39e jaargang nummer 2, oktober 2015

ING is official hoofdsponsor van VOC

Coverfoto: Petra van der Veer

CRICKET-TOPPERS
BLIKKEN TERUG
Met o.a. Robert Verbeek, Annemiek Siemons, Arno Havenga,Matthijs Creutzberg en Cricket Downunder
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De vakantie is voorbij, 

het gewone leven is
weer in alle hevigheid begonnen. Werk, school én sport bepalen
inmiddels weer het dagelijks leven van de meeste V.O.C.-leden. En dat
is maar goed ook, want dat betekent dat iedereen weer kan uitkijken
naar grote én kleine sportieve hoogtepunten. In die laatste categorie
was het best wel ´een dingetje´ dat F9 van zoon Wisse na drie nederlagen (10-0, 10-2 en 6-0) eindelijk gelijk speelde (3-3!). Nog mooier is
dat het spel, de teamgeest en het enthousiasme van deze mannetjes
(en hun ouders!) met de week groter wordt. Ikzelf vond het enorm
leuk om een paar maanden geleden en keer mee te spelen in de
Heerendivisie (toen bleek dat bijna iedereen had afgezegd...). ,,Het is
onderling en allemaal heel relaxed,´´ verzekerde ‘teambaas’ Fred van der Werff mij. Welnu: de
spierpijn is inmiddels aardig weggetrokken, maar het ging er toch behoorlijk fanatiek aan toe.
Mooi om te zien dat, ook als de spieren wat strammer worden en de conditie wat achteruit gaat,
er aan inzet en sportiviteit niets wordt toegegeven. De ‘nazit’ in het clubhuis verzachtte gelukkig
meteen de ergste pijntjes. En zo beleeft iedereen op z´n eigen niveau mooie en minder mooie
momenten. En zo hoort het, want geen sport zonder triomf en nederlaag.
Voor de cricketers waren de zomermaanden traditioneel allerminst een rustige periode.
Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers (of het nu gaat om de coaching staff, de spelers
zelf of ‘de grashonden’) werd op het V.O.C.-complex een aantal mooie wedstrijden gespeeld.
En niet voor niets kon de interland Nederland-Nepal aan de Hazelaarweg worden afgewerkt
dankzij een perfecte graswicket. Cricket krijgt in dit nummer dan ook volop de aandacht: met
een onder meer dubbelinterview met Xavier Doherty en Amol Muzumdar, een uitgebreide
terugblik op afgelopen seizoen, cricketavonturen in het buitenland en de ambities van U10coach Phil Woodcock.
De afgelopen maanden waren er meer memorabele momenten te noteren in de V.O.C.geschiedenis, die we in dit nummer uitgebreid de revue laten passeren. De strijd om de eerste
John Kerstholt-bokaal werd door honderden supporters gade geslagen en die zagen dat de
Kasteelclub - met Thomas Verhaar in de gelederen - uiteindelijk in de stromende regen aan
het langste eind trok. En natuurlijk was er weer een aantal feestje te vieren: maar liefst vijf
V.O.C.-voetbalteams werden kampioen. Reden genoeg om die in dit nummer nog eens in het
zonnetje te zetten. Rotterdammer in hart en nieren Robert Verbeek is inmiddels al enkele
maanden hoofdtrainer van de selectie van V.O.C.: hij komt in dit nummer uitgebreid aan het
woord, net als Annemiek Simons, die het succes van het meidenvoetbal verklaart.
En dan natuurlijk het lustrum! Nog steeds zijn er tal van jubileumactiviteiten, die het
120-jarig bestaan van V.O.C. luister bijzetten. Met als hoogtepunt natuurlijk het grote lustrumfeest op 31 oktober. De schitterende V.O.C.-lustrumkledinglijn zag het licht en vindt inmiddels
gretig aftrek. Voor wie nog geen mooie jubileumhoodie, -short of -shirt in zijn bezit heeft: ze
zijn nog steeds volop te koop in de V.O.C.-shop!
De redactie van VOCabulaire heeft intussen nog steeds niet die omvang die deze idealiter
zou moeten hebben. Redactielid Christina Boomsma levert in deze editie haar laatste bijdragen
aan dit blad. De redactie dankt haar hartelijk voor haar inzet! Gelukkig zijn de eerste contacten
met redactieleden in spe gelegd en misschien zijn er nog meer (ouders van) leden die iets voor
het blad willen doen. Want nog steeds streven we naar een brede redactie uit zo veel mogelijk
geledingen binnen de club om een zo mooi mogelijk blad te maken.
Ik wens iedereen de komende maanden veel sport- en ander plezier bij V.O.C.!



Bijdragen, foto’s en tips zijn welkom op vocabulaire@v-o-c.nl

Albrand Leeuwe
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CRICKET-TOPPERS BLIKKEN TERUG

Dit seizoen was V.O.C. in de gelukkige omstandigheid dat we behalve coach
Amol Muzumdar ook oud-coach en huidig wereldkampioen Xavier Doherty
op onze velden mochten verwelkomen. Beide cricket-grootheden blikken
terug op hun ervaringen, afgelopen seizoen bij V.O.C.

Matthijs Creutzberg

’Mijn ogen zijn hier
letterlijk geopend’

‘Geweldig om
zoveel bekenden
terug te zien’

AMOL MUZUMDAR (40):

XAVIER DOHERTY (32):

Je was 3 jaar lang coach bij Quick en

nieuwe mensen te ontmoeten en maakte veel

was dat daarna 2 jaar bij V.O.C.. Kun je

nieuwe vrienden. Ik speelde en coachte zoveel

iets over de afgelopen tijd vertellen?

ik kon. Ik denk dat het me is gelukt om deze

Wat waren de belangrijkste verschillen

dingen zo goed mogelijk te doen. Kortom: het

tussen beide clubs?

was een geweldige ervaring voor mij en mijn

,,Ten eerste was het fantastisch om de laatste vijf

familie.

seizoenen in Nederland te zijn. De drie jaar bij
Quick waren zeer de moeite waard. Toen ik daar

Je bent aangesteld bij de Mumbai Cricket

We waren blij verrast dat je na een lang

brachten in ieder geval minder tijd door aan

arriveerde verkeerde de club in de degradatie-

Association. Wat ga je daar precies doen?

cricketseizoen besloot je vakantie hier

de bar en op het balkon! Maar nog steeds erg

zone, maar toen ik wegging waren we kampi-

,,Ik ben benoemd als lid van een commissie die

door te brengen. Zeker gezien de hoe-

leuk, en geweldig om zoveel bekenden terug

oen! Dat was een mooi proces. Bij V.O.C. was de

het cricket moet gaan verbeteren, de CIC. Alle

veelheid regen die hier normaal valt.

te zien.’’

situatie vergelijkbaar, maar de sfeer was anders.

cricket-gerelateerde beslissingen worden door

Waarom heb je niet een vakantie naar

Ik heb geprobeerd mijn werk de afgelopen

deze commissie genomen. Hopelijk gaat het

de Malediven geboekt?

Denk je niet dat Rutu zou moeten wer-

jaren zo serieus mogelijk te doen. Ik hoop dat

de komende twee jaar om een aantal goede

,,Vanwege mijn witte huid zou 2 maanden op

ken aan zijn greep en zijn voetenwerk?

het aan de verwachtingen heeft voldaan. En

beslissingen. Het is een hele verantwoordelijk-

de stranden van de Malediven betekenen dat

,,Ik zou niet zo goed weten wat ik daar op moet

het belangrijkste verschil tussen deze twee

heid en ik heb er zin in dat te gaan doen.’’

ik helemaal verbrand terug zou keren naar

zeggen. Iets minder whats-appfoto’s zou wel

clubs was het accent dat er werd gesproken,

Tasmanië. Bovendien, hun cricketteam is waar-

schelen denk ik.’’

niets anders!’’

Je gaat samen met Chris Gayle voor de

Het lijkt erop dat je simpelweg niet kan

tennis, maar verwacht je dat ze ooit voor

Je hebt de World Cup gewonnen met

Melbourne Renegades spelen. Hans

stoppen met cricket. Hoe lang ben je

het V.O.C.-damesteam zal spelen?

Australië. We zagen hoe jij en George

kent Chris erg goed, maar was niet in

nog van plan door te gaan? Of word je

,,Devina was inderdaad vijf jaar hier. Het was

de beker omhoog tilden. Is die zo

staat om hem te vragen om volgend jaar

langzaamaan een Bollywood-ster,

een superreis voor haar en ik wilde ook dat ze

zwaar? En hoe heeft het winnen van de

coach voor V.O.C. te worden. Zou jij

gezien al je TV werk?

dit allemaal mee zou beleven. Ze heeft andere

World Cup jou als persoon en als cric-

hem kunnen polsen? En denk je dat hij

,,Haha, ik dacht even dat ik mijn vrouw hoorde.

dingen meegemaakt dan wanneer ze in India

keter beïnvloed?

goed bij V.O.C. zou passen?

Ze stelt deze vraag namelijk al jaren: ‘Hoe lang

zou zijn gebleven. Ze heeft dingen beleefd die

,,De cup is echt ongelofelijk zwaar, je hebt

,,Chris wie? Haha, ik weet niet zeker of het met

ben je nog van plan door te blijven spelen?’Wat

ze zich heel haar leven zal herinneren. Cricket,

zeker twee man nodig om ´m op te tillen. Als

al dat glas in het nieuwe clubhuis een goede

betreft Bollywood: in Nederland heb ik geleerd

tennis, wat al niet. En ze heeft aardig leren fiet-

cricketer heeft het me niet heel erg veranderd

match zou zijn... Het zou wel eens een heel

dat je nooit ‘nooit’ moet zeggen.’’

sen en haar Nederlands is enorm verbeterd.’’

omdat ik maar één wedstrijd heb gespeeld.

duur avontuur kunnen worden!’’

je in Nederland was vergezeld. Ze speelt

deloos.’’

Je was 5 jaar op rij in Nederland. Wat

Je woont in Mumbai, een van de grootste

langzaamaan steeds belangrijker werd, kan ik

Wanneer zien we je terug?

maakt ons land zo speciaal?

steden in de wereld. Stel dat we langs

nu achterover leunen en alleen maar heel erg

,,Nou, reizen met een kleine was een hele opga-

,,Toen ik in 2011 in India vertelde dat ik naar

komen voor de World Cup. Wat mogen

trots zijn dat ik daar deel van heb uitgemaakt.’’

ve en met een nieuwe baby rond Kerstmis op

Nederland ging, vroegen ze: ‘Is het voor een

we absoluut niet mag missen in Mumbai?

Maar omdat het zo’n groot toernooi was dat
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Devina, je dochter, heeft je alle jaren dat

komst kan het een tijdje duren voordat we

vakantie?’ Ik antwoordde ontkennend. ‘Is het

,,De veelzijdigheid van het voedsel kan en mag

Je was coach bij ons in 2008. Als je 7

terug zijn. We vonden het hier heerlijk en hope-

dan om voetbal te kijken?’ Ik kreeg verbaasde

je niet missen, hoewel je wel last van je maag

jaar geleden vergelijk met nu, wat zijn

lijk zullen we in de komende jaren ons gezicht

blikken toen ik zei dat ik naar Nederland ging

kan krijgen. En een bezoek aan de markt mag

dan de belangrijkste verschillen?

weer laten zien.’’

om cricket te spelen. Maar toen ik hier was, zijn

zeker niet ontbreken. Jullie denken zeker dat

,,Hier met mijn familie zijn heeft ervoor gezorgd

mijn ogen letterlijk geopend. Ik was in een heel

de zaterdagse markt in Rotterdam druk is!

dat het een hele andere reis is geworden. We

ander land, met de kans om veel verschillende,

5

Nieuwe trainer V.O.C.1 Robert Verbeek ligt op koers

‘Methoden
verschillen niet
zoveel van
profvoetbal’
Een goeie klik met de groep en het beste uit de eigen spelers
halen. Dat waren vooraf de belangrijkste doelstellingen die de
nieuwe trainer van V.O.C.1 Robert Verbeek (54) meekreeg. Met
een succesvolle oefenreeks en inmiddels een plek in de hoogste
regionen van de eerste klasse ligt de nieuwe oefenmeester op
koers. De ras-Rotterdammer is inmiddels hét vaste gezicht in de
dug-out, maar nog niet voor alle V.O.C.’ers een bekende.

In de aanstelling van een opvolger voor Patrick
Akerboom ging V.O.C. niet over een nacht ijs.
Uit de tientallen sollicitanten volgde na een
schifting en een aantal gesprekken, waaronder
een met de spelersraad, een afvaardiging van
de selectie. Robert: ,,Dat had ik nog niet eerder meegemaakt, maar ik vind het heel goed
dat dat gebeurt. Het is heel belangrijk dat die

Het is een broeierige dinsdagavond, tijdens de

in de Rotterdamse haven. Handschoenen aan,

jongens er ook achter staan. Net zo goed als

eerste voorbereidingsweken van de selectie.

helm op, en gaan, in een ploegje waarin ook

dat jevlak voor een wedstrijd een aantal jon-

Tijdens die training valt Robert op in de groep

(oud-)voetballers André Wasiman, Christian

gens hebt waar je dingen mee afstemt. Hiddink

als rustgevend middelpunt én als de enige

Gyan en André Stafleu zitten.

deed dat ook altijd. Die stond altijd voor een

zonder V.O.C.-tenue: dat moet nog even wor-

foto: Petra van der Veer
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wedstrijd even te babbelen met Koeman en

den geregeld. Arm rond de schouder van een

Blessure

Van Breukelen. Zo van: Hoe gaan we het van-

speler, een babbeltje, een enkele aanwijzing.

Als voetballer werd hij groot bij Sparta, maar

daag doen?’

Robert schuift even later gedoucht en wel aan

door een blessure kwam aan zijn spelerscar-

en geniet van een biertje na een pittige trai-

rière vroegtijdig een einde. Unitas Gorinchem

Verbeek kan bogen op een lange trainerscar-

ning met zijn nieuwe ploeg.

was de eerste stek voor Robert als coach en

rière. Zijn meeste dienstjaren liggen bij FC

Het beviel hem meteen al aan de Hazelaarweg,

PSV en Dordrecht volgden. In het buitenland

Dordrecht en PSV. Bij die laatste club werkte

bekent hij. Robert was dan ook niet onbekend

beproefde hij zijn geluk bij het Marokkaanse

hij met grootheden als Romario, Ronaldo, Frank

met V.O.C. ,,Ik ken de club al van de tijd dat ze

jeugdelftal (in het voetspoor van zijn broer

Arnesen, Sören Lerby en Ronald Koeman. Acht

nog aan de Overschiese Kleiweg speelden. En

Pim), in Japan en de Verenigde Arabische

jaar lang was hij assistent onder Guus Hiddink

een aantal spelers kende ik al persoonlijk.’’ Een

Emiraten. Vooral Japan was wat Robert betreft

en maakte verschillende hoogtepunten mee.

interessante en mooie club met een eigen cul-

een groot avontuur. ,,De mensen zijn daar

,,Het is natuurlijk heel mooi om te zien dat

tuur, aldus Robert, ‘die echt omhoog is gescho-

heel fanatiek, volle stadions met enorm veel

spelers zich ontwikkelen. Ik heb Boudewijn

ten met de eigen jeugd’.

lawaai. Maar buiten de wedstrijden was er niet

Zenden nog als 10-jarig ventje zien binnenko-

veel. Even na afloop met z’n allen wat drinken

men en uiteindelijk zien uitgroeien tot ster. Dat

Robert is een echte Rotterdammer, al woont

was er niet bij.’’ Een hele andere cultuur, die

is geweldig. Ik vind het leuk om spelers beter

hij tegenwoordig net even over de grens

Robert naar eigen zeggen voor geen goud had

te maken.’’

in Bergschenhoek. ,,Mijn vader kwam uit

missen. Maar een beetje gezelligheid maakt

Dat laatste is precies wat van Robert bij V.O.C.

