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Het kan bijna niemand zijn ontgaan:  The 

House of Lords en Pavillion, onze prachtige accommodaties, zijn voorzien 

van nieuwe opschriften in een fraai lettertype. Deze letter is niet alleen 

gekozen omdat ‘ie er mooi uitziet, maar ook omdat de InterFace - want zo 

heet ie - voor andere uitingen bruikbaar is. Voor de Vocabulaire bijvoor-

beeld! Voor de titel voorop en de koppen boven de verhalen gebruiken we 

in het vervolg dit zelfde lettertype. Wel zo helder! 

Voor bezoekers zorgen de namen voor herkenbaarheid, en samen met het nieuwe framedoek 

(waarover elders in dit nummer) zorgt het voor leden en bezoekers voor een mooie entree op V.O.C. 

De discussie over het voetballen op kunstgras was de afgelopen tijd hét gesprek langs de 

lijn. V.O.C. reageerde, net als een aantal andere sportverenigingen, adequaat en besloot het 

grootste deel van de trainingen van de jongste jeugd op gras te laten plaatsvinden. En wat is 

er nu mooier dan voetballen op echt gras? (Of is dit iets voor ouderen, want de mijne zeggen: 

He bah, gras!...) Hopelijk komt er snel duidelijkheid in de hele kunstgrasdiscussie. 

Uiteraard hebben we ook dit keer in Vocabulaire weer een heleboel boeiende onderwerpen. 

Cricketvoorzitter Reinout van Ierschot is een tevreden man: het eerste cricketelftal stelde 

ternauwernood een verblijf in de Topklasse veilig. Niettemin moet de basis van het cricket een 

stuk breder worden, zo vertelt hij, om ook in de toekomst op het hoogste niveau te kunnen 

blijven presteren. 

We zetten Theo Stikkers en Lodewijk van Raalte in het zonnetje, die elk meer dan 500 wedstrij-

den floten voor V.O.C. En ze zijn het nog lang niet zat! 

In de Jeugdtribune vanzelfsprekend voor de voetbalkampioenen van het voorbije seizoen: 

E3, D5 en F2. Hoe wordt je eigenlijk kampioen? Winnen uiteraard, maar het geheim van elk 

van deze topteams word je ontrafeld door hun teammanagers. Onze topreporters Noor en 

Bridget legden dit keer Excelsior-voorzitter Albert de Jong op de pijnbank en ontlokten hem 

enkele leuke nieuwtjes. 

De veteranen van V.O.C.waren in Hull voor de strijd om de Dutch Anglo Cup. Of voetbal 

tijdens dat tripje bijzaak was, wordt niet helemaal duidelijk, maar gezellig was het in ieder 

geval wel. En wat nog meer: de nieuwe V.O.C.-shop, de lol van het damescricket, het nieuwe 

spelervolgsysteem en natuurlijk de inmiddels vaste serie Vaders & Zonen van Henk Weijers. 

We spraken verder met Dennis van den Broek, die nu al tien jaar het boegbeeld is van de 

Business Club. Ook een aantal vrijwilligers komen aan bod, en het moge duidelijk zijn, daar 

kunnen we er niet genoeg van hebben! 

Dikwijls komen er vragen binnen hoe vaak de Vocabulaire nu eigenlijk verschijnt. Welnu: 

twee keer per jaar, één rond mei en één rond november. En ook voor de komende nummers 

geldt dat we blij zijn met bijdragen uit alle geledingen van de vereniging! Deze kunnen zoals 

altijd worden gestuurd naar vocabulaire@v-o-c-.nl (ook voor tips en foto’s). Verder kunnen we 

ons best voorstellen dat sommige verhalen in de Vocabulaire reacties oproepen, schroom ook 

niet deze te melden!

Veel leesplezier en sportieve maanden toegewenst!

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

VOCabulaire - Officieel orgaan der R.C.& V.V. V.O.C. - 40e jaargang nummer 2, november 2016
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Hobbyen met 
het V.O.C.-logo
Als er iemand is binnen V.O.C. 
die zich door de jaren heen 
uitgebreid over het logo heeft 
gebogen is het wel Ton 
Meeuse, speler van het vierde 
crickelftal. 
Hij ontwierp speciale V.O.C.-cricketbats en 

caps, met daarop de bloedhond en het cijfer 

4 voor het vierde V.O.C.-cricketteam. “Zie het 

als een soort hobby,’’ vertelt Ton. “Ik ben op 

een gegeven moment gaan tekenen en heb 

al doende wat dingetjes gemaakt.’’ 

Die ‘dingetjes’ resulteerden onder meer in 

de caps, waarover nog steeds wordt 

gesproken. Met het ontwerp van Ton 

werden ze speciaal voor V.O.C. in -hoe kan 

het ook anders- Australië vervaardigd. 

Een grafische achtergrond heeft hij niet: in 

het dagelijks leven is Ton psychiatrisch 

verpleegkundige: zijn ontwerpen maakte 

Ton in zijn vrije tijd, puur omdat hij er lol in 

had. Ton ‘rolde in de jaren negentig de club 

binnen’, zoals hij het zelf zegt. “Aan de 

Overschiese Kleiweg, toen er maar iets van 

400 leden waren.’’

Met de verhuizing naar de Hazelaarweg kwam 

er een gloednieuwe accommodatie en een 

flinke spurt in het ledental. Én een nieuw logo. 

“Op zich wel begrijpelijk op zo’n moment,’’ 

vindt Ton. “Een nieuwe plek, een nieuwe start, 

dan is een nieuw logo ook logisch.’’ 

Maar V.O.C. zou V.O.C. niet zijn als er geen 

kritische geluiden zouden opborrelen als er 

het erfgoed in het geding is. De bloedhond 

keek ineens de andere kant op, het jaartal 

1895 was moderner gestileerd en er dook 

een schildje op waar het logo instond. 

“Achteraf snap ik dat wel, dat er wat gemopper 

ontstond. Mooi in ieder geval dat het oude 

logo nu weer terug is.’’

V.O.C. keert terug naar de vertrouwde bloedhond

Het ‘oude’ logo  
is weer als nieuw!
Bij een traditie-club als V.O.C. 
hoort een traditioneel logo.  
Niet voor niets heeft het 
bestuur onlangs, tot veler 
vreugde, besloten het oude 
logo in ere te herstellen. Luuk 
Bannink dook in de geschie-
denis van het roemruchte 
beeldmerk.

De leden van V.O.C. hebben rond 1960 voor het 

eerst kennis kunnen maken met een beeldmerk 

dat voor verenigingspublicaties werd gebruikt. 

Onze oudere leden kennen allemaal zonder uit-

zondering het beeldmerk van de Vereenigde 

Oostindische Compagnie. 

Het oudste document waarop ik het logo aan-

trof was op het voorblad van een programma-

boekje van een jubileum junior revue in 1955. Dit 

beeldmerk werd opnieuw geïntroduceerd door 

Corn. (Cor) De Widt. Cor de Widt was afkomstig 

van de Apeldoornse voetbalvereniging Robur 

et Velocitas die in 1882 was opgericht. Het leek 

daarom niet meer dan logisch om na zijn verhui-

zing in 1955 naar Rotterdam te komen buurten 

bij een andere oudere vereniging. Zijn 3 zonen, 

Rob, Dirk-Jan en Cees (Juun) zijn allemaal lid 

geworden en Cor werd al snel opgenomen in 

de jeugdcommissie en is vervolgens toegetre-

den tot de redactie van het toenmalige clubblad 

Voor Onze Club. In het maartnummer van het 

jaar 1961 werd het V.O.C-beeldmerk voor het 

eerst afgedrukt in de kop van het V.O.C-orgaan.

De kleinzoon van Cor de Widt, zoon van Rob, 

Robert de Widt, is weer betrokken geweest bij 

het verder uitwerken van het “oude” bloedhon-

denlogo zoals dat onder andere als opdruk is 

gebruikt bij lustrumartikelen rond het 100-jarig 

bestaan in 1995. Hij heeft de beeltenis verder 

gestileerd waardoor het ook goed bruikbaar 

was om af te drukken.

Maar hoe komen bloedhonden nu bij een sport-

vereniging in beeld? Volgens de overleverin-

gen heeft een sportverslaggever aan het begin 

van de vorige eeuw melding gemaakt van de 

vechtlust van de spelers van het eerste elftal en 

daarbij de vergelijking gemaakt met bloedhon-

den. Hier is indertijd een soort Geuzennaam van 

gemaakt. Dat is dan ook ongetwijfeld de reden 

geweest om de bloedhond op te nemen in de 

V.O.C-badge die op de V.O.C-crickettruien werd 

genaaid. De eerste (schets)ontwerpen hiervoor 

zijn te bewonderen in de prijzenkast die in ons 

clubhuis staat. 

Aan de vooravond van de verhuizing van de 

Overschiese Kleiweg naar de Hazelaarweg 

heeft het toenmalige V.O.C- bestuur besloten 

om werk te maken van een officieel V.O.C-

beeldmerk dat letterlijk gebruikt zou kunnen 

worden als uithangbord bij het nieuwe clubhuis. 

Dat nieuwe logo moest tevens eenheid bren-

gen in allerlei toepassingen zoals briefpapier, 

verenigingspublicaties en kleding. 

Hiervoor werd contact gelegd met Jan van 

Mechelen, vader van een V.O.C.-jeugdspeler. Als 

professioneel vormgever heeft hij een nieuw 

beeldmerk ontworpen dat samen met een 

nieuwgekozen lettertype op alle V.O.C.-uitingen 

zou kunnen worden geïntroduceerd.

Vanuit de club is daarna veel gemor ontstaan 

over dit nieuwe ontwerp. De bloedhond was 

geen bloedhond meer, de kleuren waren te fel, 

of juist te zwak of deugden niet; kortom veel 

V.O.C’ers voelden zich niet echt verbonden met 

deze gemoderniseerde versie. 

Voor het huidige bestuur was dat reden om heel 

voorzichtig weer terug te keren naar de oude 

meer vertrouwde bloedhond, die inmiddels op 

de shirts van onze selectiespelers prijkt.

Luuk Bannink
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‘Jeugd is de basis  
voor de toekomst’

Cricket is voor mij de mooiste sport en wordt 

niet voor niets The King of Sports genoemd. Na 

30 jaar als cricketer ben ik blij dat ik me nu ook 

op bestuurlijk vlak kan richten op het cricket bij 

V.O.C. Het is een mooie uitdaging om richting  

te mogen geven aan de toekomst van onze  

cricketafdeling. 

Het Nederlands cricketteam heeft internatio-

naal aansprekende resultaten laten zien. Maar 

in de breedte heeft cricket in Nederland het de 

laatste jaren best moeilijk. Dat is bij de meeste 

clubs terug te zien in het aantal leden en elftal-

len. De uitdaging voor V.O.C. en het Nederlands 

cricket in het algemeen ligt naar mijn mening 

met name in het versterken van de basis en 

het werven van nieuwe leden en behoud van 

bestaande (jeugd)leden.

Dynamisch
Nu het cricketseizoen enkele maanden geleden 

is afgelopen kunnen we de balans opmaken en 

vooruitkijken naar het seizoen 2017. Het eerste 

jaar als voorzitter cricket van V.O.C. is voor mij 

dynamisch en leerzaam geweest. De samen-

werking met de vele geweldige vrijwilligers 

die cricket een warm hart toedragen is bijzon-

der goed bevallen en ik ben trots op de inzet 

van deze V.O.C.’ers. Mijn voorganger Matthijs 

Creutzberg heeft de afgelopen jaren veel ener-

gie gestoken in de uitvoering van de ambitieuze 

Cricket 2020 plannen en daar zullen we ook in 

de komende periode aan vasthouden. Al zullen 

we de weg daarnaar toe continu evalueren en 

waar nodig aanpassen.

Het is ons doel om ruimte te creëren voor alle 

leden, zowel op prestatief als recreatief niveau, 

om te kunnen cricketen op de mooiste sportac-

commodatie van Nederland. Verbreding van de 

basis zal het realiseren van die doelstelling dich-

terbij kunnen brengen. We bieden alle cricketle-

den mogelijkheden om zich als cricketer verder 

te ontwikkelen. Dat moet ertoe leiden dat we 

structureel met een behoorlijk aantal senioren 

elftallen aan de competitie deelnemen en daar-

naast met een herkenbaar 1e elftal bestaande 

uit zelf opgeleide spelers in de Topklasse spelen. 

De V.O.C. Cricket Academy, onder leiding van 

Head Coach Paul Brous, is hierbij een cruciale 

factor. We investeren in een professionele coa-

ching staff, die naast een aantal V.O.C.’ers ook uit 

oud-internationals en, tijdens het seizoen, uit 

één of meer coaches vanuit het zuidelijk half-

rond bestaat. De Academy is bijna het hele jaar 

actief en moet naast de technische aspecten 

ook spelvreugde overbrengen om (jeugd)leden 

te werven en te behouden. 

Synergie
Onze jeugdteams hebben tot en met de zomer-

vakantie een drukke periode gekend met veel 

wedstrijden in verschillende leeftijdscatego-

rieën. Er waren dit jaar weer heel veel en vooral 

ook enthousiaste deelnemers voor Tip & Run 

en daarnaast bleken de crickettrainingen voor 

de F-mini-voetballers een succes. We streven 

er naar om nog meer synergie te halen uit de 

samenwerking met de jeugdvoetbalafdeling en 

willen zoveel mogelijk jeugd enthousiasmeren 

en vasthouden om bij V.O.C. te cricketen. We 

hebben de ambitie om in de komende jaren 

weer een elftal in te kunnen schrijven voor de 

competitie voor de oudste jeugd, zodat we de 

doorstroming richting de senioren beter kun-

nen borgen. 

Al een aantal jaar speelt het V.O.C. dameselftal 

in de recreatieve competitie. Daarnaast waren 

er dit jaar vier dames die in een nieuw Rijnmond 

combinatie-elftal (V.O.C./Hermes/Olympia) in 

de hoofdklasse hebben gespeeld. Ze zijn dit 

jaar zeer succesvol geweest en zijn kampioen 

geworden in de reguliere competitie en heb-

ben daarnaast ook nog de Twenty20 competitie 

gewonnen.

Vorig najaar nam Reinout van Ierschot de cricket-voorzitters-
hamer over van Matthijs Creutzberg. Sindsdien is er een hoop 
gebeurd, al was het alleen maar dat V.O.C. zich op de valreep in 
de Topklasse wist te handhaven. Nog meer aandacht voor de 
jeugd moet ervoor zorgen dat V.O.C. ook de komende jaren in 
de hoogste cricketafdeling actief blijft, aldus Reinout, die in 
deze Vocabulaire terug- én vooruitblikt. “Ik ben trots op alle 
vrij willigers bij V.O.C’ers die het cricket een warm hart toedra-
gen.’’ 

Reinout van Ierschot blikt terug op eerste jaar als cricketcommissaris

foto: Petra van der Veer
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De VOC-mentaliteit staat voor daad-
kracht, durf en dynamiek. Althans 
wanneer je die term in positieve zin 
wilt gebruiken. In negatieve zin kan 
die ook worden geassocieerd met bij-
voorbeeld rooftochten en uitbuiting. 
Hoe iets overkomt is afhankelijk van 
hoe en met welke intentie dat wordt 
uitgedragen en van het beeld dat de 
ontvanger voor ogen krijgt of wil heb-
ben. 

En dan hebben we het nog maar over beelden die woor-

den oproepen. Steeds vaker wordt de beeldvorming door 

beelden beïnvloedt. Vloggers krijgen de overhand over 

bloggers. Goed communiceren vereist steeds meer vaar-

digheden in het managen van perceptie, door woorden 

en beelden.

De snelheid en het vluchtige, oneliner karakter van sociale 

media, maken het steeds moeilijker om de genuanceer-

de werkelijkheid te presenteren. De beeldvorming wint 

het steeds vaker van feiten en ratio. Het is begrijpelijk dat 

het gevormde beeld over ‘kunstgraskorrels’ tot zorg leidt. 

Natuurlijk proberen we allemaal de risico’s van het leven zo 

veel mogelijk te beperken. Goede gezondheid is een groot 

(misschien wel het grootste) goed. Het is interessant om 

te zien dat een televisie-uitzending tot zoveel ophef leidt. 

Een RIVM-rapport (gepubliceerd juli 2016) waarin onder 

meer wordt vastgesteld dat jaarlijks 1800 ton slijtagestof van 

banden in het Nederlandse oppervlaktewater terecht komt, 

blijft publiek onbesproken. Zou de aandacht voor dingen 

die met voetbal te maken hebben dan echt zo veel hoger 

zijn dan die voor water?

Intussen wacht ook V.O.C. op nader onderzoek naar de juist-

heid van de conclusie dat voetballen op de huidige kunst-

grasvelden geen gezondheidsrisico met zich meebrengt.

Dit jaar is er veel aandacht besteed aan het stroomlijnen van 

de communicatie binnen V.O.C.. De technische mogelijkhe-

den zijn veel uitgebreider dan vroeger. Enthousiast gebruik 

van diverse kanalen en technologieën is mooi, maar kan 

tenminste beter gecoördineerd verlopen. Daarbij streven 

wij naar een aanpak die zoveel mogelijk tegemoet komt aan 

de informatiebehoefte van de leden. 

Ook in dat kader zal het zeker niet alleen gaan om tekst en 

woorden, maar ook om plaatjes en beelden. En daarbij zal 

ook de V.O.C.-mentaliteit goed uit de verf moeten komen. 

Daar horen volgens mij tenminste beelden bij als: saamho-

rig, standvastig en sportieve ambitie.

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

V.O.C.-mentaliteit

23

Voor de senioren was het seizoen 2016 wisse-

lend. Het eerste elftal beleefde een lastig sei-

zoen, onder meer door een aantal wisselingen 

in de selectie en het feit dat Jeandré Jumat pas 

op de helft van de reguliere competitie beschik-

baar was. Pieter Seelaar en aanvoerder Bobby 

Hanif hebben in die periode en gedurende het 

seizoen een belangrijke rol vervuld in het team-

proces. De lat was voor dit seizoen wat lager 

gelegd dan vorig seizoen, maar de laatste plaats 

in de competitie was voor iedereen teleurstel-

lend. Aangezien de Topklasse voor aankomend 

seizoen wordt uitgebreid naar 10 teams kreeg 

V.O.C. 1 toch nog een kans om degradatie te 

voorkomen. Uiteindelijk zijn we erg blij dat het 

eerste elftal met twee duidelijke overwinnin-

gen op VVV haar positie in de Topklasse voor 

2017 heeft veiliggesteld, want daar horen we 

natuurlijk thuis! 

Representatief
V.O.C. 2 heeft een aantal goede wedstrijden 

gespeeld, maar had dit seizoen vaak moeite om 

een representatief elftal op de been te bren-

gen. Mede dankzij de inspanningen van Sheroz 

Hanif en Bart Ruyters is dit bijna altijd gelukt. 

Een belangrijk aandachtspunt voor aankomend 

seizoen zal de professionele begeleiding voor 

onze tweede elftal spelers zijn. Daarnaast was 

het goed om te zien dat er aan het eind van het 

seizoen regelmatig twee à drie jeugdspelers 

meespeelden bij de ZAMI’s (het derde cricket-

elftal dat op ZAterdag MIddag speelt, red). Hier 

willen we structureel een vervolg aan geven 

voor komend seizoen.

Reinout van Ierschot,  
(m.m.v. René Glijsteen)

Reinout van Ierschot neemt de voorzittershamer 
over van Matthijs Creutzberg
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Hij staat te glimmen op het V.O.C.-parkeerterrein: 

de speciaal geprepareerde Dacia Duster waar-

mee de wereldreis - want zo mag je het wel 

noemen - moet worden afgelegd. Het blits 

gespoten voertuig wordt voorzien van logo’s 

van sponsoren die hebben besloten dat dit een 

project is waar ze hun naam aan willen verbin-

den. “Hij is verhoogd en verbreed, en voorzien 

van front- en sidebars,’’ vertelt Jos niet zonder 

trots. “En kijk: achterin een speciale werkplek 

en dakdragers om ook op het dak spullen mee 

te kunnen nemen.’’ Die werkplek is hard nodig, 

niet alleen om bijvoorbeeld de route te bepa-

len maar ook om sociale media te bedienen en 

vlogs en blogs te maken, want tijdens de hele 

reis wordt uitgebreid verslag gedaan van de 

belevenissen. In de Dacia worden elf camera’s 

gemonteerd die de hele reis vastleggen. 

Het begint al aardig te kriebelen, zegt Jos, enkele 

weken voordat het grote avontuur echt begint. 

“Het was altijd een droom om van de Noord- naar 

de Zuidkaap te rijden,’’ vertelt Jos. “Toen zeiden we: 

waarom verbinden we dat niet in een goed doel?’’ 

Dat resulteerde in de oprichting van de stichting 

Care4More, die zich concentreert op een aantal 

concrete hulpprojecten in Afrika. Jos: “Want daar 

zijn nog steeds de grootste problemen.’’ 

De stichting, die autocoureurs Tom Coronel en 

Christiaan Frankenhout als ambassadeurs heeft, 

doneert op haar beurt aan organisaties die in 

Afrika actief zijn en allemaal bekend staan om 

het feit dat ze met vrijwilligers werken en er zo 

min mogelijk geld wordt besteed aan andere 

zaken dan de echte hulpverlening.

Transparantie
De drie - behalve Jos zijn dat studievrienden 

Hugo Willemsen en Michael de Groot - leerden 

elkaar kennen tijdens hun studie in Utrecht. 

Inmiddels is Jos facilitair beheerder bij SOS 

Management en Beheer in Bergschenhoek, 

Hugo is verpleegkundige in het UMC en 

Michael is category manager bij Gamma. Juist 

de dagelijkse rit van zijn huis in Overschie 

naar zijn werk in Bergschenhoek deed Jos in 

2009 bij V.O.C. belanden Omdat hij toch wilde 

voetballen, wandelde Jos op een dag bij V.O.C. 

binnen en kon na een praatje met Martijn van 

Itallie meevoetballen in het 11e (tegenwoordig 

het 10e). “Ik was een van de eerste jongeren in 

dat team,’’ herinnert Jos zich. “De rest was toen 

allemaal eind dertig. Na mij is er een beetje 

verjonging in de ploeg gekomen.’’ Tot op de 

dag van vandaag bevalt het Jos uitstekend bij 

V.O.C. “Het is echt een ondernemende club, 

een echte club van de leden ook. En onder het 

genot van een biertje aan de bar zijn dingen 

vaak zo geregeld. Daar heb ik met Care4More 

en met dit project veel profijt van gehad. Dit is 

echt de club voor mij.’’

Het drietal heeft het hart op de goede plek zit-

ten en vinden heel belangrijk dat alle sponsor-

geld ook echt terecht komt bij de kinderen die 

het nodig hebben. De hele discussie over Alpe 

d’HuZes, waarbij de directeur via een omweg 

toch een riant salaris opstreek, ligt een ieder 

nog vers in het geheugen. Zo moet het dus níet, 

vonden de drie. “Wij wilden absolute transparan-

tie. We wilden lokale projecten ondersteunen, 

met behulp van betrouwbare partners, waarbij 

het zeker is dat het geld voor 100 procent naar 

de goede doelen gaat,’’ zegt Jos. 

Mercy Ships
Voor de sponsors is precies duidelijk wat er met 

het geld gebeurt. Een voorbeeld: in Burkina Faso 

en Benin worden vijf kinderen geopereerd aan 

een hazenlip en vijf aan een klompvoet. “Dat 

gebeurt door Mercy Ships, onze partner daar. 

Die werken met artsen die dat helemaal vrijwil-

lig doen. We weten wat zo’n operatie kost, en 

kunnen dus precies zeggen: wij betalen vijf van 

beide operaties.’’ In Kameroen betaalt Care4More 

mee aan een het project Veilig Spelen en Sporten; 

door gebrek aan materiaal en speeltoestellen en 

door onveilige omstandigheden kunnen kinde-

ren in dit arme land niet naar buiten om te spelen. 

Het ingezamelde geld wordt deels gestoken in 

schommels en glijbanen, maar ook in een voet- 

en basketbalveld. Ook een hoeveelheid shirtjes 

en ballen wordt naar Afrika verscheept. In Burkina 

Faso is gekozen voor een project dat geld steekt 

in een opvanghuis voor meisjes. Hoewel wettelijk 

verboden komen gedwongen huwelijken daar 

nog steeds veelvuldig voor. Niet zelden worden 

meisjes van 12 tegen hun zin uitgehuwelijkt. Om 

meisjes die gevlucht zijn voor een gedwongen 

huwelijk een veilig onderdak te geven staat in de 

stad Kaya een opvanghuis, gerund door nonnen. 

Hier verblijven ongeveer zestig meisjes, die in het 

opvanghuis leren er breien, weven of naaien. Op 

dit moment zijn de ateliers wegens gebrek aan 

geld gesloten en stagneren de opleidingen.

V.O.C.’er Jos Harms rijdt 19.000 kilometer voor het goede doel

Van kaap tot kaap  
in een Duster
Gesponsorde prestaties voor het goede doel: daar zijn er tegen-
woordig aardig wat van. Maar die van Jos Harms (V.O.C.10) is 
wel een hele bijzondere. Met twee vrienden rijdt hij in een 
Dacia Duster van het noordelijkste puntje van Noorwegen naar 
het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika. En misschien nog wel 
specialer: de 21.000 euro die ze met hun stichting Care4More 
willen ophalen voor onder meer hazenlip-operaties, een 
opvangtehuis voor meisjes en leerfietsen in townships, gaat 
ook echt in z’n geheel naar die projecten, die in totaal 10.000 
Afrikaanse kinderen ten goede komen. Bijkomende kosten als 
reis- en verblijfskosten betalen de drie uit eigen zak. Op 1 janu-
ari gaat de missie van start.

De keuze voor de Dacia, die er zonder meer 

gelikt uitziet, lijkt redelijk opmerkelijk. Grote 

merken hadden, toen de drie kwamen vertellen 

over hun plan, niet veel oren naar het avontuur. 

“We zijn toen bij elkaar gaan zitten met de vraag: 

welk merk zou dit avontuur willen aan gaan?’’ Bij 

Dacia wilden ze ze wel eens horen wat drie van 

plan waren. Jos: “We hebben klip en klaar tegen 

ze gezegd: jullie hebben een imagoprobleem. 

En dit project zou jullie wel eens een heleboel 

positieve publiciteit kunnen opleveren.’’ Dacia 

stemde toe en stelde de speciale Duster ter 

beschikking. 

Hammerfest
Voordat de reis van start kan gaan, moet 

de auto eerst naar de Noordkaap worden 

gebracht. Jos: “We vliegen zelf naar Hammerfest 

in Noorwegen. De auto wordt op hetzelfde 

moment door drie V.O.C.’ers naar het startpunt 

gereden. Dat is ook het mooie van deze vereni-

ging. Als je aan de bar vertelt dat je dit gaat doen, 

dan zijn er gelijk mensen die je willen helpen.’’ En 

dus besloten Rogier Janssen, Valentijn Post en 

Ted Dinklo de ook al avontuurlijke klus op zich 

te nemen de auto naar Noorwegen te brengen. 

De start wordt ‘echt een dingetje’, daar in het 

hoge noorden. “De burgemeester is erbij, het 

wordt een hele happening,’’ aldus Jos. Van 

het koude veilige Scandinavië gaat het via 

Nederland en België richting en Spanje om daar 

de oversteek te maken naar de hitte van Afrika. 

In totaal doorkruisen de drie in twee maanden 

tijd 21 landen en leggen ruim 19.000 kilometer 

af. Tijdens de hele trip kan het temperatuurver-

schil van oplopen tot 80 graden, met weers-

omstandigheden als sneeuw, ijs, regen, storm, 

modder, stof, hitte en kou. “Sommige landen zijn 

gemakkelijk, andere een ware opgave. In heel 

Mauretanië zijn bijvoorbeeld maar 43 hotels.’’ 

De veiligheid onderweg is op dit moment 

waar de meeste aandacht naar toe gaat. “Via 

Valentijn Post, die Afrika goed kent, krijgen we 

veel informatie over de actuele toestand in de 

landen waar we doorheen reizen.’’ Mali, waar niet 

voor niets een VN-vredesmissie zit, is het eerste 

potentieel gevaarlijke land op de route. Jos: “En 

door Nigeria, dat op dit moment helemaal insta-

biel is, reizen we met een escorte.’’ 

Verplichtingen
Onderweg wachten de nodige verplichtingen, zoals 

een presentatie voor een sponsor dat een vestiging 

op de route heeft of een kijkje bij de projecten die 

Care4More steunt. “En Dacia heeft een grote fabriek 

in Tanger, Marokko. Logisch dat we daar even langs-

gaan. En de auto kan dan gelijk een beurtje krijgen.’’ 

Jos kan niet wachten om definitief in de auto te stap-

pen en aan het grote avontuur te beginnen. 

Rest de vraag of dit een eenmalig project is of dat 

er al aan een volgen de expeditie wordt gedacht. 

Jos: “Dit is natuurlijk enorm leuk en ook nuttig om 

te doen, dus kijk ik er erg naar uit. Het kan best zijn 

dat we hiermee doorgaan. Maar eerst laten we eerst 

deze missie maar eens tot een goed einde brengen.’’ 

 

Alle informatie over de stichting Care4More,  
de projecten in Afrika en Mission Cape2Cape  

staat op www.care4more.com. Op de site  
kan ook geld voor een project naar keuze worden 

gedoneerd. De reis is te volgen  
via Facebook, Twitter en Instagram.

Foto’s Petra van der Veer

Foto Care4More

10 11



F2 hield het hele seizoen gedisci-
plineerd vast aan het roulatiesy-
steem. En dat bleek niet voor 
niets: het team werd kampioen 
en ook nog eens verkozen tot 
Team van het Jaar.