Crooswijk en ik ben geboren aan de Noord

het allemaal wel wat leuker, vindt Robert. ,,Na

wordt verwacht: spelers uit de eigen jeugd

molenstraat in het Oude Noorden.’’ Zijn ‘niet lul-

afloop met z’n allen nog even wat dingetjes

beter te laten worden, zoals dat in de clubtra-

len, maar poetsen- mentaliteit’ blijkt wel dat hij

doornemen in de kantine met een biertje erbij:

ditie past. Verbeek heeft dit seizoen assistentie

regelmatig zijn handem uit de mouwen steekt

dat is toch wel heel gezellig.’’

van Spartaan (en V.O.C.’er) Thomas Verhaar, die
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OPEN DEUR

21

Samen aan de slag
Thomas Verhaar en Rober Verbeek
op de bank bij het eerste

als geen ander weet wat het is om binnen de

tal spelers V.O.C. de rug toe te keren, onder wie

club tot grote hoogte te groeien.

topscorer Dave van der Steen, Sjors Lankhaar
en Guillermo Liesdek. Het lot van een ama-

dat een goed bedoeld initiatief

Het is tevens de start van een nieuw verenigingsjaar. Als

Met dit voorbeeld wil ik een

dit nummer uitkomt heeft bijvoorbeeld het eerste Diner

aspect van het nieuwe beleids-

des Dames plaatsgevonden en kijken we met z’n allen

plan (gereed einde 2015) bena-

uit naar het grote lustrumfeest. Het diner is een mooi

drukken: het belang van het

voorbeeld van een initiatief, genomen door een aantal

onderlinge contact, de commu-

strandt omdat men net vergeten
is anderen in te lichten. Dit leidt
vervolgens tot scheve gezichten.
Et cetera...

Visie

teurclub, die ook nog eens het strikte beleid

V.O.C.-dames van het eerste uur. Een goed idee, even

nicatie en de afstemming tussen

Eric Teunisse was in het verleden trainer van

hanteert dat er niemand wordt betaald en ook

doorzetten om te organiseren en wie weet is een traditie

alle leden en vrijwilligers. Om

het eerste en is al jaren nauw betrokken bij de

selectiespelers gewoon hun contributie moe-

geboren. Ik zal helaas nooit weten hoe het precies was,

één familievereniging te zijn

selectie. Ook is hij lid van de Technische Voetbal

ten betalen.

omdat er geen mannen, ook niet de voorzitter, bij aan-

moet het helder zijn wie waar-

wezig mochten zijn.

voor verantwoordelijk is (organi-

Commissie en had een belangrijke stem in de
aanstelling van Robert. Hij vertelt dat er een

Verschillen

duidelijke visie is over welke kant het op moet

Het is een van de vele verschillen met de prof-

Dit initiatief is nieuw maar zo zijn zijn er veel bestaande

wikkelen (beleid & financiën) en

met de selectie van V.O.C. ,,Zo willen we bij-

clubs waar Robert eerder voor werkte. ,,Ten eer-

en nieuwe activiteiten. Bijna wekelijks staat er wel iemand

wat er past bij V.O.C. (sfeer & cul-

voorbeeld de B-selectie opwaarderen. Bij veel

ste weet je dat ze er allemaal zijn,’’ aldus Robert.

op met het idee om iets te organiseren. Prachtig en dat

tuur). En vooral elkaar helpen als

clubs hangen het derde en het vierde elftal er

,,In het betaald voetbal kun je ook meer eisen

toont de betrokkenheid van leden, ouders en sponsors.

het nodig is of tegenzit, in plaats

een beetje bij. Als je die elftallen er meer bij

van de spelers. Dat is ook logisch: ze worden

Wat mij betreft de kurk waar onze vereniging op drijft en

van aannames te doen. Daar

betrekt wordt het perspectief groter en de

ervoor betaald.” Maar er zijn ook overeen-

dus iets om trots op te zijn.

gaat het bestuur de komende

basis breder.’’

komsten. ,,De opzet van een training verschilt

Die vooruitziende blik op die warme

niet zo heel veel van wat ik hier doe. Je hebt

Er is echter ook een keerzijde. Op een gemiddelde dag

wij iedereen bij nodig. Of het nu

zomerdinsdagavond lijkt inmiddels bewaar-

natuurlijk te maken met een wat lagere han-

vindt er al zoveel plaats, georganiseerd door even zoveel

om cricket, de Heerendivisie of

heid. Philip Weijschede lijkt vanuit het derde

delingssnelheid dan bij de profs. Het is in ieder

mensen, dat het zaak is alle bestaande en nieuwe activi-

meisjesvoetbal gaat: samen aan

elftal inmiddels een vaste plaats in het eerste te

geval belangrijk dat je vaste afspraken maakt,

teiten goed op elkaar aan te laten sluiten. Daar komt nog

de slag, elkaar op de hoogte houden en doen wat past

hebben verworven. In de allereerste oefenwed-

zodat spelers weten waar ze aan toe zijn.’’ Eric

bij dat iedereen steeds meer verwacht of normaal vindt.

om van V.O.C. de mooiste cricket- en voetbalvereniging

strijd schoot Weijschede er in een helft direct

Teunisse: ,,Het moet voor de spelers ook leuk

En dat is niet zo. Achter de schermen kost het veel tijd en

te laten zijn die het al 120 jaar is.

vijf in en ook in de wedstrijden daarna was hij

blijven, daarom moet je ze bij zaken betrek-

energie om alles tot een goed einde te laten verlopen. En

trefzeker.

ken. Zoals de spelersraad, maar ook door ze

dat lukt gelukkig heel vaak!

Het lijkt ook meteen een oplossing waar Robert

een eigen verantwoordelijkheid te geven.’’

satie), wat de ruimte is om te ont-

teerd zag: het ontbreken van een echte spits.

tijd hard aan werken en hebben

Albrand Leeuwe

Ik zie jullie graag in grote getale verschijnen op het lustrumfeest! Deze keer weer op V.O.C. en zonder geluids-

Soms echter gaat daar nog wel iets in mis. Niet met opzet,

Verbeek zich bij z’n aantreden mee geconfron-
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Één van de
eerste trainingen,
zonder tenue.

De jaarlijkse F-mini-introductieavond
zit erop en markeert voor mij een bijzonder moment van het jaar: het einde
van het cricketseizoen en de start van
het voetbalseizoen.

overlast.

maar omdat in alle haast vergeten wordt om anderen

Nu het eerste dit seizoen een treetje lager

te informeren of te controleren of wat er is afgesproken

opereert dan in 2014-2015 besloten een aan-

ook daadwerkelijk doorgang kan vinden. Zo kan het zijn



Arjan Nataraj
Voorzitter R.C. & V.V. V.O.C.
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V.O.C.’ers beleven Amerikaans avontuur bij Houston Dutch Lions

Leven als echte profs
Er is een mooie samenwerking aan het ontstaan tussen V.O.C.
en de Houston Dutch Lions. Nadat twee jaar geleden Thomas
Verhaar in de zomermaanden voor de Houston Dutch Lions
speelde, was het vorig jaar de beurt aan zijn broer Wessel. Na
de succesvolle avonturen van de twee broers wilde de club
opnieuw een aantal jongens van V.O.C. in de selectie opnemen.
Dit keer was het de beurt aan Jeroen Straetemans (19 jaar),
Pieter Beereboom (22 jaar) en Koen Woldring (27 jaar) om drie
maanden in Texas te voetballen. De drie vertellen over hun
Amerikaanse avontuur.

profvoetballers. Elke dag trainen, meerdere

leid. Ook praten veel

Appartement

dat betreft was het een goedkope trip voor

dagen in hotels voor uitwedstrijden, spelen in

grensrechters geen

We woonden op minder dan een kilometer van

Jeroen.

(American Football) stadions waarin 15.000 toe-

Engels, dit waren

de club. Het appartement dat we aangeboden

schouwers passen en opkomsten van wedstrij-

veelal Mexicanen die

kregen van de Dutch Lions, deelden we met

Voetbal begint steeds populairder te worden

den alsof het een Champions Leaugue wedstrijd

een baan zochten in

twee Amerikanen en een andere Nederlandse

Amerika. Meer Amerikanen keken naar de

betreft. De Amerikaanse spelers hebben veel

Amerika. De bal uit

jongen die voor het ‘Under 20-team’ uitkwam.

Amerikaanse wed-

meer bluf dan wij in Nederland. Veel teamge-

de handen van de

Ons appartementencomplex was voorzien

strijden op het WK

noten waren er heilig van overtuigd nog prof te

keeper schoppen is

van een zwembad, een fitnessruimte en een

voetbal in Brazilië

kunnen worden. Een teamgenoot die veelal op

daar een van de nor-

kantoor. De andere teamgenoten woonden

dan de NBA basket-

de bank zat, ging deze zomer naar Manchester

maalste zaken. Zo

in twee andere huizen op twintig minuten

finales en MLB honk-

om te proberen een contract bij United af te

hebben wij ook een

van de club. Dit waren spelers uit andere sta-

balfinales in dat jaar.

dwingen. In Nederland zouden we zeggen:

paar doelpunten

ten van Amerika, Honduras, Mexico, Duitsland,

Ook de nationale

‘’geloof je dit echt vriend?’’ Daar geloven ze dat

gemaakt!

Engeland, Schotland, Brazilië en Spanje. Zij

voetbalcompetitie

speelden allen collegevoetbal tijdens het regu-

wordt steeds popu-

alles kan.
Auto

liere seizoen. Deze jongens krijgen

lairder met spelers als

Dutch Lions is een franchise-organi-

ken vanuit de auto naar de training

Techniek

Het was in het begin wel erg wen-

studiebeurzen als ze goed preste-

Stevan Gerrard, Kaka,

satie die door heel Amerika voetbal-

van hun kinderen. Waar bij V.O.C. de

Voetbal is in Amerika in opkomst, maar het

nen aan het Amerikaanse leven.

ren met voetbal. Het is voor hen

David Villa, Frank

clubs op wil zetten. Het idee is dat er

derde helft soms het belangrijkste

is nog lang niet zover als in Nederland. Het

Waar we in Nederland veel met de

dan ook van groot belang hard

Lampard en Andrea

aan de hand van de Nederlandse

lijkt, is het in Amerika absoluut niet

niveau van de PDL vergelijken is zeer lastig

fiets of lopend doen, gebruiken ze

te trainen en zich laten zien in de

Pirlo die momenteel actief zijn in de MLS. Wij

speelstijl wordt gevoetbald in

gebruikelijk te blijven hangen na

maar wij schatten het ongeveer op het niveau

in Amerika alleen maar de auto.

zomermaanden, om weer een

hebben aan het zwembad weleens cricket pro-

Amerikaanse competities. Het con-

een wedstrijd of training.

van de Nederlandse eerste klasse. De techniek

Stoepen zijn er bijna nergens en

goede studiebeurs te krijgen voor

beren te spelen met een baseball bat en een

en fitheid van de spelers is wat beter, maar wij

hierdoor zijn er weinig mensen op

het nieuwe seizoen. Het grootste

strandstoel. We weten niet of de sport hierdoor
veel populairder is geworden in Amerika.

cept van Dutch Lions is ontstaan
bij de Dayton Dutch Lions uit Ohio,

PDL

Nederlanders zijn sterker op het gebied van tac-

straat. Dit komt onder andere door

gedeelte van ons team kreeg zijn

waar onder andere V.O.C.’er Geert

De competitie waarin het 1ste

tiek. Qua spelinzicht hebben deze Amerikanen

de hoge temperaturen van rond de

studie en inwoning tijdens het stu-

den Ouden voor heeft gespeeld.

team van de Houston Dutch Lions

nog een hoop te leren. Er wordt heel veel de

40°C in de zomer. Deze temperatu-

diejaar helemaal vergoed door de

V.O.C.-sjaal

Inmiddels zijn er vijf Dutch Lions-

uitkomt heet de PDL. Het is een

lange bal gehanteerd en daar rent iedereen kei-

ren waren erg wennen voor ons,

universiteit. Dat terwijl studeren

Ondanks dat er geen officiële samenwerking

clubs in Amerika.

competitie die is onderverdeeld

hard achteraan. Het is daarom ook lastig om de

met name voetballen in deze hitte

in Amerika heel prijzig is. Dit biedt

is tussen V.O.C. en de Houston Dutch Lions, is

in acht conferences in Amerika. De

Nederlandse school in Amerika te implemen-

was echt een aanslag op je lichaam. De ande-

dan ook zeker mogelijkheden voor talentvolle

er langzamerhand toch een band tussen de

Houston Dutch Lions telt 120 jeugdleden,

winnaars van deze conferences spelen aan het

teren. We moesten een keer een soccer clinic

re reden dat de Amerikanen alles met de auto

V.O.C.’ers om op deze manier in Amerika te gaan

twee clubs aan het ontstaan. Inmiddels hangt

van wie het merendeel een Amerikaanse of

eind van het seizoen tegen elkaar in de play-offs,

geven op een basisschool. De kinderen hadden

doen is omdat de afstanden enorm zijn. Texas

studeren, want het niveau is echt niet zo bijzon-

er een V.O.C.-sjaal in het clubhuis in Houston en

Mexicaanse achtergrond heeft. Voorheen voet-

die wij helaas zijn misgelopen. Ons team kwam

echt moeite om die bal niet in hun handen te

is ongeveer twee keer zo groot als Duitsland en

der hoog.

ook heeft de club aangeven volgend jaar graag

balden ook Sjaak Polak en oud-Feyenoorder

uit in de ‘Mid South Division’, waar

pakken. Alle populaire Amerikaanse

alles ligt dus ver uit elkaar. Dat komt goed uit,

Joonas Kolkka bij de Houston Dutch Lions. De

we tegen ploegen speelden die

sporten worden namelijk met de

want Texanen houden van groot. Grote auto’s,

Frisdrank

gen. Wij kijken terug op een leuke

club, die voorheen de Texas Dutch Lions heette,

uit Texas, Louisianna en Mississippi

handen gespeeld en zijn heel fysiek.

grote stukken vlees en grote dikke vrouwen,

De alcoholgrens in Amerika ligt op

tijd en danken de twee eigenaren,

is drie jaar geleden overgenomen door twee

kwamen. Bij V.O.C. vinden we het

Het niveau van deze kinderen van

haha.

21 jaar. Hierdoor kon Jeroen ner-

Robert en Dennis Kroeze, voor het

Brabanders, die de naam hebben veranderd in

ver als we anderhalf uur in de bus

6 tot 10 jaar is dan ook onverge-

gens drinken en hij kwam bij veel

voetbalavontuur dat zij ons moge-

de Houston Dutch Lions. Daarnaast zijn er bin-

moeten naar Noord-Holland of

lijkbaar met het niveau van de

Gelukkig hebben we van de Houston Dutch

bars ook niet binnen. Het mooie

lijk hebben gemaakt.

nen de organisatie nog vier Nederlandse trai-

Zeeland. In Amerika zaten we voor

F-pupillen en E-pupillen op V.O.C..

Lions dan ook een auto gekregen die we met

is dat je voor frisdrank in bars niet

ners actief. Een aantal grote veranderingen die

de dichtstbijzijnde uitwedstrijd al

Op jonge leeftijd kan je al zien dat

zijn drieën deelden. Deze witte bolide heeft ons

hoeft te betalen in Texas. Zo gingen

Koen Woldring

deze eigenaren hebben doorgevoerd zijn het

zeven uur in de bus. Even terugrij-

het voetbal er in Nederland met de

veel van Amerika laten zien zoals Austin, New

we een keer een middag darten in

Jeroen Straetemans

aanleggen van twee prachtige Nederlandse

den toen Koen zijn voetbalschoe-

paplepel is ingegoten.

Orleans, San Antonio, Galveston en dagelijks

een kroeg in Texas en hadden we 1

Pieter Beereboom

kunstgrasvelden. Ook is er een groot clubhuis

nen vergat, zat er dan ook niet in.

naar de massagestoelen in de shopping mall.

biertje en 8 cola besteld. Uiteindelijk

De scheidsrechters laten heel veel

Naast de dagelijkse trainingen moesten we ons

hoefde we alleen maar twee dollar

doorspelen en zijn niet echt opge-

toch een beetje zien te vermaken.

af te rekenen voor het biertje. Wat

gebouwd, met daarin een bar, wat in Amerika
absoluut niet gewoon is. De meeste ouders kij-
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In Amerika leefden we als echte

weer spelers van V.O.C. te ontvan-

11

Vertrekkend voorzitter
cricketcommissie Matthijs
Creutzberg blikt terug

‘Flink wat
stappen
gemaakt’

dat dat steeds meer gebeurt. Jaren geleden

Daarnaast was het mooi te zien dat naast

strijden tegen Nepal waren een feest met een

gestart door Annebo en nu bijna doorgegroeid

Dirk en Bobby ook Umar en Rutu een uitno-

geweldige organisatie door Erna, Mies en Merel

naar een dameselftal!

diging kregen om voor de Seafarers te spelen.

en Vanuatu. Wij kregen zeer goede evaluaties

De twee speelden ook hun wedstrijden voor

van de ICC voor onze accommodatie en square.

Nederland A.

Daar kunnen we met recht trots op zijn.

kend mee om te prijzen. Er werd zelden verlo-

Cricket Academy

Conclusie van dit seizoen is dat we weder-

ren en de hoop is gevestigd op de aanvulling

De Cricket Academy had met de extra impuls

om een stapje hebben gezet. Op topniveau

‘vanuit de kroeg’. Het zou mooi zijn als de band

van Pieter weer wat meer lucht in de capaciteit.

groeien we, het balkon zat regelmatig weer

met de studentenachterban weer wat werd

Het spelervolgsysteem is opgezet en moet nu

lekker vol. Dat is mooi om te zien. De breedte

aangehaald.

echt gebruikt gaan worden. Daarnaast mag de

baart enige zorgen en zal een speerpunt zijn

coaching staff nog wel wat worden uitgebreid

voor komend jaar. De jeugd loopt goed en ik

De jeugd beleefde wederom een mooi seizoen.

en zullen we moeten zorgen dat er regelmaat

hoop dat ook hier een mooie stap voorwaarts

Onder de bezielende leiding van een vernieuw-

en consistentie in de trainingen komen. Ik heb

gemaakt kan worden.

de JCC starten 7 teams aan de competitie. De

daar alle vertrouwen in. Zeer hoopgevend is

U16 mistte op een haar na de finales en verder

het feit dat de voetbal/cricket integratie loopt:

Dit was mijn laatste seizoensamenvatting.

eindigden alle elftallen zeer verdienstelijk in

structureel worden alle F mini’s en eerste-

Zoals u heeft kunnen lezen op de website ga

hun competitie. Er waren wederom weer een

jaars F voetballertjes zowel in de winter als in

ik door omstandigheden gedwongen stoppen

aantal uitnodigingen voor de Dutch Lionesses.

de zomer enige tijd ‘blootgesteld’ aan onze

als cricketvoorzitter en zal het stokje overdra-

Doel voor komende jaren zal ongetwijfeld zijn

mooie sport. Dat is goed voor V.O.C. als omni-

gen aan Reinout van Ierschot. Ik heb alle ver-

om onze jeugdopleiding zodanig vorm te

vereniging.

trouwen in hem en hoop u allen komend sei-

´Vanuit de kroeg´
De Beating Bats deden dit jaar als vanzelfspre-

geven dat wij al gerenommeerde club eigen-

Een seizoen met vele gezichten, zo zou ik het afgelopen seizoen willen omschrijven. In het derde jaar van Cricket2020, met na een glorieus jaar 2013, een lastig
jaar 2014 zijn nu toch weer stappen gemaakt. Net als vorig jaar ook hier de constatering dat het allemaal niet vanzelf gaat.

lijk vast 2 spelers per leeftijdscategorie in een

De Grashonden

Lions elftal hebben spelen.

De grashonden hebben ook dit jaar weer een

treffen.

geweldige pitch neergelegd. Die vroeg door

Ik wens u allen namens de cricketcommis-

Internationaal werd er ook weer goed aan de

omstandigheden om extra aandacht en met

sie een geweldige winter, mooie kerst. Weet

weg getimmerd:

name de regen deze zomer zorgde ervoor dat

dat het cricketseizoen gewoon halverwege

Ahsan en Pieter gingen mee naar Namibië

er vaak en veel extra gewerkt moest worden.

oktober start. Iedereen is welkom om eens te

Hulde aan Koen en Ralf.

komen kennismaken.

Het eerste elftal heeft een geweldige seizoen

Xavier Doherty de kers op de taart. Al met al

gespeeld met de gedachte hier een ZAMI

voor een kwalificatietoernooi, om vervolgens

gehad. Pieter Seelaar kwam de gelederen ver-

een mooie prestatie, gezien de recente historie

(zaterdagmiddag)-elftal van te maken om daar-

in juli samen met Schotland het ICC World T20

sterken en na een geslaagde pre-season tour

en mooi ook om te zien dat een aantal spelers

mee de druk op de zondag te verlagen. Helaas

Qualifiers toernooi te winnen. Hierdoor plaats-

Dan hadden we dit jaar een paar mooie eve-

werden vervolgens de wedstrijden die vorig

wederom een stap gemaakt hebben. We blij-

werkte dat niet en moesten we kort voor de

te het Nederlands XI zich voor de WK in India in

nementen: internationaal cricket met Papua

seizoen nog net verloren gingen, nu gewon-

ven bouwen aan dit V.O.C. elftal.

start van de competitie besluiten het derde

maart 2016.

Nieuw Guinea was mooi, de 2 Twenty20 wed-

nen. Met als resultaat dat we na 11 van de

Matthijs Creutzberg

niet in te schrijven. Tezamen met het feit dat de

14 wedstrijden uit de reguliere competitie

Afzeggingen

veteranen stopten toch een dissonant: 2 senio-

gewoon bovenaan stonden. Helaas konden

Het tweede had een beetje last van de afzeg-

ren elftallen minder in een programma dat juist

we dit hoge niveau niet vasthouden en werd

gingen en vakantieplannen van velen. Werden

groei predikt doet toch ook een beetje pijn.

er ongelukkig verloren van ACC en Quick waar-

de eerste 5 wedstrijden gewonnen onder lei-

door we ons wel plaatsten voor de top 4 maar

ding van nieuwe captain Bart Ruyters, daarna

Het vierde heeft een gezellig seizoen achter de

aan een inhaal race moesten beginnen. De

was het sappelen en schrapen. We hadden

rug en moest lang op de eerste overwinning

break in het seizoen heeft ons duidelijk geen

gehoopt dat door het niet inschrijven van een

wachten. De ZAMI’s waren dit jaar een combi-

goed gedaan. De focus werd minder en helaas

derde elftal we qua bemensing niet in de pro-

natie van het oorspronkelijke ZAMI-elftal, aan-

konden we in de play-offs geen vuist maken en

blemen zouden komen, maar helaas was dat

gevuld met een aantal veteranen en eindigde

eindigden we op een zeer verdiende 4de plek.

wel een paar keer het geval.

keurig in het midden. Culinair stonden ze weer

Onze coach Amol Muzumdar was wederom

12

zoen zo af en toe langs de boundary te mogen

V.O.C. in actie tegen V R A op 14 juni

bovenaan.

prominent aanwezig, alhoewel minder domi-

Dissonant

nant dan vorig seizoen, Robin Kriel een verras-

Het derde hebben we dit jaar niet inge-

De Dames werden dit jaar regelmatig aange-

sende exchange speler en voormalig coach

schreven. In eerste instantie hebben we

vuld met meisjes uit de jeugd. Mooi om te zien

.... en op 28 juni tegen Quick.
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Diner en toneel bij 60-jarig bestaan

Ook in 1955 wisten ze een
lustrumfeestje te bouwen
Het lustrumfeest nadert met rasse schreden en dan wordt - nog
uitgebreider dan tot nu toe al het geval was - gevierd dat V.O.C. dit
jaar 120 jaar bestaat. Zestig jaar geleden, toen de club precies half
zo oud was als nu, waren er ook al een en al festiviteiten. Hoe
bouwden ze in 1955 een feestje? De archiefcommissie blikt terug.
Voor de laatste V.O.C.-nieuwtjes hebben

van alle vermoede en onvermoede talenten

we tegenwoordig Twitter, de website en de

van onze eigen leden en hun aanhang. Een

nieuwsbrief. Maar zestig jaar geleden was er

bekende V.O.C.- traditie uit het nabije verleden

alleen clubblad ‘Voor Onze Club’, de voorgan-

- Thomasvaer en Pieternel - werd op ingenieuze

ger van de Vocabulaire. Van ieder onderdeel

wijze gekoppeld aan een ontmoeting met een

van de jubileumfestiviteiten werd in dat blad

mysterieuze professor die op het scherm van

dan ook uitgebreid verslag gedaan.

zijn contra-televisie-kaleibioscoop een vage

Uit de programmaboekjes valt op te maken

blik in de toekomst kon geven.

dat er sprake geweest moet zijn van een cre-

Na de pauze kon men genieten van de premiè-

atief, intensief en druk clubleven. Alles onder

re van ´Stijfkopje verloofd´. In het clubblad wer-

eigen regie, eigen teksten met gebruikmaking

den alle rollen uitvoerig beschreven en becommentarieerd. Het was een doorslaand succes,
men was klaar voor een toer door de provincie. Niet voor niets luidt als laatste zin van de

ZESDE HILL BILLY
GAMES
ZONOVERGOTEN

recensie: ´De toneelmeester van ´Palace´ maakt
het momenteel naar omstandigheden redelijk
goed en mag weer bezoek ontvangen.´
Sparta
Voor het jubileumdiner in de Beurs verenigden
zich 140 deelnemers, onder wie een aantal gasten zoals vertegenwoordigers van de KNVB,
KNCB, de lokale bonden en enkele bevriende
sportverenigingen, zoals Sparta en Rood & Wit.
Tijdens dit diner werd middels de gerechten
een terugblik geworpen op de terreinen waar
V.O.C. heeft gespeeld in de loop der jaren. Op
nieuwjaarsdag werd na de receptie een voetbalwedstrijd gespeeld tegen de Rotterdamse

250 deelnemers bij sportief treffen * HillChill wint opnieuw de beker

oud-internationals, georganiseerd door één
van hen, te weten onze toenmalige oefenmeester Leen Vente.
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Op zaterdag 22 augustus vond alweer de zesde editie van de Hill Billy

Heemskerk) en drankjes hebben zo’n 250 deelnemers een geweldige,

Uit een origineel plakboek met knipsels uit

Games plaats. Tennisvereniging Plaswijck, Hockey Club Rotterdam,

sportieve dag gehad. HillChill nam ook dit jaar de felbegeerde beker mee

allerlei dagbladen zijn kopieën van krantenarti-

Golfacademie Rijnmond én V.O.C. sloegen de handen opnieuw ineen

naar huis. Na afloop bleef het met de dj’s van 30Love nog lang onrustig

kelen en foto’s bewaard gebleven. Hierbij mag

voor dit unieke sportevenement.

aan de Hazelaarweg.

het eigen wedstrijdverslag van W. den Oudste

Rick Muller, Gonnie van Dooren, Erik Horvat en Kim van der Kooij teken-

zeker niet ontbreken.

Ook dit jaar waren de weergoden het evenement goed gezind. Onder

den opnieuw voor de organisatie. En zaterdag 20 augustus 2016 kan

het genot van de zon en heerlijke hapjes (met dank aan de Kitchen of

weer in de agenda voor de volgende editie van de Hill Billy Games.

Luuk Bannink
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Lustrum-update

Volop feest bij V.O.C.
15
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Ook in deze editie van het VOCabulaire willen een update
geven over het lustrum op V.O.C.. Het eindfeest komt in zicht,
we nemen aan dat een ieder de datum 31 oktober 2015 in zijn
of haar agenda heeft genoteerd, vandaar dat wij alvast een tipje
van sluier willen oplichten.
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Allereerst willen wij even terugkij-

voorbereidingen, is het ons gelukt

eindfeest tot een spetterend feest

vesten, broeken en zelf jubile-

ken naar woensdag 8 juli. Op deze

om een goed bezocht evenement

te maken. Het evenement wordt,

umrompers en babyshirts bestel-

dag werd de eerste editie van de

neer te zetten. Op de dag zelf zijn

zoals eerder gememoreerd, op 31

len en afrekenen. De komende

John Kerstholt Bokaal gespeeld

er aan de deur nog heel veel kaar-

oktober 2015 gehouden op het

weken is de lustrumcommissie in

tussen V.O.C. en Sparta. Zoals

ten verkocht, waardoor er ruim

V.O.C.-terrein. Wij gaan er vanuit

de weekenden aanwezig voor de

velen weten was John als ras-

1200 toeschouwers getuige zijn

dat wij alle locaties van het com-

verkoop, met name de zaterdagen

Spartaan en V.O.C.’er trots op bei-

geweest van deze wedstrijd.

plex kunnen benutten, zowel de

en op zondagen als V.O.C. 1 thuis

crickethal als onze beider club-

speelt.

de verenigingen en veel mensen
hebben op deze dag nog even

Spetterend feest

huizen.

De kaarten voor het lustrumfeest

stil gestaan bij hun eigen herin-

Wij zijn nu druk bezig om het

De programmering is nog niet

kunnen eveneens online worden

volledig rond, maar wij streven

aangeschaft via http://tinyurl.

naar een feest waarin aandacht

com/ouud7mj. Uiteraard bestaat

is voor alle leeftijdscategorieën

er ook de mogelijkheid om de

vanaf 18 jaar. Traditioneel bijt het

kaarten op de club te kopen.

nering aan John. Na maanden van
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V.O.C-cabaret het spits af. Wij hebben als lustrumcommissie al het

Last but not least zal er na het

een en ander mogen vernemen

lustrumfeest nog een activiteit

en het belooft een goed begin

plaatsvinden op V.O.C., eveneens

van de avond te worden.

in het kader van lustrumjaar. Op 8

Na het cabaret neemt de ‘Leuk dat

november is er een V.O.C. 1 reünis-

je er bent’-band het over en zij zul-

tendag (voetbal). De uitnodigin-

len zorgen dat de sfeer er goed

gen zijn inmiddels de deur uit. Dit

inkomt en dat de voetjes van de

evenement vindt plaats tijdens de

vloer kunnen. Afsluitend is er een

thuiswedstrijd van V.O.C. 1 tegen

spetterend optreden van een DJ,

DRL 1.