Na een zwaar seizoen als eerstejaars F trapten 

we het seizoen 2015/2016 af met een uitwed-

strijd voor de Beker tegen Capelle F2. Na een 

goede wedstrijd, maar met helaas veel gemiste 

kansen stonden we toch met lege handen: 3-2 

verloren. Achteraf zou dit een van de weinige 

nederlagen blijken te zijn in een geweldig sei-

zoen. Een zwaar seizoen ook, met 29 officiële 

wedstrijden, duizelingwekkende statistieken, 

zinderende beslissingswedstrijden, een straf-

schoppenserie en uiteindelijk, na een toch nog 

spannende ontknoping, het kampioenschap 

in de 2e klasse!

Na de nederlaag in Capelle volgde vijf keer 

een overtuigende overwinning in de Beker-

competitie. De laatste uitwedstrijd tegen SVS F1 

zou de beslissing brengen. We hadden genoeg 

aan een gelijkspel om de nummer 1 te worden. 

Het werd een gelijkopgaande match tussen 2 

sterk spelende ploegen. Met nog zes minuten 

te spelen en een 4-3 achterstand gingen we op 

zoek naar de bevrijdende gelijkmaker. Die viel 

uiteindelijk uit een vrije trap. Van grote afstand 

werd de bal onhoudbaar voor de keeper van 

SVS hoog in het doel geschoten. SVS zette nog 

1 keer alles op alles, maar uit een counter maak-

ten wij de alles beslissende treffer: 4-5. We waren 

herfstkampioen! En bovendien door naar de 

knock-outfase van het bekertoernooi.

Deksel op de neus 
Na de herfstvakantie werd de eerste wedstrijd in 

de competitie gelijk gespeeld tegen Concordia 

F2. Veel gelijkenis met de eerste bekerwedstrijd. 

Veel gemiste kansen en uiteindelijk vlak voor 

tijd de deksel op de neus. Maar ook nu volgde 

een ijzersterke reeks met overtuigende over-

winningen, waarin vooral het beperkt aantal 

tegendoelpunten opviel.

Aan de zegereeks kwam pas in het voorjaar van 

2016 een einde. Tegen het lager geklasseer-

de Nootdorp F2 kregen we in de midweekse 

inhaalwedstrijd een onvervalst lesje in accepta-

tie van onrecht. Onreglementair ruw spel van de 

tegenstander werd door de lokale scheidsrech-

ter niet bestraft. Daarnaast een aantal dubieuze 

beslissingen met als dieptepunt vlak voor tijd 

een onterechte corner die in ons doel in vloog. 

De gemoederen liepen hoog op, maar de drie 

punten bleven in Nootdorp.

Gelukkig konden we direct de volgende zater-

dag revanche nemen in de thuiswedstrijd tegen 

Nootdorp. Zonder problemen werd met 4-1 werd 

gewonnen. Na de wedstrijd werd de vreugde 

alleen maar groter toen bleek dat onze belangrijk-

ste concurrent voor de titel, RKDEO F2, maar liefst 

drie punten had verspild tegen het laaggeklas-

seerde Wippolder. Het kampioenschap lonkte, bij 

winst in de volgende competitiewedstrijd!

Maar tussendoor wachten ons op woensdag-

avond de halve finale van de Beker, uit tegen 

Meeuwenplaat F1. Het zou een legendarische 

avond worden. Onder de indruk van de ambi-

ance met veel luidruchtige supporters langs de 

lijn, konden we de eerste helft niet onder druk 

van de technisch uiterst vaardige tegenstan-

der uit komen. Een tegenstander die ook in de 

duels de grens voortdurend opzocht, maar de 

scheidsrechter, een professioneel zwaargewicht, 

hield de wedstrijd prima in de hand.

Aansluitingstreffer
Met een 1-0 achterstand zochten we de kleed-

kamer op. Veel hangende koppies en weinig 

geloof in een goede afloop. Pas toen de 2-0 kort 

na rust viel, wisten we de schroom van ons af 

te gooien en draaide het wedstrijdbeeld. V.O.C. 

ging continue in de aanval, wat al snel beloond 

werd met de aansluitingstreffer. Wat volgde 

waren vele hele en halve kansen op de gelijkma-

ker. Uiteindelijk maakte we kort voor het einde 

van de reguliere speeltijd gelijk. Groot was het 

vertrouwen in de goede afloop: “We zouden ze 

zeker pakken in de verlenging.’’

Maar tot onze teleurstelling bleek van verlengen 

geen sprake. Direct strafschoppen nemen! Snel 

werden de 5 strafschopnemers aangewezen. 

De spanning bij spelers en supporters was te 

snijden. Helaas werd het de serie van de gemis-

te penalty’s waarbij Meeuwenplaat er eentje 

minder miste dan V.O.C.: geen finaleplaats voor 

V.O.C. F2. En zo eindigde het bekertoernooi na 

een zinderende avond, in mineur op Zuid.

Maar hoe zouden de spelers deze ervaring ver-

werken? Immers, over drie dagen wachtte de 

competitiewedstrijd tegen Oliveo F1 Bij winst 

zouden we officieel kampioen zijn.

Achter de schermen en buiten het zicht van 

de spelers, werden de voorbereidingen voor 

het kampioensfeest getroffen. De V.O.C.-

kampioensschaal werd gepoetst, de taart besteld, 

de bubbels gekocht en een order voor 9 indivi-

duele schalen met inscriptie werd geplaatst. Als 

we nou maar maar niet de goden verzochten!?

Routines
Gelukkig spelen we die zaterdag thuis. Hierdoor 

kunnen we lekker onze routines van het hele 

seizoen vasthouden. Een half uur voor de wed-

strijd verzamelen in de kleedkamer, de opstel-

ling doornemen, enkele aanwijzingen per posi-

tie en met zijn allen als team het veld op. Op het 

veld de warming-up volgens het vaste patroon, 

aanvoerder naar de scheids en aftrappen maar.

Al snel na de aftrap valt er last van de schou-

ders bij de supporters. Onze verdediging staat 

ouderwets als een huis en maakt de tegenstan-

der duidelijk dat hier vandaag niks te halen valt. 

Al snel valt ook het eerste doelpunt. De ban 

is gebroken en vol vertrouwen en met mooie 

doelpunten winnen we met 8-2 en zijn we de 

terechte kampioen.

Terecht, want de cijfers liegen niet. Slechts vier 

verliespunten en bovendien 2 keer gewonnen 

van de belangrijkste rivaal. Het beste doelsaldo, 

de meeste doelpunten voor en de minste doel-

punten tegen. Zowel verdedigend als aanvallend 

een puike prestatie. Temeer omdat het hele sei-

zoen is vastgehouden aan het roulatiesysteem: 

iedereen speelt evenveel, op meerdere posities, 

in elke linie en iedereen keept. Kortom een echte 

teamprestatie van: Julian Koote, Bob van Gent, 

Luca Hermans Moneco, Florian Schuurs, Hugo 

Visser, Bobbie Bak, Koen de Vos, Mikkel Heere en 

Vito Hermans Moneco.

Onder luid gejuich van de trotse en in grote geta-

le opgekomen supporters werden de spelers 

na afloop in het clubhuis in het zonnetje gezet!

Danny Visser

  Kampioen   
         én Team  
van het jaarF2
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Op 2 april 2016, drie wedstrijden 
voor het einde van de competitie, 
werd op de velden van V.O.C. 
onder luid gejuich al een heuse 
kampioensschaal omhoog getild 
door negen uitzinnige voetbal-
vrienden. 

Jilles Zonneveld, Koen Becker Hoff, Max 

Appelman, Matthijs van den Bos, Tobias 

Poggio, Thomas de Klerk, Maas Heere, Tycho 

Lieuw en Cian Huigen, waren samen de E3 in 

het seizoen 2015-2016. Allemaal vanaf de 

eerste lichting kabouters of de F-mini’s 

opgegroeid op V.O.C. Ooit bij elkaar gezet door 

Marco de Vries en later allemaal de 

F1-jeugdcommando-opleiding doorlopen van 

good old Ben Weemering en Rene Zonneveld. 

Het was een heerlijk jaar, voor de jongens 

op het veld en voor de ouders langs de lijn, 

ook al had de weerstand in de poule 

(waarin we Sparta, Betrokken Spartaan en 

BVCB ruim achter ons lieten) groter mogen 

zijn. E3 was een zeer hecht team. Een team 

zonder echte individualisten, maar een 

collectief waarbij het voetbal plezier en de 

enorme beleving van de jongens er iedere 

wedstrijd weer af spatte. “Verliezen is geen 

o p t i e”,  w a s  d e  l a a t s t e  z i n  v a n  d e 

zelfbedachte yell die de jongens aan het 

begin van iedere wedstrijd met elkaar 

uitschreeuwden. 

Tosti ‘s en Dubbelfris
De jongens hebben het samen gedaan. 

Fanatiek op het veld en tijdens de training, 

zingen en keten onder de douche, negen 

Dubbelfris en negen tosti’s graag, lekker 

‘nablijven’ op V.O.C. met een paar euro in de 

zak, en thuis FIFA spelen met elkaar. En dat 

alles onder begeleiding van succes-coaches 

Joren -back street boy- van den Bos en 

Jörgen -neusje voor de goal- Becker Hoff 

m e t  a l t i j d  w e e r  d i e  h a a r s c h e r p e 

videoanalyses van ze. 

Het werd een hele lange, gezellige en mooie 

avond in Brasserie Scheffers toen het 

kampioenschap met alle jongens, broers, 

zussen en ouders werd gevierd. 

Virgil Appelman, 
manager van dit circus 

Soms zijn er elftallen die iets 
bijzonders hebben. Zo ook D5 
van V.O.C. van seizoen 2015-
2016. Een heerlijke mix van 
robuuste, technische en ‘voet-
balslimme’ spelers, onder aan-
voering van coach Sanne 
‘Mourinho’ Weeda met zijn assi-
stent Menno ‘Pep’ van der Valk. 

In onze competitiepoule zaten toch niet de 

minste clubs. Zo waren clubs als Excelsior, 

Neptunus-Schiebroek, Xerxes-DZB en VVOR 

onze tegenstanders.

Het team bleef elke week maar winnen. 

Echter, Excelsior won ook iedere week, met 

uitzondering van een wedstrijd in het midden 

van het seizoen, die Excelsior gelijk speelde. 

V.O.C. D5 had daardoor een voorsprong van 

2 punten. Naarmate het einde van het sei-

zoen naderde, werden de overwinningen 

wel steeds krapper en moesten de boys alles 

uit de spreekwoordelijke kast halen om de 

voorsprong in de rangschikking te behouden. 

De toppers uit het team waren: Jacob ‘Long 

Tall Jim’ Tsibuyi (nu D1!), Julius, ‘Speedy 

Right Foot’ Weeda, Tom ‘Big Mouth Captain’ 

van Benthem, Mads Lamore a.k.a. ‘de geta-

lenteerde Man van Glas’, Ralph ‘Mid-Mid’ 

Verhoeff, Kris ‘Wiel Coerver’ van den Heuvel, 

Abel ‘Tijger’ van Randwijk, Casper ‘Karsdorp’ 

Steenbruggen, Damian ‘Lefty’ van der Valk, 

Ravi ‘Viking’ Arps, Jeff ‘Neuer’ Hamersveld, 

Sebastiaan ‘Kippen/Goaltjesdief’ Batenburg 

en natuurlijk verder voorin de twee Florissen: 

Floris ‘Slangenmens’ Ammerlaan met Floris 

‘Der Bomber’ Timmermans. 

De allerlaatste wedstrijd op 23 april 2016 

tegen Xerxes-DZB moest gewonnen worden, 

omdat Excelsior slechts op 2 punten achter-

stand stond en een beter doelsaldo had. Op 

het zonovergoten veld 3 van V.O.C. en in een 

zinderende wedstrijd scoorde invaller Sidney 

Dunk vlak voor tijd de 1-0 voor ons, met een 

rebound uit een corner. De bal ging maar net 

over de lijn (goed gezien door scheidsrechter 

Roberto). Dankzij fantastische reddingen van 

Jeff ‘Neuer’ Hamersveld hield D5 in de eind-

fase stand en werd de beslissingswedstrijd 

gewonnen. 

Telefoontjes van Excelsior naar de commis-

sie-kamer konden de uitslag niet meer ver-

anderen. D5 was kampioen! Hierop volgden 

direct diverse uitreikingen van schalen, lintjes 

en medailles die door huisleverancier Hans 

Timmermans uitstekend waren verzorgd. 

Boven bij de bar klonk de muziek en werd de 

door Machteld Konink verzorgde feesttaart 

met overgave verorberd door de gladiatoren. 

Technische staf, enthousiaste ouders, fami-

lieclub V.O.C., scheidsrechters en vrijwilli-

gers……..van harte bedankt voor de steun 

tijdens het meest memorabele seizoen tot 

zover voor deze spelers!

Joris van Benthem, 
team manager

 ‘Verliezen  
is geen optie’

Heerlijke mix
     van spelersD5E3
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Noor Lankhorst en  
Bridget van Milligen

JEUGDTRIBUNE JEUGDTRIBUNE

Teammanager van het eerste, dan 
ben je een beetje een manusje- van-

alles: van het beheren van de spelerspot 
tot het plannen van spelersuitjes 

en het mede-organiseren van het 
trainingskamp voor de selectie. Evie de 

Groot is dit seizoen opvolger van Kim 
van der Kooij. Ons reportersduo Noor en 

Bridget ging kennismaken.

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Evie de Groot, ik ben 22 jaar en doe een 

masteropleiding Media & Business aan de 

Erasmus Universiteit.

Wat is je taak bij V.O.C.?
Ik ben de teammanager van het 1e, verzorg de 

activiteiten en de uitjes.

Hoeveel tijd besteedt je aan deze baan?
Ik kom ook voor mijn plezier op V.O.C., maar de 

tijd verschilt per week.

Je neemt de baan over van Kim, wil je het 
hetzelfde regelen of heb je toch een andere 
manier?
Ik vraag nog wel eens iets aan Kim, maar doe het 

wel op mijn eigen manier.

Ben je elke wedstrijd aanwezig als het 1e 
speelt?
Ik hockey zelf altijd op zondag, dus ik kan niet 

altijd maar als het kan kom ik graag kijken.

Doe je nog iets naast deze baan?
Ik hockey, ik studeer en heb net mijn bachelor 

gehaald en ik werk bij K.O.H. (Ross Heemskerk).

Heb jezelf ook gevoetbald? 
Nee, ik heb nooit gevoetbald, maar als ik niet 

was gaan hockeyen was ik zeker op voetbal 

gegaan.

Hoe ben je bij V.O.C. terechtgekomen?
Ik kom uit een echte V.O.C.-familie. Elke zater-

dag moest ik mee om naar mijn twee broers te 

gaan kijken en toen ik 16 was ging ik achter de 

bar werken

Welk uitje lijkt je zelf het leukste?
Ik heb gehoord dat het trainingskamp het einde 

is, de jongens hameren er steeds op dat ik ook 

mee moet, dus dat lijkt me wel leuk.