31 oktober: feesten tot in de late uurtjes....

Voor al
le lust
rumac
tivitei
nieuw
ten,
tjes en
foto’s:
www.
zie
facebo
ok.com
/V.O.C
.120

van wie wij de naam nog even

G
CELEBRATIN

geheim houden. Wij gaan uit van

We hopen u de komende tijd

een feest tot in de late uurtjes!!

vaak aan de Hazelaarweg te zien
en verwachten met zoveel moge-

Lustrumkleding

lijk V.O.C.’ers te kunnen feesten op

En dan is er uiteraard nog onze

31 oktober 2015.

speciale lustrumkleding. Via de

De Lustrumcommissie

website http://www.v-o-c-webshop.nl/ kunt u shirts, hoodies,
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Nieuwe Jeugd Voetbal Commissie aan de slag

‘Ik wil graag mijn steentje
bijdragen’

ZIJN ER ZAKEN WAARBIJ JULLIE NOG STEUN

den iets te organiseren.’’ Maurice: ,,De gehele

Handen uit de mouwen op V.O.C.!

( VRIJWILLIGERS ) KUNNEN GEBRUIKEN?

seizoensafsluiting vond ik een succes. Mooi

Sandra: ,,We hebben dringend behoefte aan

om te zien dat er zoveel ouder-zoon wedstrij-

nog drie lijncoördinatoren voor de A, B en C

den werden gespeeld. Veel seizoenafsluitin-

lijn.’’ Michael: ,,Wij zoeken nog voor een klein

gen werden voorheen individueel georgani-

aantal teams een trainer.’’

seerd, maar ik ben een groot voorstander van

HET JEUGDVOETBAL IS ONMISKENBAAR DE

gevoel wordt dan ook echt beleefd. Touzani

GROOTSTE GROEP BINNEN DE CLUB. HOE

vormde de finishing touch op de seizoensaf-

Klusdag voor de
jeugd: met z’n
allen zorgen
voor een mooi
sportcomplex

ZIEN JULLIE DE SAMENWERKING MET ANDE-

sluiting. Weergaloos wat die man allemaal kan.

Twee keer per jaar organiseert V.O.C. een

een gezamenlijke afsluiting. Het verenigings-

RE COMMISSIES?

Iedereen, van jong tot oud, genoot zichtbaar

gezellige en nuttige klusdag waarop het

Michael: ,,Voor een goede gang van zaken zijn

van zijn balvirtuositeit. We kunnen onze spon-

onderhoud aan het terrein en de gebou-

wij afhankelijk van de diverse commissies en

sor JBA (Albert Jan Kok) niet genoeg bedanken

wen extra aandacht krijgt. Onkruid

het werk dat zij doen. Het is dan ook vanzelf-

voor dit grootse gebaar.’’

wordt verwijderd, vlaggenmasten
opnieuw vastgezet, reclameborden

sprekend dat wij met ze samenwerken en zo

Aandacht voor de breedtesport, het verbinden van alle geledingen -oud en jong, cricket en voetbal - en meer verantwoordelijkheden voor de commissies. Die speerpunten voor de komende
periode kondigde voetbalcommissaris Karl Hormann aan tijdens
de de laatste V.O.C.-Algemene Leden Vergadering.

Maurice: ,,Het streven voor alle teams (zowel

nodig ook overleggen.’’

DOORGROEIEN OF PAS OP DE PLAATS?

gerepareerd en leuningen opnieuw vast-

selectie als breedtesport) is om twee trainingen

Maurice: ,,Wij vinden samenwerking met de

Sandra: ,,Pas op de plaats, V.O.C. moet een

geschroefd. Van die klussen die thuis

per week aan te bieden. Het trainingsprogram-

andere commissies van groot belang. Dat

familieclub blijven waar iedereen elkaar kent.’’

eigenlijk ook vaak blijven liggen, maar

ma voor de selectie en de niet-selectie teams is

geldt zowel voor de andere tak van sport die

Michael: ,,Mee eens, maar we willen ons wel

waarvan het des te fijner is als ze zijn

ook op elkaar aangepast, zodat iedereen (van

binnen V.O.C. wordt bedreven (cricket) als

blijven ontwikkelen, zeker wat betreft het

geklaard!

de E1 tot de E13 en van de D1 ten met de D8)

voor de overige commissies die met voetbal

technisch beleid. Jorge en zijn hoofdtrainers

De vrijwilligerscommissie doet graag

Inmiddels is de Jeugd Voetbal Commissie (JVC)

vervult de rol van secretaris jeugdvoetbal, ter-

dezelfde trainingsoefeningen krijgt aange-

te maken hebben (voetbalcommissie, seni-

zijn druk bezig een nieuwe trainingswijze uit

een beroep op onze jeugdteams om een

grotendeels vernieuwd en hebben zij een start

wijl Jelle Fokma het wedstrijdsecretariaat voor

boden. De trainingen verlopen daarmee ook

oren voetbalcommissie en technische com-

te zetten.’’

steentje bij te dragen aan de speciale

gemaakt met het nieuwe voetbalseizoen. Hoe

zijn rekening neemt. Daar zoeken wij overigens

gestructureerder.’ Michael vult aan: ,,Ook is het

missie). Michael en ik maken al deel uit van de

kijken deze vrijwilligers naar de speerpunten

nog versterking, omdat deze functie te zwaar

uitgangspunt dat elk team een hoofdtrainer,

voetbalcommissie, die regelmatig bijeenkomt.

HEBBEN JULLIE WELEENS GECRICKET, OF

op een nader te bepalen datum ergens

en naar hun rol als JVC? Maurice Verhoeven,

is voor een persoon. Eric Dortland is hoofdco-

een trainer/coach en een manager heeft.’’

Wat de rest van de commissies betreft geldt dat

EEN WEDSTRIJD OP V.O.C. GEKEKEN?

in de komende maanden plaatsvindt.

Michael Huigen, Sandra Mees en Jelle Fokma

ördinator pupillen (D, F, F-mini’s en kabouters )

lichten hun rol toe.

en Hein Kernkamp is hoofdcoördinator junioren (A, B, en C ). Daarnaast kennen we in Jorge

we niet wekelijks bij elkaar op de thee komen,

Sandra: ,,Nee helaas, nog nooit gedaan.

We waarderen het zeer als onze jeugdle-

HOE ZIJN JULLIE BIJ V.O.C. BETROKKEN

maar dat we elkaar wel feilloos weten te vin-

Misschien wel een goed idee. Wel veel wed-

den de club komen helpen en laten zien

GERAAKT?

den om gezamenlijk op te trekken. Een goed

strijden gezien op de club.’’ Maurice: ,,Nee nog

dat ze wat over hebben voor V.O.C.

Sandra: ,,Mijn twee zonen voetballen al sinds

voorbeeld daarvan vormt de zeer geslaagde

nooit gespeeld, wel (delen van) wedstrijden

Dit jaar hebben we Willem Jan Ruiter

de F-mini. Na jaren langs de lijn te hebben

introductieavond voor F-mini’s, kabouters en

gezien.’’ Michael: ,,Mijn schoonouders Hetty en

bereid gevonden om met onze jeugd-

gestaan leek het mij nu wel leuk om iets voor

nieuwe F-leden, waarin de JVC in samenwer-

Steve zijn al jarenlang betrokken bij het cricket

teams aan de slag te gaan op de V.O.C.

de club te doen. Patty, de vorige secretaris ken-

king met de jeugdcricketcommissie, de kennis-

op V.O.C. Mijn beide zoons zijn mede door hen,

jeugdklusdag. Goed voor de teambuil-

de ik van de lagere school van mijn kinderen,

makingscommissie, de voetbalcommissie, het

maar ook door Annebo en Erna cricketlid. Ik

ding, maar ook gewoon gezellig! En als

ik sprak haar net op het moment dat zij wilde

bestuur van V.O.C. en de businessclub (totaal

speel zelf niet, maar ben wel hun grootste fan.’’

het karwei geklaard is, staat er natuurlijk

stoppen.’’

circa 30 vrijwilligers!) een aantrekkelijke infor-

Jelle: ,,Ik ben begonnen met ondersteuning

matiebijeenkomst voor de nieuwkomers heeft

WAT IS JULLIE GROOTSTE UITDAGING?

bij het publiceren van de uitslagen en het pro-

georganiseerd.’’

Sandra: ,,Het clubgevoel en verbondenheid

Willem Jan zal de komende tijd verschil-

een hapje en drankje klaar.

van alle leden verder uitbouwen!’’ Jelle: ,,Als het

lende teams gaan benaderen om geza-

WAT VONDER JULLIE VAN DE SEIZOENSAF-

jeugdvoetbal verdeeld gaat worden over de

menlijk de handen uit de mouwen te ste-

voetballen sinds de F-mini’s bij V.O.C. Ik ben

SLUITING MET DE BALTOVENAAR TOUZANI?

zaterdag en de zondag zul je nog meer vrijwil-

ken. Wie nu al enthousiast is, kan alvast

coach, trainer en manager van hun teams

Jelle: ,,Volgens mijn zoon was het een groot

ligers nodig hebben. Dat zal echt een uitdaging

contact opnemen met Willem Jan, via

geweest en ben dat bij beide zoons nog steeds.

succes. Het blijft heel moeilijk voor alle leeftij-

worden.’’ Maurice: ,,Meer ouders betrekken bij

jeugdklusdag@v-o-c.nl.

gramma op de website.’’
Maurice: ,,Mijn twee zonen (nu in de D en de E )

Frits-Jan Groenewold heeft mij begin dit jaar

de teambegeleiding. Het zijn toch vaak dezelf-

gevraagd om zijn functie over te nemen. Gelet

de mensen die al jarenlang deel uit maken van

MAURICE, JE BENT DE NIEUWE VOORZITTER

Ferreira nog een technisch jeugdcoördinator.

op de tijdsbesteding is er voor gekozen deze

de teambegeleiding.’’ Michael: ,,Het algehele

VAN DE JVC. KUN JE AANGEVEN HOE DE ROL-

Last but not least, Annemiek Simons is coördi-

functie door twee personen te laten vervullen

niveau van trainen en begeleiden op een hoger

VERDELING NU IS?

nator meisjesvoetbal.’’

(samen met Michael Huigen).’’

plan brengen. Waarbij we streven naar een gro-

Michael: ,,Ik ben op aanraden van mijn schoon-

te betrokkenheid van alle leden.’’

Maurice: ,,Jazeker, Michael Huigen en ik verde-
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V.O.C. jeugdklusdag voor de jeugd, die

len onderling de taak van het voorzitterschap.

HOE DENKEN JULLIE EEN GOEDE BALANS TE

famile een aantal jaren speler en trainer

Michael houdt zich meer bezig met het techni-

KUNNEN VINDEN TUSSEN DE PRESTATIE

geweest bij V.O.C. en inmiddels heb ik twee kin-

sche beleid en ik focus mij meer op het jeugd-

TEAMS EN DE BREEDTESPORT TEAMS? EN

deren die met veel plezier voetballen en cricke-

voetbalbeleid in het algemeen en het bewaken

DAN HEB IK ZOWEL OVER GELD ALS OVER

ten. En nu wil ik graag mijn steentje bijdragen.’’

van de verenigingsvisie. Sandra Mees-de Buvry

AANDACHT.

Tot ziens op de klusdag!
De vrijwilligerscommissie
D8 is al helemaal klaar
voor de komende
jeugdklusdag.

Henk Weijers
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JEUGDTRIBUNE

door Ralph van Dijk
en Rams Steenbergen

Rotterdammer

´Waterpolo amateuristischer
dan voetbal´

gaat voor Olympisch goud

Sterverslaggevers Ralph en Rams interviewen vaak spelers van het eerste,
maar draaien hun hand ook niet om voor een vraaggesprek met andere
(bekende) toppers uit de sportwereld. Onderwierpen ze in het vorige
nummer nog de bekende sportcommentator Sierd de Vos aan een kruisverhoor, dit keer is het de beurt aan Arno Havenga, bondscoach van het
Nederlands waterpoloteam. Havenga is Rotterdammer en geen onbekende
bij V.O.C., al is het alleen maar omdat veel vriendjes en vriendinnetjes van
zijn kinderen bij V.O.C. spelen.

INTERVIEW MET

Robbert Stout

12. Zijn de scheidsrechters strenger
dan bij voetbal?
Ik denk niet strenger, maar scheidsrechters
kunnen wel meer invloed op de wedstrijd hebben dan bij voetbal.

13. Wat is het de beste waterpolo
club in de wereld?
Pro Recro en dat is misschien niet de beste club,
maar wel met het meeste geld.

linkerspits van het eerste voetbalelftal.

1. Hoe lang is ben je al bondscoach?

6. Hoe lang wil je nog door?

Als bondscoach vanaf 2013 en als assistent

Ik heb een contract tot na de Olympische

14. Wat heb je allemaal bereikt met
het Nederlands team als speler?

vanaf 2006.

Spelen van volgend jaar. En als het dan goed

Ik heb 2 Olympische Spelen gespeeld maar

gaat kijken we nog wel verder.

geen medailles gewonnen en zo’n 5 WK’s en

1. Hoe lang speel je al bij
V.O.C.?

6. Zou je nog wel eens op een
andere positie willen spelen?

10. Wie is je voorbeeld?
Mijn voorbeeld is Robin Van Persie,

2. Is er verschil tussen het coachen
van mannen en vrouwen?

7. Ben je veel bezig met de jeugd?

EK’s. Ik heb in totaal ongeveer 300 interlands

Dit wordt mijn tweede jaar, vorig jaar

Ik speel nu voornamelijk linksbuiten,

maar dat hij nu naar Fenerbahce is

Ja, dat denk ik wel. De vrouwen blijven beter

Het zou meer kunnen maar ik heb wel contact

gespeeld.

was ik dus nieuw.

maar ik speel het liefst op het mid-

vind ik wel jammer.

in het systeem spelen en de mannen kun je

met een jeugd-bondscoach. Soms trainen er

2. Wat is je favoriete positie?

denveld.

11. Wat is je specialiteit?

wat harder aanpakken. Als je streng tegen een

ook speelsters uit de jeugd mee.

15. Wat is het doel voor de
Olympische spelen?

Aanvallende middenvelder en dan het

De volley.

vrouw doet, onthoudt ze dat veel langer dan

8. Kan je zelf een beetje voetballen
en vind je het leuk?

Olympisch goud. We moeten het doel nog wel

een man.

Ralph van Dijk

liefst op 10, of op links. Maar ik speel

7. Wat vind je van het
hoofdveld van V.O.C.?

en Rams Steenbergen

nu vaak op linksbuiten en dat vind ik

Heel mooi, het kunstgras is erg goed.

12. Wat verwacht je van dit
seizoen?

3. Hoe veel trainen jullie per week?

Ik vind zelf dat ik wel goed kan voetballen,

iedereen het er mee eens is. In januari hebben

ook prima.

Het kan alleen wel erg droog worden

Ik hoop/verwacht dat we bovenin mee

Ongeveer 24 uur per week. We hebben ver-

maar een kenner zou zeggen dat ik er niets van

we het EK en daar hebben we als doel kampi-

3. Wil je nog naar een andere
specifieke club?

als het warm wordt, eigenlijk moet het

gaan draaien.

schillende soorten training zoals kracht, water,

kan. Ik ben wel voor Feyenoord.

oen worden en als we winnen zijn we meteen

dan gesproeid worden.

loop en yoga. De speelsters uit het Nederlands

8. Vind je V.O.C. nog steeds
interessant nu ze geen
hoofdklasse meer spelen?

elftal mogen nu ook niet meer met hun club

9. Hadden jullie de WK-finale terecht
verloren?

gekwalificeerd voor de Olympische spelen.