Heb je nog een favoriete speler in het 1e en 
heb je nog een oogje op iemand?
De jongens zijn eigenlijk als broers voor me en 

veel vriendinnen van me hebben wel een rela-

tie gehad met jongens uit het 1e, dus het kan 

eigenlijk ook niet. Maar je hebt wel af en toe bij 

iemand ‘He dat is een leuke gast’.

Ben je meer van het voetbal of meer van 
het cricket?
Sowieso voetbal, dan is het altijd drukker en 

gezelliger en cricket begrijp ik gewoon niet.

Zijn er nog mensen die je helpen bij deze baan?
Ja, ik krijg veel hulp van de selectie en zelf vraag 

ik hulp aan andere mensen, en Kim helpt me 

ook nog wel eens.

Als je moest kiezen, zou je dan voor V.O.C. 
kiezen of voor de andere dingen?
V.O.C. is iets leuks wat ik er bij doe, maar in dat 

opzicht zou ik wel kiezen voor mijn studie.

Wat moet je allemaal regelen voor het 
trainingskamp?
Ik ben nog nooit mee geweest, maar van te 

voren wordt er al veel geregeld. Ik weet wel dat 

ik me op het kamp zelf moet bezighouden met 

het begeleiden van de jongens.

Wat vind je van meisjesvoetbal?
Ik vind het echt heel leuk dat het op V.O.C. erbij is 

gekomen en dat er nu ook meer meiden rond-

lopen.

Heb je veel contact met de spelers en de staf 
van het 1e?
Ja, met de staf ook wel en de spelers spreek ik 

buiten het voetbal wel, bijvoorbeeld in de kroeg 

om een drankje te doen.

Wat is je favoriete voetbalclub?
Als ik moet kiezen natuurlijk Feyenoord, maar 

de laatste jaren volg ik het niet meer zo fanatiek 

als vroeger.

Jeugdtribune-reporters Noor en Bridget 
strikten dit keer Excelsior-voorzitter 
Albert de Jong voor een interview. De 
club uit Kralingen staat als ze Albert 
spreken keurig tiende in de Eredivisie 
en wil de komende jaren een stabiele 
factor worden in de hoogste afdeling 
van het betaald voetbal. Het stadion 

werd uitgebreid, de begroting steeg 
en in de toekomst krijgt Woudestein 
mogelijk zelfs een tweede ring. “We 
proberen steeds groter te worden.’’

Kunt u zichzelf even voorstellen?
Ik ben Albert de Jong, 49 jaar oud. Ik heb twee 

dochters. Ik ben voorzitter van Excelsior en ik 

heb een bedrijf.

Wat vindt u zo leuk aan uw functie bij 
de club?
Om dichtbij de spelers te zitten. En te kunnen 

praten met de spelers en staf over te gebruiken 

tactiek.

Doet u nog wat naast deze baan of kunt u 
hier van leven?
Dit doe ik geheel vrijwillig, ik verdien mijn boter-

ham met mijn eigen bedrijf.

Bent u bij elke wedstrijd aanwezig als 
Excelsior 1 speelt?
Ja, ik ben altijd aanwezig als Excelsior speelt. Uit 

of thuis maakt niet uit, ik ben er altijd.

Hoe bent u bij Excelsior terecht gekomen?
Ik was al sponsor bij Excelsior en had een stoel. 

Toen ging ik wat meer doen en kwam ik in aan-

raking met andere sponsoren. Toen ben ik met 

Ferry de Haan gaan praten en voordat ik het wist 

zat ik in het bestuur.

Hoe vindt u dat het gaat met Excelsior?
Het gaat eigenlijk heel erg goed. Vijf jaar gele-

den in de Jupiler League werden we nog laatste 

en hadden een begroting van 2,5 miljoen. We 

zijn daarna beter op het geld gaan letten, nu zit-

ten we op 6,5 miljoen. We proberen nog steeds 

groter te worden.

Wat is het gemiddelde maandsalaris van 
een speler van Excelsior?
Het zijn bij de duurste spelers salarissen die je 

niet zomaar verdient als je ergens gaat werken. 

Het begint bij 1500 euro.

Hoe komt het denkt u dat Excelsior dit 
seizoen beter presteert dan vorig seizoen?
We zitten pas aan het begin van dit seizoen, 

maar de start was beter dan vorig seizoen.

Hoe komt Excelsior aan geld?
De meeste inkomsten komen van het media-

geld, van Fox Sports. En van de sponsoren die 

op de hoofdtribune zitten.

Als het om de clubs in de Eredivisie gaat, 
voor welke club bent u dan? En welke speler 
is uw favoriet van de Eredivisie?
Ik woon in Kralingen, dus voor mij is er maar één 

club en dat is Excelsior. De beste spelers op het 

moment zijn, volgens mij, Ziyech en Klaassen 

van Ajax. 

Wat vindt u van meisjesvoetbal en heeft 
Excelsior meisjesteams?
Heel erg leuk. Dit seizoen zijn we begonnen 

met meisjesvoetbal, voor meisjes tussen de 6 

en 10 jaar.

Jullie werkten eerst samen met Feyenoord, 
waarom zijn jullie daarmee gestopt?
Dat was niet zo handig, de samenwerking had 

meer voordelen voor Feyenoord dan voor 

Excelsior. 

Wat is je mooiste/leukste ervaring bij 
Excelsior?
Mijn mooiste ervaring was dat we het eerste 

jaar van mijn voorzitterschap gedeeld laatste 

werden, en het jaar daarna promoveerden we!

Zou u ooit nog een andere functie willen 
hebben bij Excelsior, zo ja wat?
Ik zou het liefst bij de laatste wedstrijd, als er 

niets meer op het spel staat, speler willen zijn. 

Maar mijn functie vind ik toch wel het leukst.

Hoe kunt u Excelsior het best omschrijven?
Wij noemen het hier altijd ‘De Excelsior familie’. 

Na de wedstrijd zijn de spelers verplicht naar 

boven te komen bij alle mensen en daar vind 

je ook de trainer, de scheidsrechter en derge-

lijke. Daar loopt gewoon iedereen gezellig door 

elkaar heen. 

Wat wilt u de komende jaren met Excelsior 
bereiken?
Steeds groter worden, en steeds meer winst 

maken. We zijn ook van plan ver in de toekomst 

een 2e ring te bouwen.

Komen jullie wel eens scouten op V.O.C.?
Waarschijnlijk wel, want we komen bijna bij alle 

amateurclubs in de buurt.

Is het veel werk om voorzitter te zijn van 
Excelsior?
Ja, het is wel veel werk naast mijn eigen werk. 

Maar naar de wedstrijden gaan voelt niet als 

werk. Donderdags ben ik wel altijd de hele dag 

op de club. Daarnaast heb ik ook nog enkele 

afspraken per week.

Zou u Thomas Verhaar niet hierheen willen 
halen?
Ik denk dat die heel veel clubs kan versterken, 

alleen zit hij nu wel denk ik op zijn plek bij 

Sparta.

Bedankt voor het interview, wij wensen u en 
Excelsior veel succes!

voorzitter Excelsior
teammanager van 

de selectie

‘ Als ik niet was gaan hockeyen, 
was ik zeker op voetbal gegaan’

Albert de Jong Evie de Groot (22)

INTERVIEW MET 
INTERVIEW MET 

‘Elk jaar  
een beetje groter’
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JO13-5 is een team van veertien 
enthousiaste en getalenteerde jongens 

die - na even wennen- prima uit  
de voeten blijken te kunnen op een 

groot veld. Dat belooft wat voor  
de rest van het seizoen! Teammanager  

Michel Schroots verklaart het succes.

Ik kan er maar moeilijk aan wennen: JO13-5, 

na vele tientallen jaren te hebben gespro-

ken over ’de A3, B7 en D5’. Had het overigens 

niet officieel JB10 O13 moeten zijn? Jongens 

boven de tien, maar onder de 13? Wellicht een 

onderdeel voor de volgende hervorming op 

de KNVB-burelen. 

Terug naar het fantastisch leuke V.O.C. jon-

genselftal JO13-5. De jongens, in verschillen-

de maten maar duidelijk in de groei, zijn van 

diverse kanten bij elkaar gekomen maar ken-

nen een opmerkelijke harmonie. Onder lei-

ding van een stevig trainersduo (die in al hun 

bescheidenheid niet genoemd willen wor-

den) koppelen de jongens plezier en talent 

aan respect en, daadwerkelijk, samenspel. 

Grotemensenveld
Er is nog iets bij-

zonders: deze 

jongens boven 

de tien maar 

onder de der-

tien spelen voor het eerst 

op een grotemensenveld (even los van het 

– ook – erg grote doel, dat overigens prima 

wordt bewaakt). De eerste wedstrijden leek 

het wel op jonge vogeltjes die uit een kooi 

of uit een nest werden losgelaten: ze vlogen 

door de hele ruimte heen en bevestigden 

daarmee dat ze die veel grotere ruimte en die 

vrijheid ook écht nodig hadden (en konden 

en wilden gebruiken). 

In de wedstrijden komt dit alles tot uitdruk-

king: we noteren één verlies (de eerste wed-

strijd waarin de jongens nog even moesten 

wennen aan het indrukwekkend grote veld), 

drie overwinningen en één gelijkspel wat ove-

rigens, for the record, ook een overwinning 

had moeten zijn. Leden van V.O.C. respecteren 

altijd de beslissingen van de scheidsrechter 

en pakken zich, als het een beetje tegen zit, 

als een soort Baron von Münchhausen altijd 

weer aan hun eigen staartje op, maar deze 

zelfbenoemde referee had een dermate diep-

geworteld probleem (met zichzelf) dat hij het 

opbrengen van respect voor ons wel heel erg 

lastig maakte. 

Kort en goed we tellen veertien vrolijke 

enthousiaste jongens (.…) die er met elkaar 

alles aan zullen doen om er een vet voetbal-

seizoen van te maken. Houd ze in de gaten!

 Michel T. Schroots

Plezier en talent 
gekoppeld aan 
respect en 
samenspel

«  3 SEPTEMBER: 
  Minivoetbalfeest, met 

allerlei festiviteiten 
voor de kleinste 
voetballertjes, met 
onder meer een 
clinic door 
selectiespelers.

7 OKTOBER: 
VOC ‘ers zijn massaal aanwezig in de 
Kuip voor de kwalificatiewedstrijd 
Nederland-Wit-Rusland.

24 SEPTEMBER: 
Soufiane Touzani is te gast op V.O.C. om 
handtekeningen uit te delen en natuurlijk om 
zijn vele trucs te demonstreren.

28 AUGUSTUS: 
Wisseling van de Wacht. Voetbalcommissaris 
Kart Hormann neemt de sleutel van het 
clubhuis in ontvangst van voorzitter René van 
Ierschot, waarmee de velden weer officieel het 
domein van de voetballers zijn.

6 JULI: 
V.O.C. speelt de traditionele wedstrijd tegen Sparta om de 
John Kerstholt Bokaal. Sparta wint met 4-0. Alle vrijwilligers 
van V.O.C. krijgen een speciale VIP-ontvangst.

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

 NOVEMBER 2016
Ma 21/11 Algemene Leden Vergadering

Zo 27/11 Winterborrel Bloedhonden

Wo 30/11 Sinterklaas op bezoek bij V.O.C.

 DECEMBER 2016
Vr 23/12 Kerstdiner

Wo 28/12 Oliebollentoernooi

 JANUARI 2017
Zo 1/1 Nieuwjaarsreceptie

Za 28-1 D-Feest

 FEBRUARI 2017
Zo 5/2 Game Over Borrel

Vr 10/2 Vrijwilligersdiner

Za 11/2 C-Feest

 MAART 2017
Za 25/2 Paaseieren Toernooi

Zo 26/2 De Jonge Acht C en D toernooi
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Stikkers en Van Raalte leiden allebei meer dan 500 wedstrijden bij V.O.C.

‘ Zo lang het kan  
blijf ik fluiten’
Theo Stikkers en Lodewijk van Raalte behoren tot de ´harde 
kern´ van het scheidsrechterskorps van V.O.C. Wat heet: beide 
heren floten tot nu toe meer dan 500 wedstrijden. En het ver-
veelt nog geen moment, aldus de twee jubilarissen. “Zolang m’n 
gezondheid het toelaat blijf ik op het veld te vinden.’’

we in ieder geval nog een vrije dag in 

het weekend.’’ 

Incidenten komen volgens de twee 

maar heel sporadisch voor, en gelukkig 

maar. “Ik heb een keer een massale 

vechtpar ti j  meegemaakt,’’ zegt 

Lodewijk. “Ik keurde bij een stand van 

3-1 voor V.O.C. een doelpunt van de 

tegenstander af en dat viel niet in goede 

aarde. Ik ben toen ook fysiek aangeval-

len. Dat doet wel wat met je, ja. De club 

heeft dat echter prima afgehandeld. De 

voorzitter van de tegenpartij heeft zich 

bij mij verexcuseerd en het team uit de 

competitie gehaald. Dan is het voor mij 

ook klaar.’’

Vechtpartij
Theo heeft eens een vechtpartij op het 

hoofdveld meegemaakt. “Gelukkig was 

dat niet op mij gericht maar tussen de 

spelers onderling. Dat akkefietje had 

trouwens nog wel een nasleep voor mij. 

De ouders van een van de jongens die 

aangevallen was had aangifte gedaan 

bij de politie. Ik ben toen nog naar het 

politiebureau gegaan om een verklaring 

af te geven over wat er gebeurt was.’’

Ondanks dat dit soort incidenten nooit 

helemaal uit te sluiten zijn, is veel te 

voorkomen met kordaat optreden en 

streng doch rechtvaardig fluiten. Theo: 

“Op het niveau waar wij fluiten heeft 

een gele kaart direct consequenties , 

namelijk een tijdstraf. Als er dus een 

speler tussen zit die ons uitprobeert, 

krijgt ie direct een gele kaart van me. 

Dan kan ie even afkoelen en tot rust 

komen. Weet ‘ie gelijk wat ‘ie aan me 

heeft. Prima regel! De meeste tegen-

standers van V.O.C. kennen ons trou-

wens zo onderhand wel. Ze weten dat 

wij correct fluiten en nimmer V.O.C. zul-

len bevoordelen. Dat waarderen ze.’’

Welke regel mogen ze nog meer direct 

wijzigen als het aan jullie ligt? “Vrije 

trappen direct nemen zou het spel 

behoorlijk sneller maken. En twee 

scheidsrechters zoals bij hockey zou ook 

veel discussie op het veld schelen.’’ Of 

buitenspel afgeschaft moet worden 

daarover zijn beide heren het niet eens. 

Lodewijk vindt van wel, ‘dat maakt het 

veld veel langer’. Theo moet er niet aan 

denken, ‘dan krijg je van die balletjes-

wachters’. “Dat je nu de aftrap ineens mag 

nemen, dus niet eerst naar achteren 

hoeft te spelen is al een hele verbetering.’’