Nee, ik hoef niet per se naar een ande-

13. Wat is je favoriete truc die
je ook meestal gebruikt?
De haring truc dat je hem links om

spelen en trainen, zodat er meer tijd is voor de

Ja, denk het wel. We waren iets minder goed. We

Bij de heren 30 meter lang en bij de dames 25

speelt en rechts om rent.

training van het Nederlands elftal.

hadden 8 weken geleden een toernooi en 4 keer

meter lang en de breedte allebei 25 meter.

4. Zijn de speelsters profs?

kansloos verloren maar dit keer niet kansloos.

De groep die met ons traint is wel prof, som-

17. Welk land is jullie grootse
concurrent?

re club. Ik zit hier goed bij V.O.C..

4. Wat is je eerste herinnering
aan voetbal?

bepalen met het team, maar ik denk wel dat

16. Hoe lang is een waterpoloveld?

Dat ik begon in de F6 en dat ik er hele-

mooiste is om hoofdklasse te spelen,

14. Wie vind je de beste speler
van het eerste?

maal niets van kon. En dat ik als een

maar nu is het een uitdaging om weer

Ik denk Martijn de Vries en Ruud

migen studeren nog, maar niet fulltime want

10. Heb je zelf ook aan waterpolo
gedaan?

soort hertje over het veld liep te hup-

terug te komen.

Steijvers. Alleen is Ruud een beetje lui

daar hebben ze te weinig tijd voor.

Ja, ik begon op mijn 8ste en heb tot mijn 32ste

6 goede landen en dan komen daar nog

pelen.

9. Waar speelde je voor V.O.C.,
en waarom koos je voor V.O.C.?

en als die minder lui is zou die wel de

5. Wat is het grootste talent uit de
selectie?

bij het Nederlands team gezeten.

Australie, Amerika en China bij, dus er zijn

11. Zijn er ook competities bij waterpolo?

eigenlijk 9 goede landen.

Ik speelde bij ASWH en ik koos voor

Op dit moment is dat Maud Megens, maar ook

Ja, hetzelfde als bij voetbal en we noemen het

Een volley van rand 16, maar dat was

V.O.C. omdat ik in Rotterdam studeer

keepster Laura Aarts is erg goed. Beiden zijn

ook de eredivisie, alleen is het wel iets amateu-

niet bij V.O.C..

en wist dat het een gezellige club is.

19 jaar oud.

ristischer dan bij voetbal.

5. Wat is de mooiste goal die
je ooit gemaakt hebt?
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Arno Havenga

Ja, V.O.C. blijft een mooie club. Het

beste zijn.

Op dit moment Amerika. In Europa zijn er

21

Kampioenen VOC seizoen ‘14-’15

F11, D6, B1, A4 en MD1

MD1

Maar liefst zes voetbalteams van V.O.C. gingen feestend
de zomervakantie in: zij werden kampioen!
A4, B1, B3, D6, F11 én de meiden van MD1
mochten de beker omhoog houden toen bleek dat ze niet
meer door hun directe achtervolgers te achterhalen
waren. Na alle bloemen, champagne (met of zonder
‘prik’) en felicitaties zet Vocabulaire alle
kampioensteams nog één keer in het zonnetje.

F11: bijna ongeslagen kampioen

B1

Wat een mooi jaar! Ongeslagen kampioen, op één wedstrijd na. Onze mannen hebben zich fantastisch
ingezet. Een jaar van hard trainen heeft zijn vruchten afgeworpen.

promoveert van de hoofdklasse naar 4e divisie door 1-3 overwinning

De jongens deden het goed, zowel aanvallend als verdedigend heeft iedereen z’n steentje bijgedragen.

(na verlenging) in een spectaculaire finale van de nacompetitie tegen

De beide coaches konden hun uitgekiende tactiek goed kwijt bij het team.

Nieuwerkerk B1. Een wedstrijd in alle opzichten om nooit meer te vergeten.

Met slim spel, gecombineerd met grote werklust wist F11 keer op keer indruk te maken.
Het waren mooie speeldagen, op naar een nieuw seizoen in de E.
Gefeliciteerd F11!

Het team in de finalewedstrijd bestond uit: Bas Bosman, Alex Legebeke,
Edward van Dongen

Tim van den Bosch, Floris Fokma, Mart Meijer; Kas Dullemans, Steven Tuns,

Het kampioensteam: Bas van Ravenstein, Florian Boer, Henk Sijthoff, Hidde Vink, Mats Dongen, Mika Braun, Rayane Boulal, Sem
Ooykaas en Sjoerd Stevens.

Dano Vloemans, Martijn Larsson, Kosta Jovanovic, Quint de Boer, Lars van

D6

Antonie Louter en Tristan Smallegange, allen onder leiding van trainer-

der Linde, Bas van der Storm, Raul Kertidikromo, Xavier Wiersma (C1),
coach Wayne Delgado en teammanager Ronald Dullemans.

A4

Op 25 april is A4 na een geweldig seizoen kampioen geworden.

Met nog één wedstrijd te gaan (tegen de nummer twee) waren we al niet meer
in te halen en warenwe ook al zeker van het winnen van ‘de stand’. Het was een
memorabel seizoen (heeft een junioren team ooit eerder 173 doelpunten in
één seizoen gemaakt met een topscorer op 58 goals?), waarin we van alles meemaakten (gestaakte wedstrijden, uitvallende lichten, zoekgespeelde tegenstanders die er na een helft mee ophielden, etc), waarin we af te toe te kort kwamen
(scheenbeschermers, schoenen, shirts, broekjes), waarin bleek dat op tijd komen,
of uberhaupt uit bed komen, vaak moeilijker is dan scoren, maar waar vooral
de trainingsopkomst van 100% (ten minste als je alleen de aanwezige jongens
meetelt) en de teamspecialiteit (de pauzehap) er voor hebben gezorgd dat we
kampioen konden worden. Gelukkig hebben we altijd de quotes nog: ‘Jongens,
ik heb genoten.’ En anders nog iets met het universum.
Peter Moorman, teamleider A4
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8 MEI 2015
Opening van het cricketseizoen.

OKTOBER 2015

Oude Garde: still going strong

59ste editie levert
Robur de winst op
Zaterdag 29 augustus vond op een van de laat-

want volgend jaar is Victoria aan de beurt om

ste mooie dagen van 2015 (?) een hele mooie

het 60ste Oude Garde Toernooi te organiseren.

13 JUNI 2015
Afsluiting van het voetbalseizoen, met springskussen, ouder-kindtoernooi en
barbecue.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking van dit

Sparta, 2 veteranenzondagteams van V.O.C.

Oude-Garde-Light-Toernooi overhandigde

en een All-Star-Team van een mix van Robur

Old Boy Herman Franken de schaal en beker

& V.O.C.

aan de winnaar van de Westelijke Klassieke

Vr 2/10

Diner des Dames

Zo 4/10

V.O.C.-VELO

Za 31/10

Lustrumfeest

Zo 18/10

V.O.C.-SVDPW

NOVEMBER 2015

Zo 8-11	Reünie oud-spelers V.O.C.1
V.O.C.- DRL

Ma 23-11	Algemene Leden
22 JUNI 2015
Onderscheidingen tijdens
de ALV voor Jan Willem
Hoffmann en Frits Jan
Goenewold (beiden
Gouden Speld),
Jelle den Daas (Piet van
Schooneveld Beker),
Cees Middelburg (Dik
Diederik Beker) én
Robert Mol (foto) werd Lid
van Verdienste voor zijn
werk voor de Vocabulaire.

middag plaats op V.O.C. met de clubs van de
Oude Garde, aangevuld met de veteranen van

Vergadering

Zo 29 - 11	Bloedhondenborrel
V.O.C. - GDA

DECEMBER
Zo. 13-12

V.O.C. - SJC

Veteranencompetitie: Sparta. De altijd bescheiDe mannen van Robur kwamen met de bus uit

den en verlegen Glenn Snoep nam die prijzen

Apeldoorn en waren dus relaxed en uitgerust:

in ontvangst, maar de foto’s waren ernstig

mede daarom werden ze onbedreigd winnaar

overbelicht door de smile die maar niet van

van het 59ste Oude Garde Toernooi. Onze gas-

zijn gezicht verdween...

ten van Victoria werden tweede, Wilhelmina
derde, Sparta vierde en als goede gastheren

Daarna bedankte onze corporate Michiel

verdeelden de V.O.C.-teams de onderste vier

Gilsing de Gerretsen-BBQ-Bros met hun Babes

plaatsen ‘eerlijk’ onder elkaar.

& Buurman voor de voortreffelijke BBQ [Akkie
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3 JULI 2015
Groot feest op V.O.C. vanwege de
T20-cricketwedstrijd Nederland-Nepal
én de familiedag.

deed uiteraard het zoenwerk], de barcommis-

De EWD-Bokaal werd uitgereikt aan de aan-

De enige échte Latjesschutter was dan weer

sie van V.O.C. voor de prima verzorging van

voerder van Robur, die gelukkig zijn speech in

wél een V.O.C.’er: King Louis schoot 3 van de 5

de natte consumpties, de sponsors voor hun

de bus had laten liggen, dus konden we snel

ballen op de lat, méér dan de 3 schutters van

financiële bijdragen, met name de V.O.C.-120-

aan het bier. Het bleef nog lang gezellig in de

de meeste clubs bij elkaar! Jammer maar helaas

Jubileum-Commissie die de ontvangst-koffie

zon op het terras van V.O.C..

speelt Louis niet in het team van de organise-

en een grote bier-ronde hadden gesponsord

rende Za-Mi-Vets van V.O.C., dus blijft de verge-

en het organisatiecomité voor de geleverde

Namens Akkie, Bas, Emiel, Iman, Michiel, Pieter,

tenmeetenemen Rallybokaal nog een jaar op

inspanningen en gevonden oplossingen voor

Rene & Sander.

de schoorsteenmantel van Joris Kreugel van

ontstane problemen.

Victoria in Hilversum staan. Dat komt goed uit,

2015-2016

KALENDER
V.O.C. Cricket en Voetbal

Daan van der Kooij
[Za-Mi-Vets-Coördinateur]

12 SEPTEMBER 2015
22 AUGUSTUS 2015
Hazelaarwegderby: bekerwedstrijd tussen V.O.C. en Neptunus Schiebroek.

Zeventig kabouters en F-mini’s leren
de mooiste steekpassjes en passeerbewegingen
van de cracks van V.O.C.1 tijdens
het Grote Mini Voetbalfeest op V.O.C.
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Meidenvoetbal nu al vaste waarde binnen V.O.C.

Douchen
in bikini

Douchen in bikini, de vraag of er niet in rokjes kon worden
gevoetbald en - bij gebrek aan tenues - oude uitshirts van het
eerste die werden ingenomen om ze iets getailleerder te laten
lijken. Het was even wennen met het dames- en meidenvoetbal
bij V.O.C., maar inmiddels is deze nieuwe afdeling niet meer
weg te denken binnen de club. Sterker nog: voor vrijwel alle
leeftijdscategorieën zijn inmiddels wachtlijsten, MD1 werd
kampioen en er zijn bijna geen meisjes die het voetbal de rug toe
keren. Hoog tijd om eens even bij te praten met de drijvende
kracht achter dit succes: Annemiek Simons.

een laboratorium, waar ze zich bezighoudt met
weefselonderzoek. Witte jas, microscoop, iets heel
anders dus dan in voetbalbroek en met noppen
onder op het trainingsveld staan bij V.O.C. Maar
geen betere manier om na een dag ‘stilzitten’
de energie eruit te gooien op het voetbalveld.
Behalve het echte werk op het veld als trainer,
zit er nog een heleboel meer bevlogenheid
achter bij Annemiek: zeg maar gerust het
kweken van een sterk saamhorigheidsgevoel
onder de meiden. Bijvoorbeeld via een speciaal
meisjesvoetbalaccount op Instagram - met
volgers in heel Nederland - , maar bijvoorbeeld
ook door met z’n allen naar een wedstrijd van de
Oranje Leeuwinnen in het Sparta-stadion te gaan.
Nu het nieuwe clubhuis klaar is, zitten de

MF2(F14M)

HIERIN SPELEN: Robin, Sterre, Milou, Claire, Mira, Guusje, Cloe, Indy, Isis en Lianne.

meiden helemaal goed bij V.O.C. ,,De nummers
11 en 12, die zijn voor meiden, de meesten
weten dat inmiddels wel. Met een föhn en
een apart toilet, dat vindt je toch niet in heel
veel voetbalkleedkamers.’’ Volgens Annemiek
ook allemaal dingen die aangeven dat er over
zulke dingen wordt nagedacht. ,,Je merkt

V.O.C. heeft het damesvoetbal in de Rotterdam

binnen V.O.C. In een klein werkgroepje

en C dat allemaal hadden gemist.’’ Dit seizoen

ook dat mensen daar op af komen, dat zaken

en de wijde omtrek inmiddels aardig op de

werden vervolgens de lijnen uitgezet en de

zijn er inmiddels twee F-teams, twee E-, een

goed zijn geregeld. We hebben niet voor niets

kaart gezet. ,,Tik maar eens ‘meidenvoetbal’ en

wervingscampagne kon beginnen. Annemiek:

D, een C- en een B-team en natuurlijk het

meisjes uit het Oude Noorden, maar ook uit

‘Rotterdam’ in op Google, en wij staan boven

,,We verspreidden posters op scholen, hadden

damesteam.