Kou en regen
Mooie herinnering was een wedstrijd, 

vrij recent, waarin V.O.C. met 5-1 achter 

stond en uiteindelijk met 6-5 won. “Dat 

zijn leuke potjes om te fluiten,’’ vindt 

Lodewijk. “Minder leuk zijn die wedstrij-

den waar een team al bij rust met 10-0 

achter staat. De tweede helft mag wat 

mij betreft dan schriftelijk afgedaan 

worden. Of zo’n wedstrijd in de kou en 

regen waarin de stand 6-1 is ofzo. Die 

fluit ik soms wel eens wat eerder af,’’ zegt 

Lodewijk met een grijns. “De gemakke-

lijkste potjes zijn die van de meisjes 

onder 17. Daar gebeurt werkelijk hele-

maal niets. Zo’n wedstrijd duurt voor 

een scheidsrechter dan wel erg lang…’’

Wanneer wordt het tijd om fluit en kaar-

ten definitief op te bergen? “Och,’’ zegt 

Theo. “In principe is iedere wedstrijd m’n 

laatste, maar dat zeg ik al een hele tijd.’’ 

Lodewijk moet ook niet aan stoppen 

denken. “Ik vind het nog steeds leuk en 

blijf zo ook onder de jongeren. Zolang 

m’n gezondheid het toelaat blijf ik op 

het veld te vinden.’’

Willem Jan Ruiter

Scheidsrechters staan in de rij!
‘Vrouwelijke scheidsrechters in opmars bij V.O.C.’, In de vorige Vocabulaire volgden we drie nieuwe 

arbiters die net waren begonnen aan hun ‘fluitcarrière’ bij V.O.C. De oproep die er bij stond om nog 

meer vrouwen en meisjes te strikken voor het fluiten van wedstrijden bleken niet voor niets! 

“Ik heb naar aanleiding van het prachtige artikel in de vorige editie over de vrouwelijke scheidsrech-

ters in opmars bij V.O.C. en de oproep om meer meiden te laten fluiten, heel veel positieve reacties 

gekregen,’’ vertelt scheidsrechterscoördinator Roberto Wiredu. “Zeven meiden hebben zich gemeld. 

Ik ben hier heel blij mee en wil jullie hierbij bedanken voor jullie reacties.’’ De eerste meiden waren 

de afgelopen tijd zelfs al aan het werk te zien op de velden. En de belangstelling voor het scheids-

rechterswerk leverde zelfs nog meer positieve respons op bij Roberto: een paar pupillenspelers 

(JO13) hebben zich aangemeld en ook een oud-basketbalscheidsrechter heeft te kennen gege-

ven de overstap naar het voetbal te willen maken.

Lodewijk (55) begon ruim 20 jaar gele-

den als arbiter, toen nog op het oude 

terrein van V.O.C. aan de Overschiese 

Kleiweg. Hij was inmiddels gestopt met 

voetballen en had zich op het tennissen 

gestort. “Toch bleef voetbal een mooi 

spelletje om naar te kijken en als 

scheidsrechter kon ik het nuttige met 

het aangename verenigen.’’ Lodewijk 

begon destijds samen met Piet van 

Schooneveld. Tot de dag van vandaag 

heeft hij altijd de jeugd gefloten.

Ook Theo (63) leidde ruim 20 jaar geleden 

voor het eerst een wedstrijd toen zijn 

zoon bij de D ging spelen. Dat was een 

beslissing die hem nog lang zal heugen, 

want daarna werd hij voor iedere wed-

strijd gevraagd. Zelfs toen zijn zoon stop-

te met voetballen, bleef hij actief als arbi-

ter. Theo volgde zelfs de cursus club-

scheidsrechter. Ook Theo fluit jeugdwed-

strijden van de A- tot en met de D-jeugd.

Die tijd van vroeger is niet te vergelij-

ken met nu, memoreert Theo. “Op het 

oude terrein kwam het regelmatig voor 

dat de velden onbespeelbaar waren. 

Dat is met het huidige kunstgras nau-

welijks nog het geval. Op het oude 

V.O.C.-terrein had je een veld helemaal 

achterin waar soms gewoon een hele 

waterplas in bleef staan. Niet te doen 

natuurlijk, al had het wel zo z’n charme. 

Kunstgras heeft die uitstraling wat min-

der, maar het is wel een stuk efficiënter. 

Het leuke van dat je al zo lang op de 

club rondloopt en langs de velden 

staat, is dat je onderhand iedereen wel 

kent. Je hebt toch een hoop jongens 

zien opgroeien van D’tjes naar volwas-

sen kerels.’’

Drijfveer
Beide heren hebben nog immer plezier 

in het fluiten. Vooral omdat alles zo goed 

geregeld is. Scheidsrechters coördinator 

Roberto Wiredu is daar de grote drijfveer 

achter. “Die man verdiend echt een 

standbeeld,’’ zeggen beide heren tege-

lijk. “Roberto is ook een belangrijke 

reden dat we nog steeds fluiten na al die 

jaren. Je moet het ook maar doen he: 

van 8 uur ‘s morgens tot eind van de dag 

op de club aanwezig zijn om alles in goe-

de banen te leiden. Wij zien van dichtbij 

wat hij allemaal doet. Onvoorstelbaar! 

Hij blijft altijd rustig, ondanks dat het 

een hele organisatie is om bij alle wed-

strijden een goede scheidsrechter te 

hebben. Met het damesvoetbal erbij en 

het kunstgras worden er zoveel wedstrij-

den gespeeld in een weekend. Echt petje 

af voor Roberto. Na het fluiten drinken 

we natuurlijk gezellig even samen een 

biertje, vergezeld van een een paar heer-

lijke bitterballen.’’

Fluiten is toch ook een vorm van ont-

spanning, zegt Lodewijk. “Ik doe het 

graag. Je bent zo ook onder de mensen; 

het houdt je jong.’’ Beiden staan overi-

gens liever niet op zondag op het veld. 

“Niets religieus hoor, maar dan hebben 

Foto Petra van der Veer
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Logisch. Finn, VOC speler van de E8 (Jongens U11 8) draagt een uniek shirt. Zijn shirt. Officieel heeft 

de eredivisieclub de plek op de rug aan een sponsor verpatst, maar nu staat er toch echt Verhaar.

Mooi, leuk en zo op zijn plek.

V.O.C. is en blijft trots op Thomas, die vorig seizoen al een meer dan wezenlijke bijdrage leverde in 

het kampioenschap van de Kasteelclub in de Jupiler League en nu in de eredivisie tussen de grote 

jongens te bewonderen valt.

Finn heeft het shirt van zijn vader gekregen, Emile Schelvis,die jeugdtrainer/ leider en lid van de 

Businessclub is bij V.O.C. “Ik zie normaliter heel veel Feyenoord shirts op de training, daar is niks mis 

mee. Maar Sparta en V.O.C. hebben voor mijn gevoel veel meer met elkaar gemeen,” zegt Schelvis, 

die hoopt een trend te zetten bij onze club. “Misschien wordt het wel een rage. Het is toch ook 

geweldig dat Thomas die met zijn broertjes Felix en Wessel in de jeugd heeft gespeeld en wiens 

vader de shop runt, dat die Thomas wekelijks op Studio Sport te zien is. Een inspiratiebron voor al 

onze ambitieuze pupillen.’’

Emile Schelvis

Wat een entree!
Natuurlijk, het was al een feestje om het parkeerterrein aan de 

Hazelaarweg op te rijden. Een prachtig accommodatie waar menige 

club jaloers op is. Maar sinds een aantal maanden is het welkom op ons 

complex, ook voor de vele gasten die wekelijks V.O.C. bezoeken, helemaal 

een lust voor het oog. Niet alleen kregen beide gebouwen in een nieuw 

lettertype de duidelijke opschriften ´House of Lords´ en ´Pavillion´, ook 

prijkt direct boven de ingang van de kleedkamers, naast de V.O.C. Shop, het 

enorme framedoek met de tekst ‘Welkom bij V.O.C.’ Het is weerspiegeling 

van heel veel teaminzet en tegelijkertijd een warm welkom van honder-

den clubleden en voor iedereen die V.O.C. bezoekt. De foto´s die hiervoor 

zijn gebruikt kennen de meesten inmiddels: heel veel V.O.C.-teams zijn ter 

gelegenheid van het 120-jarig bestaan met de cijfers 1,2 en 0 vereeuwigd. 

Dat resulteerde in een losse bijlage bij de vorige Vocabulaire, en enige tijd 

geleden in dit fraaie framedoek. Een entree om trots op te zijn!

Albrand Leeuwe

Eerste  
Sparta-shirt  
met Verhaar  
op V.O.C.
Een mooie glimlach bij Thomas Verhaar.  
VOC’ er aan de ene, Spartaan aan de andere kant.
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Unieke locatie

Door het vele groen in de omgeving en 
het naast de deur gelegen park/bos is 
het lastig te geloven dat het centrum 
van Rotterdam al binnen 10 minuten 
met de fiets te bereiken is. De locatie is 
dus ideaal voor wie in rust wil genieten 
van het weelderige buitenleven op 
steenworp afstand van het centrum 
van een wereldstad.   

Prachtige jaren ’30 villa’s

De prachtige villa’s bieden een 
enorme wooninhoud tot wel 1.200 
m3. De traditionele jaren ’30 stijl 
waarin gebouwd wordt, geeft deze 
woningen een bijzonder karakteristieke 
uitstraling. Traditionele bouw met 
duurzame materialen en perfect 
geïsoleerd.

villasbUitenlUst.nl

Genieten van het stadse buitenleven

Nog 4  luxe villa’s te koop aan de Overschiese Kleiweg
snelle oPlevering
 
De villa kan in een kort tijdsbestek 
worden gebouwd. Indeling en uitvoering 
naar eigen inzicht. Als u nu koopt kunt u 
gebruik maken van een historisch lage 
hypotheekrente! Neem een kijkje op 
de locatie om een indruk te krijgen van 
de mooie omgeving en de twee reeds 
verkochte en pas bewoonde villa’s.

Prijs vanaf € 995.000,-

tel: 010-4526666

Voor meer info; cubellesbeachhouse@gmail.com

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

•	 Geschikt	voor	4-6	personen	
•	 3	slaapkamers	
•	 2	badkamers	
•	 	Eigen	zwembad,	rustig	gelegen	aan	een		

mooi	verzorgde	boulevard	met	strand	
•	 Zeezicht	vanaf	uw	woonkamer	en	terras
•	 Compleet	ingericht	en	voorzien	van	wifi	

Op	slechts	30	minuten	afstand	van	de	wereldstad	Barcelona!!		
Een	Spaanse	winterwandeling	over	het	strand,	de	boulevard		
pal	voor	de	deur	of	dichtbij	de	bruisende	badplaats	Sitges		
(slechts	15	minuten).	
	
Luxe	appartementen	aan	zee	te	huur	in	het	Catalaanse	
dorpje	Cubelles.

nazomeren of overwinteren in spanje 

voor de ultieme rust! 

Luxe 
appartementen 
aan zee te huur!
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‘ We konden het niveau goed aan’
Mooi seizoen damescricket:

Nina van Lent en Hester 
Verhoeven speelden afgelo-
pen seizoen voor het eerst in 
het damescricketelftal. Het is 
ze uitstekend bevallen. 

2016, ons eerste seizoen bij de dames. In het 

begin waren wij, vijf meiden uit de jeugd, best 

huiverig om in een damesteam te gaan spelen. 

Deze onzekerheid was na de eerste wedstrijd 

verdwenen, nadat we hadden gemerkt dat 

het een erg gezellig en open team is. Ook kon-

den we goed meedoen op het niveau van het 

damescricket, iets waar we eerst niet zo zeker 

van waren... 

Zaterdag 11 juni speelden we op Groen-Geel 

de dames T20-finaledag. Het was echter ‘the 

usual cricketweather’, waardoor de regen ons 

lang ophield. Dat was voor ons gelukkig geen 

probleem, want we hebben ons uitstekend ver-

maakt met een spannend gezelschapsspel. 

Dit is een goed voorbeeld van damescricket: 

we vinden het leuk om te cricketen, maar de 

sfeer in het team is voor ons ook heel belangrijk. 

Tijdens de wedstrijd spelen we met zuurstok-

roze stumps en roze leggards en behalen we 

mooie resultaten, en na de wedstrijd genieten 

van een heerlijke borrel. 

We kunnen namens het hele team zeggen dat 

het een heel leuk en gezellig cricketseizoen is 

geweest. Myrthe en Marijke hebben beide een 

halve century geslagen, Kim heeft haar hon-

derdste wedstrijd gespeeld en ook de nieuwe 

meiden hebben verschillende mooie wickets 

en vangen genomen. 

We hebben een mooi seizoen gehad 
en op naar het volgende!

Hester Verhoeven 
Nina van Lent
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Bada Bing en N.H.O.T. beste in Dubbelsteyn Heerendivisie

Nieuwkomers 
meteen kampioen
Als nieuw team een competitie binnenstappen en direct kam-
pioen geworden. Dit ultieme geluksmoment voor elke (ama-
teur)sporter viel ten deel aan Bada Bing en N.H.O.T. Deze twee 
ploegen waren afgelopen seizoen de beste in de Dubbelsteyn 
Heerendivisie, de 40-pluscompetitie die eens in de twee weken 
op vrijdagavond bij V.O.C. wordt afgewerkt. Joost de Koeijer, 
aanvoerder van Bada Bing en Berend ten Wolde, eerste man van 
N.H.O.T., verklaren hun succes.

Maar eerst even die namen. Bada Bing en NHOT. 

“Bada Bing is een bar uit de televisieserie ´The 

Sopranos´, vertelt Joost. In de ́ Bada Bing!´ kwa-

men alle leden van Tony Soprano’s crew bij-

een, een beetje zoals wij als team ook bij elkaar 

komen op V.O.C. Daarnaast klonk het ons wel 

aardig in de oren. We spelen in een zwart-wit 

tenue.´´ N.H.O.T. Staat voor Niets Houdt Ons 

tegen, legt Berend uit. “De naam is spontaan 

in ons opgekomen toen we in de winterstop 

een wedstrijd wilden spelen, maar deze werd 

afgelast vanwege sneeuw. Wij waren uiteraard 

klaar om te spelen, immers: niets zou ons tegen 

moeten houden om te spelen, ook een beetje 

sneeuw niet. Die naam was dus snel gekozen.’’ 

En hoe zit het met het shirt van N.H.O.T., het 

Oranjeshirt van het Nederlands Elftal uit ‘88? “Tja,’’ 

zegt Berend. “Het is veruit het lelijkste shirt ooit 

door een team gedragen. Toch zijn zowel het 

Nederlands Elftal als wij er kampioen in gewor-

den.’’ Wellicht dus een idee voor Danny Blind 

om eens kritisch naar het huidige tenue te kij-

ken. “Dat we meteen kampioen zijn geworden 

verbaasde ons wel,’’ zegt Berend. “Ik denk dat we 

vooral niet teveel punten hebben weggegeven.’’

Vaders
Voordat ze met hun eigen team aan de 

Heerendivise meededen, speelden zowel Joost 

als Berend al mee in de Heerendivisie, bij res-

pectievelijk Panna en Quel Media. “Langs de lijn 

bij mijn kinderen in de F-jes sprak ik regelma-

tig vaders die ook wel weer eens zouden wil-

len gaan voetballen,’’ antwoordt Berend op de 

vraag waarom hij een eigen team heeft opge-

zet. Joost: “Ook bij mij in de straat was een aan-

tal vaders dat interesse had. Zodoende zijn we 

N.H.O.T. met begonnen, in eerste instantie met 

acht spelers Daarnaast hebben we een aantal 

spelers dat wat flexibeler mee kan doen.’’ Joost 

heeft zelf geen kinderen die bij V.O.C. voetbal-

len, maar hij deed al wel ruim tien jaar mee met 

trainingsvoetbal op de woensdagmiddag. “Met 

een aantal mensen van zowel binnen de club 

als daarbuiten zijn we toen Bada Bing begon-

nen, met een vrij brede selectie van vijftien man 

in een wisselende samenstelling.´´ Zo’n brede 

selectie heb je ook wel nodig, zeggen beide 

heren. De meesten hebben hun verplichtin-

gen op het werk en blessures op dit niveau zijn 

onvermijdelijk. Daarnaast is rond vakantietijd 

het aantal afzegging relatief hoog. Twee wissel-

spelers is wel het minste, anders wordt het wel 

erg vermoeiend.

De Heerendivisie, een aantal jaren geleden 

opgezet, omdat heel veel veertigers nog steeds 

graag een balletje willen trappen. Wat voetbal-

ervaring betreft is de samenstelling divers. Een 

aantal spelers heeft veel ervaring en kan goed 

voetballen. Daarnaast is er een grote groep 

enthousiastelingen die wat minder kwaliteit in 

huis heeft, maar wel plezier in het spel heeft. Dat 

is juist het leuke aan de Heerendivisie, vinden 

beiden aanvoerders: deze spelers kennen hun 

beperkingen vaak prima en groeien zo beter 

in hun rol op het veld. Daardoor spelen ze vrij 

constant. 

Vermoeiend
Voor de leek lijkt zeven tegen zeven op een half 

veld niet al te moeilijk. Dat is bedrieglijk; juist 

doordat het veld kleiner is stap je snel in de 

valkuil dat je teveel wilt lopen met de bal. Erg 

vermoeiend! Een goede keeper is onontbeer-

lijk, dat is de enige constante factor. Op het veld 

loop je toch snel uit je positie met het risico dat 

er een gat valt. Heb je daarnaast geen wissel-

spelers langs de kant dan wordt het helemaal 

een conditionele uitdaging, zo luidt de analyse 

van het duo..

Wat de organisatie van de Heerendivisie heb-

ben beide mannen uitsluitend lof. Ronald 

Huisman en Virgil Appelman hebben dat prima 

voor elkaar, vinden ze. “De velden, verlichting, 

ballen en hesjes hebben we allemaal tot onze 

beschikking. We spelen zonder scheidsrechter 

en dat werkt prima. Natuurlijk heb je wel eens 

discussie maar dat lossen we onderling altijd 

weer op. Juist het niet hebben van een scheids-

rechter maakt het een stuk vriendelijker zegt 

Joost. In een officiële wedstrijd is zo gezegd 

alles toegestaan zolang de scheidsrechter het 

maar niet ziet. Hier lossen we het onderling op. 

Sportiviteit in de geest van de cultuurwaarden 

van V.O.C. staat hoog in het vaandel. Als je ten 

koste van alles wilt winnen, is dit niet de juiste 

divisie. Er heeft eens een team meegedaan dat 

wel heel fanatiek was hierin, die zijn een jaar 

later ook weer gestopt. We zijn allen de veertig 

ruimschoots gepasseerd en de meesten kennen 

hun tekortkomingen wel. Plezier en sportiviteit 

boven alles.’’

Dat zie je ook terug in de derde helft. “,Niet zel-

den doen wij als N.H.O.T. het licht uit op vrij-

dagavond,’’ zegt Berend. “Zo’n vrijdagavond is 

anders toch een verloren dag voor de club. Nu 

spelen er ruim twintig teams hun wedstrijden 

en luiden daarna het weekend in met pils en 

bitterballen. De penningmeester van V.O.C. zal 

niet klagen over de Heerendisvie,’’ zeggen beide 

heren lachend. Op de vraag of er iets veranderd 

moet worden aan de competitie wordt lang 

nagedacht. “Eigenlijk is alles prima zo, misschien 

dat er nog een aantal extra teams zou kunnen 

meedoen. Dan heb je wat meer tegenstand. Je 

speelt nu toch wel vaak tegen dezelfde spelers.’’ 

Blessures
Zeven tegen zeven wint enorm aan popula-

riteit, ook in het hockey. Het voldoet ook een 

aan groeiende behoefte van veertigplussers die 

graag wat meer aan sport willen doen. Blessures, 

verplichtingen elders, jongen kinderen weer-

houden velen ervan om in competitieverband 

te voetballen. Een keer in de twee weken in 

onderling verband met zeven tegen zeven op 

een half veld daarentegen is te doen. Zo verenig 

je toch het nuttige met het aangename. 

“Een mooie herinnering die ons is bijgebleven 

was de roemruchte wedstrijd van Bada Bing 

tegen O.T.,’’ zegt Joost. “Niet de minste spelers, 

maar toch met 5-1 gewonnen. Dat gaf een bijna 

euforisch gevoel. Wat ook altijd mooie potjes 

zijn, zijn de wedstrijden tegen TLK. Gemiddeld 

wat ouder dan wij maar staan immer op de goe-

de plek in het veld en spelen leep. Lastige tegen-

stander is NSH. Volgens mij een team uit Berkel 

of Bleiswijk. Van hen hebben we nog nooit kun-

nen winnen.’’

Berend heeft toch nog wel iets wat rond de 

Heerendivisie moet worden veranderd. Een 

groot gemis vindt hij het ontbreken van de bar-

becue aan het einde van het seizoen, met het 

broodje rib-eye van de ‘green egg’. “Dat mag wel 

weer terugkomen,’’ zegt Berend lachend. 

Willem Jan Ruiter
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Sieraden & Horloges koopt u als 
lid van VOC met 15% korting bij

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

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

JBAJEWELS.NL
hoofdsponsor van de VOC jeugd

Met de code VOC1895 
krijgen VOC leden

15% 
korting*

*o
p de officië
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Het kan bijna niemand zijn ontgaan: de vertrouwde V.O.C.-shop 
is in een nieuw jasje gestoken en nóg professioneler gewor-
den. Met Intersport Doesburg achter de organisatie is de shop 
in het clubhuis dé vertrouwde plek voor de aankoop van alle 
V.O.C.-artikelen, met de vertrouwde gezichten van Kees en Ria 
als drijvende krachten.

 Wie de shop - op de vertrouwde plek in de hoek 

op de eerste verdieping - bezoekt, ziet direct dat 

het allemaal nog meer ‘een winkel-uitstraling’ 

heeft gekregen. Dat betekent dat alle shirts en 

jassen bijvoorbeeld netjes op maat zijn opge-

hangen. Zelfs de bekende V.O.C.-accessoires, 

zoals CD’s, kaartspellen bidons en sjaals, zijn 

weer volop verkrijgbaar. 

Ook voor Danny Doesburg van Intersport 

Doesburg, de motor achter de nieuwe winkel, 

is een droom uitgekomen. “Een langgekoes-

terde wens is in vervulling gegaan.’’ Danny -zoon 

van Pim- en zijn broer speelden jaren bij V.O.C. 

en wilden eigenlijk al veel langer met de V.O.C.-

shop aan de slag. “We hebben banden met die 

club. Eerder is de samenwerking om allerlei 

redenen niet gelukt, tot we een half jaar gele-

den opnieuw het gesprek zijn aangegaan. En 

toen was de zaak heel snel beklonken. Daar zijn 

we hartstikke blij mee.’’

Dat betekent dat de shop nog meer een echte 

winkel is geworden en dat er nu zelfs een pas-

kamer aanwezig is. Het assortiment wordt in 

de toekomst mogelijk nog uitgebreid en wel-

licht zijn er later ook andere voetbalartikelen 

te verkrijgen. 

Voor Intersport Doesburg is de winkel in het 

clubhuis wat betreft bedrijfsvoering een filiaal 

van de sportwinkelketen, naast de vestigin-

gen in onder meer de Noordmolenstraat, het 

Alexandrium en in Berkel en Rodenrijs. “Dit is 

voor ons filiaal 1.02,’’ vertelt Danny. “We bekijken 

het qua bedrijfsvoering als een gewone win-

kel. Dat betekent dat we per week weten welke 

dingen goed lopen, kwalitatief goed of minder 

goed zijn en waar we op moeten sturen.’’ 

De V.O.C.-shop is wel een filiaal met een spe-

ciale status, vindt Danny. “Voor ons is het echt 

een beetje een prestige-object.’’ Doesburg zit 

achter meer clubwebshops, waaronder die van 

Excelsior, Soccer Boys en vv Groeneweg.

Korting
De leden hebben een aantal voordelen met de 

nieuwe opzet. “De beschikbaarheid van de pro-

ducten is groter, simpelweg omdat wij bijvoor-

beeld bij Quick een grote afnemer zijn.’’ Net als 

vroeger kunnen tenues, kousen en jassen nog 

steeds in de shop op de eerste verdieping van 

het clubhuis worden aangeschaft. Nieuw is dat 

V.O.C.-leden die geen kans zien om op woens-

dag of zaterdag naar V.O.C, te komen ook zes 

dagen per week voor V.O.C.-artikelen terecht 

kunnen in de winkel van Intersport Doesburg 

aan de Kerksingel in Berkel en Rodenrijs. “Dat is 

hemelsbreed misschien anderhalve kilometer 

verder; het scheelt maar een afslag op de N209.’’ 

Alle producten zijn ook te bestellen via de web-

site van Intersport Doesburg. Wie op de V.O.C.-

site klikt op ‘V.O.C, Shop’ vindt een link naar de 

webwinkel, die garant staat voor een snelle leve-

ring. Artikelen kunnen bovendien in een van de 

winkels worden geretouneerd.

En dat is niet enige: via een spaarsyteem kunnen 

V.O.C.-leden aantrekkelijke kortingen krijgen op 

de aanschaf van sportartikelen. 

Wat Danny betreft is de start van de nieuwe 

shop het begin van een langdurige samenwer-

king. “Dit is niet iets waar je eventjes aan begint 

en na een tijdje weer mee ophoudt. Wat ons 

betreft gaat dit wel een tijdje duren.’’

Nieuwe V.O.C.-shop:  
vertrouwd, maar  
nóg professioneler

De V.O.C.-shop in The House of Lord 
is elke woensdag  
van 14.00 tot 16.00 uur  
en iedere zaterdag  
van 11.00 tot 14.00 uur geopend.  
Betalen kan alleen met pin. 

V.O.C.-artikelen kunnen ook 
worden aangeschaft bij  
Intersport Doesburg,  
Kerksingel 13 in Berkel en Rodenrijs  
en via http://www.
sporthuispimdoesburg.nl/
verenigingen/voc/.  
Doorklikken via de button VOC-SHOP 
op www.v-o-c.nl kan ook. 
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We kunnen weer terugkijken op een zeer 

geslaagde cricketwedstrijd VOC-SGS 2016! Al 

enige tijd is er discussie in onze club over het 

wel of niet door laten gaan van deze tradi-

tionele wedstrijd ter herinnering aan V.O.C.-

cricketlegende Arie Terwiel. Gelukkig blijken 

er nog steeds elf enthousiaste V.O.C.-cricketers 

te zijn die op vrijdagmiddag vrij nemen om 

eraan mee te doen in deze editie bijgestaan 

door jeugd cricketspeler Nicolas de Gier en 

zijn honkbal vriend Aldert, die graag bij toer-

beurt wilden fielden . Op het laatste moment 

haakte nog een bekende veteraan af vanwege 

wekelijks terugkerende rugklachten. Voor hem 

viel SGS-speler Steve Binns in, die een leuke bal 

bleek te bowlen. V.O.C. ging eerst batten. Martijn 

Sparrius (Man of the Match) was verheugd over 

zijn openingskeuze en maakte er snel 73 (retired, 

vanwege blessure), Matthew Fletcher maakte de 

helft van zijn score 39, en met onder andere nog 

wat runs van de kruimelaars Binns 11 en Rob 

van Everdingen 16 NO en René Glijsteen 17 NO, 

eindigden we op 166/4 in 35 overs. SGS kwam 

gemakkelijk over dit totaal: 169/7 in 25 overs. 

Bowlingcijfers VOC: Hier sprongen 2v40in7 

van invaller S. Binns en de 4v27in6 van René 

Glijsteen eruit . Na afloop had de Kitchen of 

Heemskerk gezorgd voor een eenvoudige doch 

voedzame maaltijd, die op het balkon met een 

biertje zorgde voor een eensgezinde mening: 

V.O.C.-SGS
Gaat nooit verloren!

tot volgend jaar maar weer! Een speciaal woord 

van dank gaat naar onze umpires Herman 

Huising en Marc Vermolen!

 René Glijsteen,  
Robert Mol en Arjan Heere

Van de vele vrijwilligerscommissies binnen V.O.C. is de bar-
commissie wel een van de bekendste. Koffie tijdens een vroege 
wedstrijd, een biertje tijdens de Heerendivisie en een broodje 
pulled beef tijdens de lunch: het gebeurt allemaal onder ver-
antwoordelijkheid van de barcommissie. Wat komt er allemaal 
nog meer bij kijken als je in deze V.O.C.-commissie zit? Merel 
Faasen vertelt.

De afgelopen paar jaar is er op V.O.C.-bargebied 

heel wat veranderd. Niet alleen wat betreft de 

samenstelling van de leden van de barcom-

missie, maar ook bij de bar zelf. Zo zijn er een 

aantal flinke wijzigingen geweest in het assor-

timent. Een aantal jaar geleden heeft V.O.C. de 

Sportplus-status gekregen. Dit houdt in dat 

V.O.C. haar best moet doen om een gezondere 

sportvereniging te worden. Er zijn smoothies, 

een grote hoeveelheid nieuwe, gezonde brood-

jes en verantwoorde snacks in het assortiment 

gekomen. 

Mede dankzij de samenwerking met de KNVB 

en SLIGRO, die de campagne Samen Lekker 

Bezig hebben opgezet, is V.O.C. een van de eer-

ste verenigingen in Nederland die hiermee is 

begonnen. Voor de barmedewerkers was dit 

even wennen. Om zo goed en zo snel mogelijk 

om te leren gaan met het nieuwe assortiment, 

is Sligro een aantal keren langs geweest om de 

barmedewerkers een cursus te geven. 

Evenementen
De barcommissie is verder verantwoordelijk 

voor de opening van het clubhuis, verzorgt de 

bar tijdens evenementen en heeft de leiding 

over het barpersoneel. Een paar keer per jaar 

krijgt het barpersoneel een speciale (tap)cur-

sus. Zo kreeg het barpersoneel laatst een Goed-

Getapt-cursus van Laurens Raven van Heineken. 