Delfshaven. En hun ouders staan hier ook elke

aan,’’ vertelt Annemiek niet zonder trots, op een

een stukje in het huis-aan-huisblad en we

En ook hoe ouder, hoe minder de discipline,

week enthousiast langs de lijn.’’

doordeweekse avond in het clubhuis. En dat is

deden flink aan mond-tot-mondreclame.

ontdekte Annemiek. Heel af en toe moesten

De sfeer op het complex is nog leuker nu er

niet voor niets: de trainingen - die in niets voor

Dat leidden uiteindelijk tot een open dag,

de oudsten dan ook vermanend worden

meer meiden rondlopen, vindt Annemiek.

de jongens onderdoen -, de goeie sfeer en de

waar zo’n negentig meisjes op af kwamen.’’

toegesproken. ,,Op zich logisch: de oudere

,,Ik heb van het begin af aan ook niet het idee

uitstekende begeleiding trekken steeds meer

Met dergelijke aantallen was al duidelijk: het

meiden hebben het sociaal en op school een

gehad dat de meiden raar werden aangekeken.

belangstelling van meiden en hun ouders.

meidenvoetbal wordt een blijvertje. Inmiddels

stuk drukker en dan wil de discipline er wel

Het is nu een vaste waarde binnen V.O.C., dus

De meest recente hausse aan aandacht begon

zijn 90 meiden en 20 dames wekelijks aan de

eens bij in schieten. Ik heb op een gegeven

de jongens weten nu ook gewoon dat hier

toen de regionale omroep tijdens het WK

bal. Succesvoller kun je een eerste seizoen

moment wel eens tegen een team gezegd dat

meiden rondlopen. En dat ze uit bepaalde

Voetbal voor vrouwen aanklopte bij V.O.C. Het

meidenvoetbal bijna niet beginnen.

als ze echt wat willen bereiken ze er vol voor

kleedkamers weg moeten blijven.’’

enthousiasme van Annemiek en de andere

ME2

HIERIN SPELEN: Neeltje, Teddy, Verne, Wendy, Finn, Simone, Aya, Mariza en Gaby.

moeten gaan. En het mooie is dan dat ze het

meiden over damesvoetbal bleef niet onop-

Trainerstaf

zo leuk vinden om te voetballen dat ze dat ook

Capaciteit

gemerkt. SBS6 stond voor de deur en het

Afgelopen seizoen gingen vier teams van start:

oppakken. ‘’

De verdere groei van het meidenvoetbal ligt

Zapp Jeugdjournaal volgde. ,,De publiciteit

een F, een E, een D, en een B-team die wekelijks

was enorm. En natuurlijk regende het dan ook

gingen trainen en spelen. Dankzij een aantal

Opzeggingen

maar ook aan de capaciteit op de velden en de

meteen weer nieuwe aanmeldingen.’’ Het mei-

enthousiaste mannen (én vaders!) was er

Het enthousiasme blijkt wel uit het uiterst

planning van wedstrijden door de KNVB. Het

denvoetbal van V.O.C. staat in Rotterdam op de

binnen de kortste keren een trainingsstaf, die

geringe aantal opzeggingen. ,,En dan was er

wordt steeds lastiger om alles wat er op V.O.C.

kaart, maar voordat de camera’s snorden waren

met het certificaat van de trainerscursus van

na afgelopen seizoen ook maar eentje die het

gebeurt op het complex aan de Hazelaarweg

de meiden al wekelijks in het rood-zwart te zien

de KNVB in de achterzak vol vuur aan de slag

echt niet leuk vonden. Een tweede koos toch

in te passen. ,,Misschien dat als we, net als alle

aan de Hazelaarweg.

gingen. ,,Willem van der Blom was bijvoorbeeld

voor hockey en een derde had het te druk met

jeugd, op zondag gaan spelen we de boel wat

natuurlijk niet alleen aan de kleedkamers,

zo enthousiast, dat nu ook zijn zoon Pim een

school.’’ Drie dus, op negentig in totaal: een

kunnen uitbreiden,’’ denkt Annemiek. ..Maar

Even een stapje terug in de tijd. Annemiek, die

team is gaan trainen.’’

score om trots op te zijn.

zover is het nog lang niet. Daar moet eerst

zelf al een jaartje of drie bij de V.O.C.-dames

De jongere teams bleken het fanatiekst, de

Al met al blikt Annemiek tevreden terug. ,,In

uitgebreid over gesproken worden.’’ En het

voetbalde, werd in het seizoen 2013/2014

oudere moesten relatief nog het meeste leren.

het eerste jaar gelijk een team kampioen, dat

liefst ziet Annemiek dat er komend seizoen ook

door Frits Jan Groenewold (voorzitter

Annemiek: ,,Penalty’s nemen vonden ze lastig

is natuurlijk superleuk.’’

een V.O.C.-A-team van de meiden op de velden

Jeugdvoetbalcommissie, red.) benaderd met

en ze hadden geen idee wat buitenspel was.

de vraag of ze eens mee wilde nadenken over

De F en E, die vaak al eens met de kabouters

Annemiek wilde vroeger eigenlijk naar het CIOS,

het opzetten van een meidenvoetbalafdeling

hadden meegetraind, groeien daar in, terwijl B

maar is al weer aardig wat jaartjes analist op

staat. ,,Dat wordt nog een hele uitdaging. Maar
ik hoop dat het gaat lukken!’’
Albrand Leeuwe

MC1

HIERIN SPELEN: Neeltje, Teddy, Verne, Wendy, Finn, Simone, Aya, Mariza en Gaby.
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Het was een droom die uitkwam,

snel in de plaatselijke kroeg met

Nederlandse bekenden op het

verkleed gaat. Dit leverde hilari-

toen we half november vorig jaar

een Nieuw Zeelands biertje in

vliegveld. Een heerlijke week in

sche momenten op waarbij we tot

vertrokken naar Down Under. Of

onze hand (Ben nog steeds met

een echt bed, in een echt huis

in de late uurtjes door zijn gegaan.

we deze droom hadden omdat

Heineken) en konden we gelijk

en een tweedaagse nichtentrip

wij beide zijn opgevoed op het

mee-eten en een nacht blijven sla-

stond voor de deur. Dankzij oud-

Stil op straat

cricketveld of dat al die cricket-

pen. Hij noemde ons bezoek ‘een

speler/coach Xavier Doherty, die

In een wat verlaten kroeg keken

coaches en exchangespelers onze

magic surprise’. Natuurlijk zetten

afgelopen seizoen nog een aan-

we de WK-finale tussen Australië

nieuwsgierigheid hadden gewekt,

we hem nog even met een V.O.C.-

tal wedstrijden voor V.O.C. heeft

en Nieuw-Zeeland. Waar in

laten we in het midden. Maar de

jas op de foto op zijn oude ver-

gespeeld, konden we gratis de

Rotterdam alle cafés en pleinen

droom werd werkelijkheid en we

trouwde plekje. Verder bestond

wedstrijd Australië- Schotland

oranje kleuren als Nederland een

hebben goed gebruik gemaakt

Nieuw-Zeeland uit biertjes in de

bekijken. Een wedstrijd waar-

WK-finale zou spelen, was het hier

van alle cricketcontacten die we

Irish pub, kijkend naar een cricket-

bij de regen een grotere tegen-

in Hobart overal leeg. Zelfs toen

daar hebben.

wedstrijd en fantastische uitzicht-

stander was dan Schotland. Een

Australië eenmaal wereldkampi-

Dat bleek al vrij snel, toen we

punten!

beetje jammer, maar om met al

oen was bleef het wonder boven

die Australische fans de wave te

wonder stil op straat… Ze kijken

Auckland, de camper instapten.

Sfeer

mogen doen is ook mooi met een

hier schijnbaar allemaal thuis.

Na drie dagen rijden kwamen

Ons Australische avontuur begon

donkere wolk boven je hoofd.

Na de Paasdagen doorgebracht

we in de buurt van Tauranga,

in Sydney. Een bezoekje aan een

We moeten ook zeggen: het geel

te hebben bij de familie Free, was

de woonplaats van de familie

wedstrijd in de SCG (Sydney

staat X en George Bailey (ook oud-

het tijd voor onze laatste bestem-

Cricket Ground) mocht natuurlijk

speler/coach van V.O.C. en reserve

niet ontbreken! Het was een T20

captain van het Australische team)

Big Bash- leaguewedstrijd tus-

nog steeds erg goed.

na een paar dagen bijkomen in

Merel Faassen en
Mies van Everdingen,
twee speelsters
van het damescricketteam,
stapten eind vorig jaar
in het vliegtuig voor een reis
naar de andere kant van de wereld.
Vijf maanden lang vertoefden zij
in cricketland bij uitstek Australië
en in Nieuw-Zeeland.
Het reislustige duo
vertelt over hun belevenissen.

Droomt komt uit: Australië-trip voor Merel en Mies

Cricket Down Under
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sen Sydney Sixers en Perth. Wat
mooi om die sfeer een keer mee

Na een week gezelligheid was het

te maken!

tijd om op eigen benen verder te
gaan en te gaan werken: aard-

De tocht die volgde langs de oost-

beien plukken…. toch? Ja, nee, ja,

kust naar Cairns, bestond voorna-

nee, ja……. Nee, toch maar niet!

melijk uit een mooie tijd zonder

We besloten Wade (speler/coach

cricket. Prachtige kustwandelin-

2012) op te gaan zoeken. Volgens

gen, avonturen met dingo’s (wilde

Chris werkte hij in een kroeg en

honden op Fraser Island), goon

drie keer was scheepsrecht. Waar

(vieze, goedkope alcohol) en zeil-

we hem bij V.O.C. en Van Eijk toch

tochten zonder zeil hielpen ons

vooral kenden áán de bar, stond

Williams. Ben was vier jaar hoofd-

deze cricketvrije weken wel door.

hij hier áchter de bar. De rollen

ming: Melbourne. We hebben

coach en zijn broer Russell heeft

In Cairns aangekomen begon al

waren een keer omgedraaid!

natuurlijk ook nog een bezoekje

twee keer als exchangespeler voor

snel het WK cricket (wat Down

En bij Wade was voor ons altijd

gebracht aan de MCG, maar twee

V.O.C. gespeeld. Op de dag van de

Under gespeeld werd)! De koude

Happy Hour. Dat scheelde toch

weken nadat daar de WK-finale

waarheid bleek hun nichtje jarig te

biertjes in de kroeg hielpen ons de

een hoop in de portemonnee en

gespeeld werd, was het stadion

zijn, maar ‘just before Bethlehem’

drie hele warme weken in Cairns

dat werken was dus ook helemaal

alweer helemaal omgetoverd tot

konden we volgens Ben wel

te overleven.

niet nodig…

een footy stadion (de andere gro-

een kijkje nemen bij zijn Cricket

Wat ons opviel was dat het WK

Academy. Na een uur rondrijden,

in Cairns helemaal niet zo leefde.

Na een paar happy dagen huur-

er weer op. Dankzij alle cricketers

vier keer links, omdraaien en nog

Kroegen waren niet druk en je

den we toch maar weer een cam-

die we in Nederland hebben ont-

een keer proberen, zagen we ein-

hoorde en zag er weinig over.

per om Tasmanië mee rond te

moet hebben we een hoop mooie

delijk het bord van de Academy!

Na Cairns was het tijd voorTasmanië!

rijden. Ze noemen Tasmanië ook

dingen beleefd in NZ en Australië!

Gelukkig hadden we niet opge-

De staat waar onze broers jaren

wel klein Nieuw-Zeeland en daar

Na vijf maanden vol avontuur vlo-

geven, want inmiddels was Ben

terug al geweest waren en waar

zijn we het zeker mee eens. Wat

gen we weer terug naar ons eigen

weer thuis, zei zijn moeder die we

Chris, Kirsten en de kleine Max

is Tasmanië mooi!! Gedurende

cricketlandje.

tegenkwamen. Zo stonden we

Free nu wonen. Teamgenootje

de campertour deden we Hobart

Merel Faassen en

daar op de trap en stond Ben met

Kim had inmiddels besloten

aan voor een klein afsluitend

Mies van Everdinge

verbazing naar ons te kijken toen

haar vakantie bij haar nichtje

cricketfeestje, genaamd The

hij de deur opendeed. Gastvrij als

door te brengen. Zo werden we

Silly Saturday van North Hobart

hij nog steeds is, stonden we al

in Hobart opgewacht door twee

Cricket Club, waar iedereen gek

te sport in Australië). Toen zat het
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Cricket zit in de genen bij Rene en Jelte Schoonheim

‘Zelfs nu wil ik
nog zo hoog
mogelijk spelen’
Veel V.O.C.’ers zullen hem
herkennen, maar slechts weinigen op de club weten wat
voor indrukwekkende carrière Rene Schoonheim als cricketer heeft gehad.

Een andere verdienste van Rene is dat hij zijn

Was het alleen cricket of heb je ook nog

Je hebt altijd goed op jezelf gepast, gezond

waarmee je hebt gespeeld?

Wat doe je in het dagelijks leven?

beide zonen, Tjerk en Jelte, heeft laten kennis-

gevoetbald?

geleefd en heel veel en fanatiek getraind.

,,Dit is een prima selectie, maar het team waar-

,,Ik werk bij het Europees Octrooi Bureau in

maken met de cricketsport. Tjerk speelt af en

,,Zeker, en zelfs nog enige jaren in het eerste.

,,Ja, ik wilde altijd het maximale uit een wed-

in ik mijn debuut heb gemaakt had naar mijn

Rijswijk op de klantenservice. Een erg leuke

toe nog een potje in Amsterdam en Jelte is al

Als ik mij goed herinner onder de trainers Aad

strijd halen en daar moet je erg fit voor zijn.

idee nog meer kwaliteit. Steven van Dijk, Roland

baan, waarbij ik met veel bijzondere mensen in

jaren een vaste waarde in ons eerste cricket-

Bak en Kees de Haan. Ook voor het lustrumca-

Maar je moet het niet overdrijven, ook ik heb

Lefevre, Klaas Jan van Noordwijk, Rob de Widt

aanraking kom. Vaak zelfverklaarde uitvinders

elftal. Tijd dus voor een interview in de reeks

baret heeft de familie zich nog ingespannen,

mijn biertjes wel genuttigd op de club.’’

jr, Reinout Scholte en niet te vergeten Dave

en die zijn niet bepaald doorsnee….’’

´Vaders & Zonen´.

mijn vrouw Marjo heeft ooit de kleding voor

Vaak komt Rene op zijn sportfiets naar de

het cabaret gemaakt.’’

nooit kampioen zijn geworden.’’

Voetbal je ook nog?

Hazelaarweg om zijn conditie op peil te hou-

Rene, waar ben je opgegroeid en hoe

den… Soms begroet hij wat mensen en loopt hij

ben je bij V.O.C. terechtgekomen?

Ooit overwogen om je geluk in

Award op de Wally van Weelde Memorial, van-

Lijk je in je spel op je vader?

in het veld en dan met name de fysieke risico’s

vervolgens zijn rondjes op de trainingsvelden of

,,Ik ben opgegroeid op de Stadhoudersweg

Engeland te zoeken?

wege maar liefst vijf razendsnelle stumpings. En

Jelte grinnikend: ,,Is een beetje vragen naar

die ik liep hebben mij doen besluiten om daar-

gaat de kooi in. Hij speelt immers nog steeds op

en mijn vader voetbalde en deed aan atle-

,,Daar is wel eens over gesproken. We speelden

zo liet deze inmiddels 72-jarige zien dat hij zíjn

de bekende weg, toch? Nee, ik leg veel meer

mee te stoppen. Ik speel nu weer hockey in een

een zeer behoorlijk niveau zijn wedstrijden. Om

tiek bij Sparta. Aanvankelijk ben ik daar dus

op Rood en Wit tegen Kent County Cricket Club.

kunst nog steeds niet is verleerd.

risico in mijn spel, dat is ook de rol die ik heb

vriendenteam bij Leonidas. Is ook erg gezellig.’’

er achter te komen waarom Rene Schoonheim

lid geworden. Ik voetbalde bij Sparta, onder

De wicketkeeper van Kent, Alan Knott, moest

Rene speelt nu zijn wedstrijden in Deventer bij

binnen het team. In het begin tijdens de eerste

is opgenomen in de KNCB Hall of Fame ben ik te

leiding van de bekende Piet de Visser, onder

met het nationale team mee en dat gaf wat

Sallant in Deventer ( graswicket ! ), samen met

overs kun je als batsman wat meer risico nemen

Ik heb het ook aan je vader gevraagd,

rade gegaan bij een andere grote naam uit het

anderen met Pim Doesburg in de A1. Mijn

mogelijkheden. Ik zat toen echter in de afron-

onder andere Steven Lubbers. Een leven zonder

omdat er dan vaak sprake is van een powerplay

hoe zie jij de ontwikkeling van de cric-

cricketverleden en die vele jaren teamgenoot

vader kwam toen in gesprek met de oude

ding van mijn doctoraal tandheelkunde en heb

cricket zit er voor Rene gewoonweg niet in.

situatie. Het is de bedoeling dat ik als openings-

ketsport in Nederland?

was van Rene, Rob van Weelde.

heer ( Anton ) Bakker en dat resulteerde in

mijn maatschappelijke carrière toen voor laten

Jelte maakte in 1997 zijn debuut in het eerste

batsman snel een redelijk aantal runs op het

,,Ondanks alle goede initiatieven, zoals op V.O.C.