Een heel leuke en leerzame avond, waar Laurens 

het barpersoneel spelenderwijs het reilen en 

zeilen van het tappen heeft geleerd.

Onlangs heeft de barcommissie een andere 

samenstelling gekregen. Jasper de Vries heeft 

besloten het voorzitterschap over te dragen 

aan Dave van der Have. Na 4 jaar heeft Jasper 

het te druk gekregen met zijn werk op het ss 

Rotterdam en heeft hij besloten te stoppen met 

de barcommissie. We bedanken Jasper voor zijn 

grote inzet voor de barcommissie en wij hopen 

bij grote evenementen op V.O.C. op Jasper nog 

een beroep te kunnen doen. 

De vernieuwde barcommissie bestaat uit: Dave 

van der Have, Hero Renkema, Sonja de Kok, 

Koen van Everdingen en sinds kort ondergete-

kende. Ik werk zelf inmiddels 5,5 jaar als barme-

dewerker en ben in oktober als ‘supercoach’ toe-

getreden tot de barcommissie. Daarmee ben ik 

verantwoordelijk voor het inwerken van nieuw 

personeel en voor de communicatie. 

Merel Faasen

‘ Hoop veranderd 
achter de bar’
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In samenwerking met Mercedes-Benz dealer ROGAM biedt 
Möller Autoschade premium vervangend vervoer tijdens 
herstel. Vanaf € 9,- rijdt u al een Mercedes-Benz. 
Reserveren kan via www.autoschadeherstel.nl

VOOR SLECHTS € 9,- PER DAG
RIJDT U TIJDENS SCHADEHERSTEL

IN EEN MERCEDES-BENZ
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Mensen achter  
de Schermen

De Jeugd Voetbal Commissie kent vele nieuwe 

gezichten. In de nieuwe samenstelling heb-

ben zij hun eerste seizoen erop zitten. Hun klus 

is niet altijd eenvoudig of makkelijk, maar erg 

belangrijk voor V.O.C. en hun fotosessie werd in 

minder dan vijf minuten en met grote vrolijk-

heid afgewerkt. Dit gezelschap is dus efficiënt 

en gezellig.

Wat is er veel gebeurd sinds onze eerste aflevering van Mensen achter de 
Schermen. Of het nu om voetbal of cricket gaat, al onze vrijwilligers hebben 
vele uren in de club gestoken om te zorgen dat er het hele jaar rond op V.O.C. 
kan worden gesport en er allerlei activiteiten te beleven zijn. Veel vrijwilligers 
zitten in commissies, waarvan we een aantal nog eens in de spotlights zetten, 
te meer omdat er in aantal wijzigingen hebben plaatsgevonden.

De Sponsorcommissie stond niet in de eerdere editie en dat maken we 

deze keer goed. De commissie staat op de foto met Sparta-trainer Alex 

Pastoor, die speciale gast was tijdens het sponsordiner in maart 2016. 

Behalve dat diner organiseert de commissie tal van sponsorbijeenkom-

sten en houden ze contact met al onze sponsors. De commissie is altijd op 

zoek naar nieuwe sponsors en mocht een commissielid daarover contact 

met je opnemen, dan hoort daar nu ook een duidelijk gezicht bij.

De Evenementencommissie heeft met Bas Gerretsen en Robiël Naziroglu 

aanvulling gekregen vanuit de jonge senioren. Het streven is om één grote 

familieclub te zijn. Dat betekent: aandacht voor het betrekken van de jong-

ste jeugd en ouders bij de club, maar ook het organiseren van activiteiten 

voor de oudere jeugd, zoals bijvoorbeeld borrels, feesten, toernooien en 

clinics van selectiespelers. 

De Vrijwilligerscommissie heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekre-

gen met het Commissiediner, dat een jaarlijks terugkerend evenement 

wordt, en de Vrijwilligers-VIP-ontvangst rondom de wedstrijd VOC1-Sparta.

 

Fred van Roon was al verenigingscoördinator, maar heeft een extra rol 

gekregen als vrijwilligerscoördinator. In die rol zorgt hij ervoor dat alle 

activiteiten die door verschillende commissies en vrijwilligers binnen V.O.C. 

worden ondernomen op elkaar aansluiten. En hij zal betrokken zijn bij het 

werven van nieuwe vrijwilligers.

SPONSORCOMMISSIE
Dennis van den Broek , Hans van der Kooij, 
Krista Barendse, Maayke Raedts, Ingrid Roeling, 
Sanne Weeda, Steven van Dijk

JEUGD VOETBALCOMMISSIE
Maurice Verhoeven (voorzitter), Paulo das Dores (vice-voorzitter), 
Annemiek Simons, Roberto Wiredu, Sandra Mees-de Buvry,  
Jelle Fokma, Hein Kernkamp, Michiel van Berkel, Maaike Westra

EVENEMENTENCOMMISSIE
Erna Truijens, Frank Olsthoorn, Roberto Wiredu,  
Henk Weijers , Tom Wigmans,Marleen van Elsacker,  
Bas Gerretsen, Robie Naziroglu.

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Annebo Verhoeven, Erna Truijens,  
Ton van Hoorn, Fred van Roon, Roberto Wiredu, 
Mies van Everdingen
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3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms, 

promotiefilms,  
testimonials en evenement registraties

06 - 42133771
Schiekade 189, studio 110,  

3013 BR Rotterdam
www.3mp.nl

AIMOL
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelen voor automotive, 
industrieel gebruik

010 - 2827927
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam

www.aimol.nl

Autobedrijf  
De Beer b.v.

Exclusieve automobielen
010 - 2934777

Aploniastraat 8, 3084 CC Rotterdam
www.autobedrijfdebeer.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn B.V.

078 - 6527600
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

Brasserie Waalhaven
010 - 4153377  

of 06 - 53286436
Fairoaksbaan 70, 3004 GB Rotterdam

www.erasmuscatering.nl

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

DVAN
Advocatuur & Notariaat
010 - 3133900

Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam
www.dvan.nl

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

Argentrade
Bevroren levensmiddelen

010 - 2621330
Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam

www.argentrade.nl

Baljon & Mora 
Makelaars

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

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

www.bobvanderheijdensport.nl

Cateq  
Management B.V.
Bergse Linker Rottekade 2014, 

3056 LE Rotterdam

Deli XL
First for foodservice

010-2085208
s Gravenlandseweg 391,  

3125 BJ Schiedam
www.delixl.nl

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

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

Van der Ent 
Topmovers

nationale- en internationale 
kantoorverhuizingen en  

meubel- en archiefopslag
06 - 53353870

www.entopmovers.com

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

ARL Products BV
010 – 2827444

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

BASE Advocaten 
Gespecialiseerd in arbeids- en corporate 

& commercial litigation 
010 - 2759911

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

Bobo Verhuur
Verhuur assortiment  

voor particulier en zakelijk
010 - 4222913
Dotterbloemstraat 19,  

3053 JV Rotterdam
www.boboverhuur.nl

Colliers International 
Rotterdam 

Bedrijfshuisvesting
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

Drukkerij Domstad BV
verzorgt ‘t

0348 - 479103  
of 06 - 53208591

Industrieweg 15,
3442 AE Woerden

www.drukdomstad.nl 
www.dereclamedoos.nl

eenveiliggevoel.nu
Moerbeihof 2, 2661  
LV Bergschenhoek

www.eenveiliggevoel.nu

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

Accresco Vastgoed, 
Huren voor starters en studenten

010 – 8928410 
Kortekade 63a, 3062 GN Rotterdam

Aon Nederland
risicomanagement, employee benefits, 

verzekeringen
010 - 4487319

Admiraliteitskade 62, 3063 ED
www.aon.nl

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

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

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

Borrie Accountants
Financiele diensten

010 - 2667733
Jan Leentvaarlaan 1,  
3065 DC Rotterdam

www.borrie.nl

Cornus Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40,  
3061 BA Rotterdam

www.cornus.nl

Duff & Phelps B.V.
020 - 8515151

Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 
1096 HA Amsterdam

www.duffandphelps.com

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

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

www.twitter.com/facetaccountant

Energy Global
010 – 2906985

Kipstraat 5B, 3011 RR Rotterdam

Op dit moment is de Technische Commissie 

hard aan het werk om het voetbaltechnisch 

beleidsplan uit te werken. Informatie daarover 

volgt op een later tijdstip.

Spelervolgsysteem
Een van de initiatieven van de Technische 

Commissie is de invoering van een spelervolg-

systeem. V.O.C. heeft gekozen voor het speler-

volgsysteem Dotcomclub van Dotcomsport, 

een betrouwbare, ervaren partner voor de leve-

ring van de software. Dotcomclub biedt een sta-

biel en uniform platform met de juiste informa-

tie voor alle voetbaltechnische functies binnen 

V.O.C. Het doel is het eenvoudig en systema-

tisch monitoren van (jeugd-)spelers en (jeugd-)

trainers, waarbij alle gegevens in kaart kunnen 

worden gebracht. Hiermee kan de kwaliteit van 

jeugdopleiding en senioren gewaarborgd wor-

den en alle data op één centrale plek bewaard. 

V.O.C. is te allen tijde eigenaar van de data en 

verantwoordelijk voor het beheer. Met betrek-

king tot de wetgeving omtrent persoonsge-

gevens voldoet het spelervolgsysteem van 

Dotcomsport aan de gestelde eisen.

Door het inzichtelijk maken van de kwaliteiten 

en ontwikkeling van spelers en trainers, kan er 

beter en gerichter worden getraind. Voor trai-

ners, begeleiders en het technisch kader wordt 

het eenvoudiger om voorbereidingen, analyses, 

statistieken, trainingen, videobeelden en teams 

samen te stellen op basis van kwalitatieve data, 

dat is verzameld in Dotcomclub. Onze partner 

heeft het spelervolgsysteem inmiddels bij 214 

amateurvoetbalclubs geïmplementeerd, even-

als bij 17 Betaald Voetbal Organisaties, waaron-

der Sparta Rotterdam en FC Dordrecht. 

Invoering
Dotcomclub wordt als proef op 1 januari 2017 

ingevoerd voor de AB jeugd, selectiespelers en 

-trainers en de A-selectie senioren. Doel is, in 

geval van positieve evaluatie van de proef, om 

met ingang van het seizoen 2017-2018 alle spe-

lers, teams en trainers van V.O.C. op Dotcomclub 

aan te sluiten. Voor de trainers en begeleiders 

van de AB selecties wordt een speciale trainings-

avond georganiseerd. 

Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op 

met de V.O.C. Technische Commissie.

Robert Brouwer,  
René van den Meirakker  

en Cees van den Berg 

Data van spelers bijhouden met spelervolgsysteem

‘ Voetbal naar  
hoger niveau’
Het voetbal is enorm in ontwikkeling. V.O.C. heeft daarom een 
Technische Commissie aangesteld die zorg draagt voor het voetbaltech-
nisch beleid. De doelstelling is om de club structureel naar een hoger 
niveau te brengen, met behoud van de V.O.C.-cultuur.
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Avonturen rond 
de strijd  

om The Anglo  
Dutch Trofee

Veteranen maken Hull onveilig

De zaterdagveteranen reisden eind september 
af naar het Engelse Hull om tegen Newland F.C. 

te strijden om The Anglo Dutch Trofee. Het 
werd een reis om nooit te vergeten, schrijft een 

van de deelnemers: Bas Moesman.

Ik kwam iets later aan dan de rest en begaf mij 

vanaf het station per taxi door de straten van 

Hull naar The Dorchester Hotel. Of eigenlijk 

door de ‘straat’ want vanaf het station naar het 

hotel was drie kilometer rechte weg. Deze weg 

begon in het centrum van wat volgend jaar cul-

turele hoofdstad van Europa heet (ze hebben 

de Brexit-memo denk ik nog niet ontvangen 

maar in goede Europese stijl wel alvast de subsi-

die). In dat centrum wordt nu dan ook werkelijk 

ieder straatje volledig opengebroken om het er 

enigszins appetijtelijk uit te laten zien maar de 

subsidie was na een blok of drie rijden duidelijk 

op. Na een straat of zes rees de vraag of er in de 

hele historie van Hull ooit subsidie geweest is 

en na een blok of tien kwam er een soort even-

wicht tussen pizzeria’s, kebab, nagelsalonnetjes, 

pubs, 24/7-kruideniertjes en de bewoners van 

de ernaast en boven gelegen bouwvallen waar 

het devies duidelijk was ‘capuchon ver over je 

hoofd trekken, naar beneden kijken en doorlo-

pen’. Ons hotel lag na blok dertig.

Pareltje
Een poëtisch pareltje, het Dorchester Hotel. Ik 

zei het al op de app; de taxi draait opeens de 

oprijlaan van het kasteel van de Adams Family 

op. Of, als je die nooit gezien hebt maar een 

treinbaan in je kelder had; Dit was dat beetje 

Oostenrijks karakteristieke hotel van wit steen 

met veel dikke donkerbruine balken waar je 

weken op zat te lijmen en verven (niemand?). 

Schitterende ambiance. Vervolgens loop je 

de deur door en dan blijkt dat de buitenkant 

alleen een Hollywood-achtige façade was van 

een metertje dik. Die stond voor iets dat in de 

jaren 30 waarschijnlijk een psychiatrische inrich-

ting was. Hotel California. You can check out any 

time you want, but you can never leave. Mijn 

Xerxes-introducees hadden daar vast de kamer 

ingedeeld en ik had het bed onder het touwtje 

van het licht. Dit verdient extra aandacht, omdat 

het touwtje in kwestie vlakbij de schakelaar in 

het plafond de kleur wit had en deze kleur per 

tien centimeter naar beneden donkerder bruin 

werd tot waar hij net boven mijn hoofd hing. En 

maar vragen of ik het licht wilde aan of uit doen.

Schijn bedriegt overigens want ik heb heerlijk 

geslapen twee nachten en ik mocht gewoon 

naar buiten als ik daar zin in had.

Busje
Zoals richting de taxi vrijdagavond waar ik bij 

de groep aansloot. Iedereen zat al in het busje 

en voor mij was alleen de voorbank nog over 

samen met .. tsja ik wou hem omschrijven als 

die kleine dikke lelijkerd met één voortand, maar 

die omschrijving helpt je niet in Hull. Bij ‘wie is 

het, the Hull edition’ zou je geen enkel fotootje 

mogen omklappen. Ook niet de vrouwen. Velen 

van jullie zullen deze man wel direct herkennen 

als ik hem voor de rest van dit verhaal ‘de Walm’ 

noem. Wij voetballers houden wel van een goed 

bedoeld scheetje in een volle kleedkamer en 

het bijbehorende onpasselijke gegiechel. Deze 

Walm was echter van een zeldzame buitenca-

tegorie. Zonder zichtbare inspanning wist hij 

ons in zijn geheel eigen geurbubbel van azijn, 

knoflook, eieren, bier, shoarma en wat andere 

geheime ingrediënten door de straten van Hull 

te begeleiden. Het was fris buiten maar toch kon 

je de lucht boven het asfalt zien trillen net als 

de wenkbrauwen van de voorbijgangers. Maar 

ieder nadeel heb se voordeel; We konden overal 

snel bestellen.