De erelijst blijkt immens: Landskampioen met

een overschrijving naar V.O.C. Eerst speelde

gaan. Daar heb ik ook nooit spijt van gehad

cricketteam en komt vanaf het seizoen 2002

bord zet, minimaal 50, meer is meegenomen.

de Academy, zie ik nog veel te weinig jeugd.

V.O.C in de jaren 1974, 1975, 1977, 1982, 1983,

ik alleen voetbal, maar al snel werd ik door

overigens… Ik heb me daarna gevestigd als

permanent uit voor V.O.C. in het eerste en is

Dan kunnen de mannen die na mij komen dat

Daar zouden we echt iets op moeten verzin-

1984 en 1987. Maar liefst 93 wedstrijden voor

Ton Bakker overgehaald om ook te gaan cric-

tandarts in de Statenlaan en veel V.O.C.’ers zijn

daarmee de speler met de langste staat van

uitbouwen tot een goed totaal.

nen. Veel ‘samengestelde teams’ van een aantal

het Nederlands Elftal, een geweldig aantal, zeker

keten. Al snel maakte ik mijn debuut in het

cliënt geworden.”

dienst in de huidige selectie. Hij heeft ook, net

voor die periode. Hij heeft het Nederlandse

eerste ckicketelftal, tegen Excelsior maakte ik

record als het gaat om meeste slachtoffers als

50 runs. Dat was in het jaar 1959!’’

dit jaar won René nog de Man of the Match

als zijn vader, in het Nederlands team gespeeld.
Wat heb je zien veranderen in de cricket-

,,Niet meer. Wel een tijd gedaan, maar de sfeer

verenigingen dat was in mijn jeugd toch echt
Dat gaat dit seizoen vaak goed, maar je kan er

anders.’’

natuurlijk ook binnen een paar overs uit gaan.

sport in Nederland?

Jelte, had je denk je ook cricket

Rene bouwde veel rustiger aan een totaal en

Doe jij zelf iets voor de Academy?

per/batsman aller tijden. Maar hij is ook record-

Je hebt veel en lang voor V.O.C. gespeeld

,,Laat ik voor op stellen dat het niveau,

gespeeld als je niet via je vader had

nam veel minder risico. Dat type spel ligt mij

,,Nee, ik weet van mij zelf dat ik niet goed ben

houder, samen met een andere V.O.C.´er Robert

maar je hebt ook wat ‘uitstapjes’ gemaakt.

met name door de buitenlandse coaches,

kennis gemaakt met de sport?

gewoon niet.’’

in het overbrengen van kennis dus daar moet

Lifmann, voor de hoogste eerste wicketstand

,,Ik ben een V.O.C’er, laat daar geen misverstand

hoger is dan vroeger. Er wordt beter cricket

,,De kans is klein, je komt als jochie van 6 of 7

voor het Nederlands elftal in een wedstrijd

over bestaan. Maar ik wil, zelfs nu nog, zo hoog

gespeeld. Maar de aanwas van jeugd is en

jaar niet snel met de sport in aanraking. Ik had

Heb je vaak discussies met je vader

tegen Maleisië in 1982, toen beiden een century

mogelijk spelen en dan bij voorkeur op een

blijft een grote zorg, ook bij V.O.C. Ik zie bij-

dan waarschijnlijk gehockeyd. Dat vind ik leuker

over je spel?

scoorden. Vermeldenswaardig is ook de zege

graswicket. Zo heb ik in de jaren ‘80 nog twee

voorbeeld Atse (Buurman, VOC1 en senior

dan voetbal.’’

,,Nee, zeker geen discussies. Wel praten we veel

van Nederland op Australië in 1964, een zege

kampioenschappen met Kampong mogen

coach, red.) heel erg enthousiast in de weer

waaraan de toen 20-jarige Schoonheim als wic-

behalen. Behalve dat het sportieve ambities

met de jeugd in de hal, het zouden er alleen

Het gaat dit seizoen buitengewoon

al verschilt van dat van hem zijn we het toch

ketkeeper een grote bijdrage heeft geleverd.

invulde heeft het ook mijn blik verruimd.’’

wat meer moeten zijn.’’

voorspoedig, is dit het beste team op

vaak eens.’’

wicketkeeper en geldt ook als beste wicketkee-

30

Bakker. Onbegrijpelijk dat we met dat team
Eén trofee mag niet onvermeld blijven: in juni

ik niet aan beginnen.’’
Henk Weijers

over cricket. Ondanks het feit dat mijn spel nog-
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SIERADEN OF HORLOGES

KOOPT U ALS LID VAN VOC NATUURLIJK BIJ

JBA SHOPPING

Nieuws van JBA – Hoofdsponsor V.O.C. Jeugdvoetbal
JBA wil de leden en sponsors van V.O.C. op de hoogte brengen
van enkele positieve ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden.
De veilingtak van de firma heeft tot het einde van dit jaar
7 online veilingen op de planning staan
van onder meer 18 karaat gouden sieraden met diamant
uit Italië en Swiss Made horloges zoals Rolex, Breitling en Omega.
Indien u op zoek bent naar een prachtig artikel
tegen een ongelooflijk lage prijs,
bekijkt u dan de komende maanden het aanbod van JBA
bij de veilingbedrijven BVA en Troostwijk en plaats uw bod!

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:
3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms,
promotiefilms,
testimonials en evenement registraties

06 - 42133771

Schiekade 189, studio 110,
3013 BR Rotterdam

Agribrokers
International BV
06 - 54687738

Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Huren voor starters en studenten

010 – 8928410

Kortekade 63a, 3062 GN Rotterdam

AIMOL
Toeleverancier kwaliteitsproducten
voor machines en motoren

010 - 2827927

Argentrade
Bevroren levensmiddelen

010 - 2621330

Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam

ARL Products BV
010 – 2827444

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

www.aimol.nl

www.argentrade.nl

Aon Nederland

Baljon & Mora
Makelaars

BASE

BDO CampsObers

Advocaten - advocatuur

Accountancy & Belastingadvies

risicomanagement, employee benefits,
verzekeringen

010 - 4487319

Admiraliteitskade 62, 3063 ED

www.aon.nl

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

Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

Vastgoed

010 - 4514233

Makelaardij

010 - 4223000

010 - 2759911

www.baljonenmora.nl

www.baseadvocaten.nl

Bob van der Heijden
Sporthuis

Colliers International
Rotterdam
Bedrijfshuisvesting

Open source projectontwikkeling

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam

Verkoop sportartikelen

010 - 4658442
Bergselaan 330-332,
3038 PC Rotterdam

www.bobvanderheijdensport.nl

Cubord
Reklameborden B.V.

Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955

Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

De Beer Exclusief
Exclusieve automobielen

010-2602015

Druk Domstad BV

Dijkstra Voermans
Advocatuur
& Notariaat

DVDW Advocaten
Advocatuur

010-2424880

010 - 4400500

graficilitair

0348 - 479103
Industrieweg 15,
3442 AE Woerden

www.drukdomstad.nl
www.dereclamedoos.nl

Elcas B.V.
Linschotenstraat 59,
3044 AV Rotterdam

010 - 4214637

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

www.dijkstravoermans.nl

Energy Global
010 – 2906985

Kipstraat 5B, 3011 RR Rotterdam

Facilitaire diensten

010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,
3115 JD Schiedam

www.facilicom.nl

Aploniastraat 8, 3084 CC Rotterdam

www.debeerexclusief.nl

Gebr. Coster
beheer BV
010-2845678

Postbus 65
2900AB CAPELLE AAN DEN IJSEL

www.bdo.nl

COD BV
020 - 262 12 12
Michelangelostraat 67,
1077 BW Amsterdam

www.cod.nl

Deli XL
First for foodservice

010-2085208

s Gravenlandseweg 391,
3125 BJ Schiedam

www.delixl.nl

eenveiliggevoel.nu
Moerbeihof 2, 2661
LV Bergschenhoek

Westplein 12-14, 3016 BM Rotterdam

www.eenveiliggevoel.nu

Ernst & Young

FACET Accountants
en Adviseurs

www.dvdw.nl

Accountants

010 - 4068888

Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

www.elcas.nl

Facilicom
Services Group

010 - 2424600

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

Opvallende buitenreclame!

www.cornus.nl

www.arl-products.com

van Vollenhovenstraat 29,
3016 BG Rotterdam

Kralingse Plaslaan 40,
3061 BA Rotterdam

010 - 4627799

Sponsor van de VOC jeugd

Private banking

Langesteijn 114,
3342 LG Hendrik Ido Ambacht

Ferro- en non-ferro metalen

WWW.JBA-SHOPPING.NL

010 - 2112170

Accresco Vastgoed,

www.3mp.nl

Cornus Vastgoed
Met ingang van 1 december 2015
worden ook de twee web shops gelanceerd onder de naam JBA Jewels.
Op de Shopping afdeling van de site
worden sieraden en horloges aangeboden van 69 tot 999 euro,
tevens kunt u op de Exclusive afdeling van de site
de meer luxe merk artikelen vinden met een waarde van boven de 1000 euro.
Wij plannen uiteraard een speciale actie
om de opening van de site luister bij te zetten,
daar zullen wij u tegen die tijd nader over berichten.

Banquaire diensten

ABN AMRO
MeesPierson

ABN-AMRO Bank N.V.

Facet audit

010 - 4526144

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

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

Grapedistrict

Handelsbanken

WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel

Banquaire diensten

010 - 4610322

Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

010 - 2368100

Postbus 33014, 3005 EA Rotterdam

www.handelsbanken.nl

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:
Van ‘t Hart
Autoverhuur

Heere Advocaten

010 - 4520333

Maastoren Vasteland 4,
Pb 23431, 3001 KK Rotterdam

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

Infradata

www.heere.biz.nl

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048

Floris Versterlaan 19, 3055 BM
Rotterdam

Bouwkundig adviesbureau

0180 - 615331
06 23972856

Torenvalk 3, 2991 MX Barendrecht

www.heinen-partners.nl

Hoboken Advocaten
Advocatuur

010 - 2413000

Westerlaan 14-15, 3016 CK Rotterdam

www.hilvest.nl

www.hoboken.nl

ING Bank

Intermax Hosting B.V.

Network Integrator

Banquaire diensten

Internet hosting

071 - 7501525

010 - 4446805

010 - 7104444

Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.avandco.com.au

010 - 436 0069

Heinen & Partners

www.infradata.nl

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

Weena 501, 3013 AL Rotterdam

Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

De Jonge Advocaten

Kneppelhout &
Korthals

www.ing.nl

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

Looije Properties B.V.

Loyens & Loeff

Vastgoedbelegging

Advocatuur

010 - 2859655

Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

010 - 2246224

Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

www.intermax.nl

Advocatuur

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

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

Janick Onderhoud en
Renovatie BV
06 - 24220458

Weg en Land 37b, 2661 CD
Bergschenhoek

JBA auctioneers
exclusieve juwelen

010 - 2450000

Osakastraat 10, 3047 AK Rotterdam

www.khinternational.nl

Lodder
Applicaties B.V.
ERP & CRM voor oliehandel

0183 - 583500

Papland 19, 4206 CK Gorinchem

www.lodderapplicaties.nl

Melle Media &
Management

Mixit.nl

Bijlage NRC media

Digital Workplace Design

010 - 8187222 of
06 - 65478766

Ghisebrecht Bokellaan 26,
3054 CC Rotterdam

06 - 55888776

www.mixit.nl
www.naarsocialbusiness.nl

smeding@luna.nl

Mommers
Schoonmaak
0180 - 314335

Concept en design

06 - 48370897

www.monstermeubel.nl

www.morelemon.nl

Nauta Dutilh

Nieuw Holland

Advocaten notarissen belastingadviseurs

Projectontwikkeling

010 - 2240480

010 - 2409599

www.nautadutilh.nl

More Lemon

010 - 4371788

Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

Met dank aan Koert Erhardt

Interieurbouw

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV
Nieuwerkerk aan den IJssel

www.mommers.nl

Hoofdsponsor Cricket

Monster Meubel

Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

Heiligerleelaan 18,
3051 JK Rotterdam

Nooteboom Tours
010 - 4341220

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen

www.nooteboomtours.nl

Mourik
Bouw en techniek

0184 - 667200

Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Ammers

www.mourik.com

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500

Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:

U10-Meisjesteam 3 jaar pioniers voor meidencricket

‘Phil and his girls’
Toen Phil Woodcock drie jaar geleden trainer
werd van de U10-meisjes, was dat het enige
volledige meiden-cricketteam van die leeftijd
in heel Nederland. Nu staan ‘Phil’s girls’ voor
een nieuwe fase. Welke kant gaat het V.O.C.
meidencricket op?

One on One
Marketingcommunicatie

010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,
2661 BS Bergschenhoek

Ploum Lodder Princen

Chartering + shipping

Advocaten en Notarissen

010 - 4116338

010 - 4406440

Praktijk voor
Fysiotherapie Bodde
Zuiderent

Profilease B.V.

PT room

autoleasemaatschappij

Exclusive Healthclub

Fysio- en manuele therapie

Hoefweg 184, 2665 LE Bleiswijk

010 - 2112011

010 - 4611611

010 - 4180796

info@profilease.nl
www.profilease.nl

www. pt-room.nl

Rabobank

De Randamie &
Verstoep Notarissen

Rook Groep

Een bank met ideeën

Notariaat

www.oneonone.nl

Praktijk de Boorder
Tandarts
Junolaan 5,
3054 PV Rotterdam

Blaak 333, 3011 GB Rotterdam

www.rabobank.nl/rotterdam

De Rotterdamsche
Vastgoed
Maatschappij BV
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam

Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

010 - 4330355

Posthoornstraat 13-15,
3011 WD Rotterdam

www.drv-notarissen.nl

Schouten Zekerheid
Verzekeringen

010 - 2884444,
06 - 53402624

Rivium Quadrant 81,
2909 LC Capelle aan den IJssel

www.schoutenzekerheid.nl

TradeMARC
design&layout

Nederlandse vrouwen ook de mogelijkheid

men. Maar de U10-meiden vormen samen

Nederlandstalig is. Phil Woodcock zit vol

om eens een tijdje in Engeland te spelen. De

nog geen compleet team. Het zou leuk zijn

superlatieven over ‘zijn’ meiden. En die klin-

vrouwen in het Nederlands elftal en in de

als dat team door kan, maar dan moeten we

Total Produce B.V.

ken in het Engels nou eenmaal veel beter:

hogere niveaus zijn belangrijke rolmodel-

deze winter al beginnen met werven en trai-

Fruit im- en export

‘She’ was a real tiger in the field!’ En: ‘So nice

len. En die rol pakken ze heel goed op, vindt

nen.” Op dat punt ziet Phil ziet sowieso veel

010 - 2448410

Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

Grafische vormgeving

06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam

Vastgoedonderhoud

www.rookgroep.nl

Veerhaven 14-15, 3016 CJ Rotterdam

Solid Assurantie Advies
Jos van der Heijden BV

Sporthuis
Pim Doesburg

4e Industriestraat 33,
3133 EK Vlaardingen

Solide in de zakelijke schade
verzekeringsmarkt

www.sporthuispimdoesburg.nl

Van den Herik &Verhulst
Advocaten NV
Advocatuur

Van Harmelen
Beijneveld
van Houten

010 - 2973878

010 – 2051166,

Wilhelminaplein 16, Postbus 50535, 3007
JA Rotterdam

voetbal bij V.O.C., dat is een geoliede machi-

kids!’ Maar hij is ook kritisch. ,,Als het mei-

in het Nederlands elftal spelen. Dat hebben

ne. Ouders zijn betrokken, je kunt het bij

dencricket wil groeien, hebben we meer

we bij de mannen wel.”

voetbal niet maken om bij een training of

commitment en planning nodig.”

V.O.C. was twee jaar lang uniek met een mei-

een wedstrijd afwezig te zijn. Dat zie je bij

Verhoeven
Advocaten

Weijers Auto B.V.

Wexford Finance

Woodcock komt uit Canada en zat op een

denteam onder de 10. In het afgelopen jaar

cricket veel minder. Dat is toch voor veel

Advocatuur

Personenauto’s

Financiële dienstverlening

Engelse private school in de stad Victoria.

was er voor het eerst een compleet ander

mensen een tweede sport, iets voor erbij in

010 - 2210777

0180 - 480120

070 - 3560086

Een omgeving die hij omschrijft als ‘More

meidenteam in de competitie. Phil: ,,Het

de zomer. Maar wil je echt stappen maken in

English than England’. Zijn vader was een

was mooi om te zien hoe de meiden vooruit

cricket, dan moet je ook al in de winter

goede cricketspeler. Phil zelf speelde cricket

gegaan waren in de afgelopen jaren. Zowel

samen trainen, als team. En er ook in de

in het college-team van zijn school. Later, in

qua techniek als qua teamspirit. Het is

zomer serieus mee bezig zijn.”

Nederland, pakte hij het spel weer op bij VCC

natuurlijk niet altijd makkelijk om steeds

Cricket is een prachtige sport, met een

toch anders in, in het algemeen wat compe-

V.O.C. past. De faciliteiten, ondersteuning

www.hvadvocaten.nl

Noordmolenstraat14-16,
3035 RJ Rotterdam

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

www.vhb.nl

Wine Bar Mendoza
010 - 4613855

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

www.weijersauto.nl

Dr. Kuyperstraat 5,
2514 BA Den Haag

Xpert Clinic

Zomerhof Muys

Winkelinrichting

Woonstore

Hand- en polschirurgie

Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 4626262

Lylantselaan 7, Capelle a/d IJssel

Mathenesserlaan
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

De Winkelinrichter.nl
Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam

www.woonstore.nl

zo rolde Phil het meidencricket in als coach.

titiever en feller. Voor meiden telt ook de

en training die bij V.O.C. andere Nederlandse

Het vrouwencricket zit volgens Woodcock

teamspirit, samen spelen.”

clubs voor handen zijn kom je in het buiten-

overal in de lift. ,,Je kunt het wel vergelijken

Het meiden U10-team staat nu voor een

land haast nooit tegen, volgens Phil. En dus

met voetbal. Daar zie je nu ook worldcups

grote verandering. ,,De leeftijden lopen erg

zouden - ‘With a little more ambition and

voor vrouwen. Dat begint in het vrouwen-

uiteen, sommige meiden zijn er echt aan toe

determination’ - alle seinen op groen kun-

Zonneveld Finance

Zinzi Silver Jewels

cricket nu ook te komen. In Engeland krijg je

om door te stromen. Dat kan nu alleen naar

nen staan om bij V.O.C. een groter succes te

steeds meer clubs met vrouwenteams, er

jongensteams. Er zijn afgelopen seizoen

maken van het meidencricket.

Partner in hypotheekadvies en
persoonlijke verzekeringen

010 - 4374040

groeit een ‘womens league’. Dat biedt voor

ook nieuwe, enthousiaste meiden bij geko-

Christina Boomsma

sporthuis

www.solid-assurantie-advies.nl

trainingen. Wel mist V.O.C. nog vrouwen die

mee aan de ‘black cap’ training van V.O.C. en

www.rotterdamsegrond.nl

06 - 23884442

Dotterbloemstraat 25,
3053 JV Rotterdam

‘viertje’!’ en ‘They are a really nice bunch of

mooie cultuur, die perfect bij de cultuur van

010 - 3510207

010 - 4676845
of 06 - 51038984

ruimte voor verbetering. “Onze zoon zit op

Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

Rotterdamse
Grond BV
Herontwikkeling vastgoed Rotterdam en
regio

Phil. Je ziet ze vaak op toernooien, en in de

www.trademarc.nl

Hectorstraat 17e,
3054 PC Rotterdam

010 - 4341515

to see their face when they get their first

www.totalproduce.com

www.ppspartners.nl

www.orientshipping.nl

www.drvm.nl

Het is bijna jammer dat de Vocabulaire

tegen jongens te spelen. Die zitten er soms

06 - 25051591

Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

010 - 4226634

in Voorburg. Weer later deed dochter Sophie

PPS Partners

Fascinatio Boulevard 742,
2909 VA Capelle a/d IJssel

010- 4003333

www.dewinkelinrichter.nl

010 – 2250001

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam

www.zonneveldfinance.nl

36

Orient Shipping
Rotterdam B.V.

088 - 7785203

Jan Leenvaartweg 14-24,
3065 DC Rotterdam

www.xpertclinic.nl

Juwelen
Postbus 10142,
3004 AC ROTTERDAM

www.zinzi.nl

www.winebarmendoza.nl

010 - 2072279

Prins Alexanderplein 27,
3067 GC Rotterdam

www.zomerhofmuys.nl

ZOMERSE
PAMEIJERSPORTDAG
10 juli 2015 was een perfecte zomerse dag voor de Pameijersportdag, die voor de 5e keer
door V.O.C. werd gehouden. 60 Pameijercliënten en 10 kinderen van Myosotis die samen
met hun begeleiders een geweldige dag hebben gehad dankzij de ruim 20 enthousiaste
V.O.C.-vrijwilligers en enkele vrijwilligers van onze sponsor ING. Rob de Widt, Jan Valk en
Michiel Vis van V.O.C.en vanuit de Pameijerorganisatie Eljakim, Marijcke en Rob werden in ‘t

V.O.C.’s ‘bouwfamilie’ zorgt dat de club kwaliteit krijgt

zonnetje gezet. Al 5 jaar zijn ze erbij om deze sportdag mogelijk te maken!

‘Die bar staat er over
twintig jaar ook nog wel’
Als je al 20 jaar sponsor bent van V.O.C., zoals
Ton de Koning van Monster Kast & Meubel,
mag je best trots zijn.

politiebureaus, en

al 25 jaar bij ons.”

bijvoorbeeld bij het

Monster Meubel leidt ook zelf mensen op. ,,Het

Erasmus MC, waar ze

ambacht blijft, maar de techniek brengt steeds

samen de complete

nieuwe mogelijkheden. Zo leer ik ook weer wat

Maar er is altijd baas boven baas. Emeritus

inrichting maakten voor onder meer de afde-

van de jonge mensen die bij ons in het bedrijf

bouwkundige Wim Ouwerkerk is al 62 jaar

ling kinderoncologie. ,,Interieurs voor de medi-

komen. 3D-ontwerpen bijvoorbeeld. We heb-

lid van V.O.C. Samen met architect en V.O.C.’er

sche sector, dat is een van de specialisaties van

ben ook goede banden met het Hout- en

Marco de Vries zorgden deze mannen voor de

Monster Kast & Meubel,’’ legt Ton uit.

Meubileringscollege. Samen met de jongens

prachtige nieuwbouw en het interieur van het

Wim heeft bij V.O.C. gevoetbald en gecricket.

die bij ons stage lopen, hebben we daar een

nieuwe clubhuis.

Ton is zelf geen lid van de vereniging, maar hij

deel van het interieur gebouwd.”

Als het speciaal moet zijn, op maat gemaakt

vindt het wel mooi om V.O.C. te sponsoren.

moet worden, of gewoon van hele goede kwa-

,,Het is een fijne club, waar je je snel thuis voelt.

Inhaalslag

liteit, dan moet je bij Monster Kast & Meubel

Voor veel mensen van V.O.C. heb ik thuis al pro-

Wim en Ton vinden het jammer dat er in

zijn. Het bedrijf van Ton de Koning verzorgt het

jecten gerealiseerd.”

Nederland zoveel echt vakmanschap verloren is gegaan. ,,Nu komt dat wel weer terug,

interieur voor onder meer bedrijven, ziekenhui-
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zen en scholen, maar ontwerpt en produceert

Vakmensen

maar we moeten wel een inhaalslag maken.

bijvoorbeeld ook inloopkasten voor particulie-

De nieuwbouw liep volgens beide mannen

Ook aan docenten die de jongeren het vak

ren. Het bedrijf maakte ook de bar in het ‘oude’

op rolletjes. Helemaal geen tegenslagen, alles

kunnen leren, is nu een tekort.” Wim, wijzend

clubgebouw en kwam nu uit de offertes weer

volgens plan. Ton: ,,Maar dat heb je ook als je

op het interieur van de nieuwbouw: ,,En je ziet

als beste naar boven.

met vakmensen werkt. Wij houden van het

hoe mooi het wordt als je echt vakwerk levert.

Wim Ouwerkerk houdt als vrijwilliger voor

ambacht, van vakwerk. Ik zie Wim ook niet als

Die bar staat er over twintig jaar ook nog wel.’’

V.O.C. toezicht op de bouw. Ton en hij kwa-

een opdrachtgever, maar als iemand die samen

www.monstermeubel.nl

men elkaar al vele malen tegen bij bouwpro-

met mij iets moois wil maken. Dat geldt ook

jecten in Rotterdam. Bij de bouw van scholen,

voor onze meubelmakers, sommigen werken

Christina Boomsma
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Derde plaats voor Nederland
U15 met V.O.C.´er Sebastiaan
van Lent op EK
Het Dutch Lions U15-elftal is op het Europees kampioenschap in Rugby
(Engeland, op het terrein van de 410 jaar oude school waar de sport
Rugby is uitgevonden) als derde geëindigd. Ierland won het toernooi
door alle wedstrijden te winnen, Schotland werd tweede met een gelijk
aantal punten als Nederland. Nederland verloor van Ierland en Schotland
en versloeg Denemarken, Jersey en Guernsey. Sebastiaan speelde in
alle wedstrijden mee en presteerde uitstekend, met als hoogtepunten
44 runs not out tegen Denemarken en 41 runs tegen Schotland. Alle
wedstrijden waren live op internet te volgen.
De wedstrijd tegen Jersey werd een ware thriller: op de laatste bal van
de wedstrijd, met nr’s 10 en 11 aan bat, waren nog 2 runs nodig voor

Drie V.O.C. cricket
meiden op tour
met het Nederlands
team U15

de Nederlandse overwinning; de bal werd voor 4 geslagen. Meteen na
afloop kwamen vanuit de hele wereld reacties en felicitaties binnen.

Afgelopen zomer zijn V.O.C. speelsters Merel van
der Werf, Kinge Keulen en Milou van den Berg
met de Dutch Lionesess op tour geweest bij het
Malvern College Engeland. Ze speelden daar
twee 40 over wedstrijden, die ruim werden
verloren. De kortere wedstrijden, 10-over,
20 over en indoor wedstrijden (in verband
met de regen) daarentegen werden allemaal
gewonnen. Merel met haar eerste halve
century, Captain Kinge met strak bowlen en
tactische aanwijzingen voor haar team en hard
hitter Milou met een arsenaal aan vieren en een
enkele zes hadden daar een groot aandeel in.

V.O.C.-speelster Julia van der
Werff met het Nederlands
team U17 naar Engeland

V.O.C.-cricketster Ellemijn Smit debuteert op
Dutch Lionesses U11/U13 tour
Eind juli is Ellemijn Smit (V.O.C. MU10) met het Dutch Lionesses combinatieteam U11/U13 op
tour geweest naar The Downs Malvern College Prep school in Engeland. Door deze 2 teams te

Door aanhoudende regen kon op de eerste dag niet worden

combineren kon voor deze speelsters de tour gelukkig ook doorgaan. Onder leiding van coach

gespeeld door de U17. De tweede dag speelde het team twee

Miranda Veringmeier speelden de meisjes van VRA, Quick, R&W, VCC, Ajax, MOP en Ellemijn

T20’s tegen de Worcestershire U15/17. Worcestershire bleek net

namens V.O.C. een aantal wedstrijden tegen meisjescountyteams in de leeftijd 12 tot 14 jaar.

een maatje te groot met twee overwinningen. De verregende

Voor de meeste van de Dutch Lionesses hun eerste kennismaking met een graspitch!

wedstrijden werden vervangen door een indoortraining en een

Op de eerste dag werden er twee 18-over wedstrijden gespeeld, de eerste werd dik verloren, in

bezoek aan een bat-fabrikant op vrijdag. Zondag stond een bezoek

de tweede wedstrijd konden de Dutch Lionesses meer tegenstand bieden en werd er nog maar

aan de (verregende) ODI tussen de dames van Engeland en Australië

nipt verloren.

op het programma. In afwachting van beter weer werden de U17

De tweede dag werd in verband met de regen een indoor programma gespeeld (10-over

speelsters als ‘game-ambassadors’ ingezet tussen jonge meisjes die

wedstrijden) en van de 5 wedstrijden werd de laatste gewonnen.

met hun ouders naar het stadion in Worcester waren gekomen. De

Op dag drie werd er gelukkig weer buiten gespeeld en werden er twee 30-over wedstrijden

Nederlandse meiden gingen gesprekken aan met de cricket-jeugd en

gespeeld, de eerste werd verloren en de tweede werd zeer verdiend gewonnen.

mochten zelfs wat handtekeningen uitdelen. Een bijzondere ervaring

Ellemijn’s aandeel in deze wedstrijden was met name haar constante bowling: zij gaf daarmee

voor alle betrokkenen!

weinig runs weg. Daarnaast heeft zij in de laatste wedstrijd 18-overs stand gehouden. Al met al
een geslaagd debuut!
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CELEBRATING

Black (tie) & Red
LUSTRUMFEEST VOC 120 JAAR
VOC-terrein aan de Hazelaarweg

Zaterdag 31 oktober 2015 wordt ons mooie complex omgetoverd in een spetterende feestlocatie
voor VOC-leden, ouders van jeugdleden en iedereen die zich VOC-er voelt van 18 jaar en ouder.
Vanaf 19.30 uur gaan de deuren open voor Hét VOChantant om 20.00 uur.
Na deze cabareteske muzikale voorstelling, voor en door VOC leden, zal het feest losbarsten.
Kaartverkoop via TicketScript (zie FB VOC120 en VOC website)
of in de Lustrumshop in het clubhuis (wisselende openingstijden)

• ‘VOChantant’
• ‘LEUK DAT JE D’R BENT BAND’

31
OKTOBER

19:30 - 02:00
AANVANG EN EINDE

€35
PER KAART

Spring Summer

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

Collection ‘15

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

Voor collectie, dealers en webstore: zinzi.nl

Het juiste adres

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

U HUURT AL

EEN PERSONENAUTO
V.A. € 27,50 P/DG
EEN BESTELAUTO V.A
.
€ 34,50 P/DG
EEN VRACHTAUTO V.A
.
€ 105,– P/DG

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

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

“Met een rijke historie bouwen we verder aan de uitdagende toekomst op een solide fundament”

60 jaar ROGAM
Sinds 1955

Een jaar lang feestelijk voordeel: www.rogam.nl/jubileum

Vestigingen: Bergschenhoek • Gouda • Rotterdam (3x) • Dordrecht