Miss World
Het was ook wel zaak om snel en veel te bestel-

len want waar in Nederland na 8 uur drinken 

alle vrouwen Miss World worden, is in Hull zon-

der een complete mentale reset echt niets te 

halen. Dacht ik. Tot ik een kroeg op een hoekje 

inliep en een bijna 80-jarige vrouw van eer-

der genoemde omschrijving zag. Verweerd, 1 

meter 30, Jampotglazen, visnetje aan. Lekker 

dansend. Hotter than my daughter. Op zich dus 

geen opvallende verschijning hier maar deze 

hing zeventig centimeter boven de grond. In de 

armen van Sander. Ik dacht in een flits ook haar 

tong in zijn oor te zien maar dat kan een spe-

ling van het licht geweest zijn. Ik keek nog eens 

naar de liter bier in mijn hand en wist genoeg. 

Tijd om te gaan. Na een dik uurtje tevergeefs 

wachten op een taxistandplaats bracht een 

flinke avondwandeling ons aan het einde van 

een mooie openingsdag.

Gebakken champignons 
De zaterdag begint met een Engels ontbijtje. 

Daar kan ik alle kanten mee op. Kijk, ik hou van 

witte bonen. Ik barbecue graag een paar worst-

jes. Hou van bacon, van toast, van gebakken 

champignons en ook van tomaat. Maar als ze 

dan allemaal door elkaar op een gigantische 

hoop op je bord liggen heeft het iets.. over-

rompelends. Je hersenen proberen een soort 

volume te berekenen en dan te begrijpen hoe 

dat allemaal naar binnen moet, geholpen door 

de oploskoffie. Als je daar te lang over nadenkt 

gaat het mis. Dus verstand op oneindig en eten. 

Prima. Poepen doe je uiteraard nooit op je eigen 

kamer dus na 34 ontbijtjes gingen wij weg en 

het rood-witte lintje ging over de deur van de 

toiletten van het restaurant.

Next: de bus naar de venue terwijl een aan-

tal Engelse dames ons vermaakten met wat 

herinneringen aan vorig jaar waarin ze in hun 

beleving diverse laten we zeggen romantische 

c.q. erotische aanzoeken hadden gekregen. 

We hebben ze uiteraard uitgelegd dat wie dat 

ook geweest waren, de dames hun gebrekki-

ge Engels destijds verkeerd moeten hebben 

verstaan. Ik dacht dat we daarmee ‘in the clear’ 

waren tot ze na enige stilte vroegen hoe ze die 

graaiende handen dan moesten interpreteren. 

Goed punt. 1-0 voor Newland.

Jiskefet-sketch
Vervolgens het stadion. Jawel; er werd ook 

nog gevoetbald. Weer dat gevoel dat alle kan-

ten op kan. Met de ene camera maak je een 

Jiskefet-sketch waar nog jaren over gepraat en 

gelachen wordt maar met de andere camera 

zie je alle moeite die onze gastheren gestoken 

hadden in wat een heerlijke dag met prachtig 

voetbal werd. Oké, Manuels steeds verwoedere 

pogingen om te scoren pasten misschien net 

iets meer bij de eerste camera, net als de snack 

container en scheidsrechter Messi die voor de 

spiegel de korte pasjes en het gladde Playmobil-

haar tot in absolute perfectie had geoefend. Leg 

je de lat voor de tweede camera per ongeluk 

wat hoog dan blijft als hoogtepunt eigenlijk 

alleen mijn eigen goal over. Tussen die uiter-

sten was het heerlijk weer, hadden we publiek, 

eten en drinken en elkaar. Wat zong doe maar 

daarover? “Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet 

waar.’’ Nou we hadden het in Hull. Sort of. Het 

ging om de punten en die hebben we allemaal 

binnengeharkt. Soms elegant, vaak zwoegend. 

Soms doordacht, vaak per ongeluk. Dat zijn de 

lekkerste punten om koud mee te gaan dou-

chen en om met een zelfingenomen hupje in 

de pas mee naar de prijsuitreiking te lopen.

Afleidingsmanoeuvre
Die uitreiking bleek een meesterlijke aflei-

dingsmanoeuvre. In die luttele minuten had-

den de Engelsen het fantastische en overvloe-

dige buffet al volledig geklaard en werden we 

genoodzaakt een paar liter extra bier te drinken 

ter compensatie. Het mocht de pret niet druk-

ken. Om het verhaal lekker kort te houden zal 

ik niet al te uitgebreid ingaan op de vele liters 

die daarop volgden en alleen de shoarma nog 

even memoreren. Jullie zijn natuurlijk niet alleen 

veteraan op het veld; ik ga er vanuit dat wij geza-

menlijk een goed oordeel over de staat van de 

shoarma in de wereld kunnen vellen. Je hebt 

goede shoarma, lekkere shoarma, vieze sho-

arma, ranzige shoarma, schandalige shoarma 

en dan had je onze shoarma. Wat wij kregen 

was tegen alle Geneefse conventies in. Ik dacht 

eerst dat ik de bak shoarmasaus kreeg voor ons 

allemaal. Dat litertje lag echter bovenop mijn 

maaltijd. Daaronder lag zo’n zelfde laag chilisaus. 

Daaronder vlees (welk dier weet ik niet maar te 

koop zijn ze in ieder geval niet, je moet ze in Hull 

vangen) en als laatste een roti-pannenkoek. Je 

kijkt even lachend rond want dit kan niet seri-

eus zijn maar de man vertrok geen spier en dus 

ga je toch eten. Of soppen. Ik weet niet precies 

hoe ik dat moet noemen. Het was ranzig maar 

tegelijkertijd zalig.

En dat is gelijk de samenvatting van Hull;

Een one night stad.

Het was ranzig, maar I’ll remember the love.

Om nog vaak aan te denken maar nooit meer 

te bezoeken.

Ze hebben er alles aan gedaan.

Het ligt niet aan jou.

Het komt door mij.

Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar.

Sander, Daan, Ak; fantastisch georganiseerd 

weer. Hier gaat veel tijd inzitten en wij hoeven 

alleen maar in te stappen. Chapeau. Moeten 

jullie vaker doen.

Tot snel op V.O.C., mannen.

Bas Moesman
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Virgil, Max en Floris Appelman

Zo’n 8 jaar geleden besloot Virgil met een aantal 

vrienden in de Heerendivisie te gaan voetballen 

en sindsdien is er een hechte en warme band 

ontstaan tussen de familie Appelman en V.O.C. 

Virgil voetbalt net als zijn zoons nog steeds. Ook 

is Virgil samen met zijn kompanen Rob Sies en 

Ruben van Eijck (BASE Advocaten) al jarenlang 

een trouwe en loyale sponsor. Sinds kort is Virgil 

ook toegetreden tot het immer uitdijende leger 

van vrijwilligers. Ronald Huisman had dringend 

behoefte aan assistentie bij het organiseren 

van de Heerendivisie en deed met succes een 

beroep op Virgil. 

Virgil, wat was 8 jaar geleden de reden 
dat je lid bent geworden van V.O.C. ?
“In eerste instantie wilde ik gewoon lekker 

voetballen met vrienden, maar al snel kwam 

ik erachter dat V.O.C. een wel heel bijzondere 

vereniging is. Een vereniging met tradities, een 

enorme historie en families die al generaties 

lang verantwoordelijkheid nemen. Een vereni-

ging ook met duidelijke normen en waarden. 

Heel normaal eigenlijk, maar in de praktijk helaas 

een uitzondering. Een vereniging ook waar 

naar mijn idee de juiste afwegingen worden 

gemaakt, waar iedereen meetelt. Dus niet alleen 

de prestatieteams. Ik geniet er enorm van om ́ s 

ochtends op V.O.C. met andere ouders langs de 

lijn te staan om naar de jongens te kijken, ook 

al dreunt een gezellige Heerendivisie-avond op 

zo’n ochtend nog wel eens na...´´

Wat heb je zien veranderen de  
afgelopen jaren?
Veel zaken, zoals de komst van dames en meisjes-

voetbal. Ik heb de vereniging ook zien groeien 

en tot op heden is het gelukt om de clubcultuur 

te bewaren. Overigens denk ik wel dat daar een 

grens aan is. Dat hebben we het afgelopen jaar 

ook gemerkt bij de Heerendivisie. Het bewaren 

van de clubcultuur is denk ik de grootste uitda-

ging waar we als V.O.C.-er voor staan.´´ 

Wat is dat dan, die V.O.C. clubcultuur?
“Er zijn veel vrouwen en mannen die al veel lan-

ger op de club komen en hun steentje bijdra-

gen en die vraag ongetwijfeld beter kunnen 

beantwoorden, maar ik heb er wel een mening 

over. Naar V.O.C. gaan is een beetje thuiskomen. 

Een V.O.C.´er staat voor de club, is er trots op en 

is snel bereid een andere V.O.C.´er te helpen. 

Door die sfeer is de club tot grote dingen in 

staat. Kijk maar naar de grote hoeveelheid vrij-

willigers. Dat is naar mijn idee echt uniek. Ik vind 

het een bijzondere club waar ik graag kom, het 

is een warme en nette club. Dat klinkt een beet-

je belegen, maar voor mij is dat heel belangrijk. 

De club wordt niet gebruikt door de ouders als 

een sportieve BSO. Wat mij, ten opzichte van 

andere verenigingen, ook opvalt, is dat juist ook 

aan de allerjongsten heel veel structuur wordt 

meegegeven. Mannen als Marco de Vries en 

Ben Weemering met die kleine jongens bezig 

zien is echt uniek. Het plezier spat eraf.´´

Op jouw werkkamer heb ik een grote 
zwart-witfoto zien hangen van V.O.C.?
Ja, dat is een foto van jaren terug die me erg 

dierbaar is. Het weekend ervoor regende het, 

maar Max wilde naar V.O.C. omdat hij op tv 

iemand een volley had zien maken. Ik had hele-

maal geen zin om naar buiten te gaan, maar 

Helene zei: ‘Neem die jongen alsjeblieft mee 

naar de club en ga een balletje trappen, want hij 

is niet te houden hier thuis.’ Heb ik in de regen 

met soppende schoenen voor m’n gevoel wel 

honderd ballen vanaf de cornervlag naar hem 

toe staan trappen, waarvan er misschien twee 

met een (halve) volley in het doel zijn gerold. Op 

de foto zie je de totale ontlading bij een ziels-

gelukkig ventje die een week later in z’n eerste 

uitwedstrijd in de F4 een doelpunt maakte met 

een (gelukkige) volley na een voorzet van z’n 

maatje Jules Pieck: ‘Zag je die pap, zag je die!!??’. 

Ik heb de foto zelf niet gemaakt. Sterker nog, 

totdat iemand me twee weken later wees op 

het feit dat een lokale fotograaf een foto op zijn 

website had geplaatst van iemand die op Max 

leek, wist ik niet dat die foto bestond.’’

‘Ik hoop dat het over  
10 jaar net zo gezellig is’

Na een aantal ‘Vaders & Zonen’ met een clubhistorie van vele 
decennia deze keer een vader die met zijn zonen een wat kortere 
geschiedenis heeft bij V.O.C.: Virgil Appelman met zijn twee 
zoons Max (10) en Floris (6). Max is op 5-jarige leeftijd lid 
geworden en Floris is enige dagen na zijn geboorte al aangemeld 
als lid. Een geboortelid dus.

 Laten we dit als een mooi bruggetje gebrui-

ken om Max en Floris wat vragen te stellen.

Floris, in welk team zit je bij de 
F-mini’s ?
“Ik zit in AC Milan en ik vind het superleuk. 

We hebben de laatste keer gewonnen van 

Barcelona! Daar zit m’n vriend Huub in.’’ 

Wie is de coach en wie is de manager?
“Papa (Virgil) is de manager en een beetje coach 

en Richard is onze hoofdcoach.’’

Zijn de trainingen leuk?
“Ja, maar de trainers zijn ook best streng. Als je 

niet oplet moet je in de “gevangenis” (de goal). 

Moeder Helene vult spontaan aan: als een moe-

der te laat is moeten ze van Marco “opdrukken “, 

althans dat probeert ie met een lach. Dan laat je 

het wel uit je hoofd om de kids te laat te brengen.’’

Op welke school zit je en in welke groep?
“Ik zit op de St Michael en zit in groep 3. Floris is 

heel tevreden over de bar en bestelt het allerliefst 

een Fristi. Verder vindt hij alles erg mooi op V.O.C.’’

 

Last but not least: Max.

Max zette zijn eerste stappen op het voetbal-

veld als speler van de eerste lichting Kabouters 

en daarna bij Manchester City in de F-mini’s. 

Dat was zo’n 5 jaar geleden. Momenteel speelt 

hij in JO11-1 (‘Jongens onder 11-1’), tot voor 

kort E1. Hij speelt vaak op het middenveld. 

Ik vraag Max wat hij belangrijker 
vindt, voetballen met vrienden of 
spelen in een prestatieteam.
Na lang nadenken komt hij met een mooi ant-

woord: het voetballen met zijn vrienden vindt hij 

belangrijker, maar als hij het kan blijven combineren, 

is dat natuurlijk het allermooiste. Want, zegt hij: “Ik 

zit wel in een fanatiek selectieteam, maar het zijn 

ook echt m’n vrienden en met veel van hen speel 

ik al vanaf de F4 samen. En het is natuurlijk ook zo 

dat we met een grotere groep trainen dan mijn 

team alleen en ook daarin zitten weer vriendjes. 

We blijven altijd graag voetballen op VOC na de 

wedstrijd of we spelen thuis met elkaar.’’ 

Max, wat vindt je het mooiste op V.O.C. ?
“Het mooiste vind ik het hoofdveld met het 

prachtige logo.’’

Zit je ook op de St. Michael?
“Ja, in groep 7.’’

Heb je nog klachten?
“Niet echt, de trainingen lopen wel eens uit. 

Maar dat vind ik alleen maar leuk.’’

Denk je dat de club over 10 jaar ver-
anderd zal zijn?
“Ik hoop het niet, ik hoop dat het dan nog steeds 

net zo gezellig is!’’

 

Zowel Max als Floris zijn Feyenoord-fan en 

heel enthousiaste V.O.C.-ers.

Voor de kritische noot moeten we zijn bij 

zus Sophie. De lift is vaak kapot en de tribu-

ne, vindt ze, kan best wat schoner. Maar ja, 

Sophie is dan ook een hockey meisje...

Henk Weijers
Foto’s: Tineke Kool
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Facilicom  
Services Group

Facilitaire diensten
010 - 2981111
Karel Doormanweg 4,  

3115 JD Schiedam
www.facilicom.nl

Gebr. Coster  
beheer BV

010-2845678
Postbus 65

2900AB CAPELLE AAN DEN IJSEL

H. Steijvers Begeer b.v.
06 - 51269260

Statenplein 9, 3051 HS Rotterdam

Hermans Techniek 
Energy BV

Leverancier van hoogwaardige glasproducten
010 - 5241000  

of 06 - 14234932
Weg en Bos 17, 2661 DG 

Bergschenhoek
www.hermanstechniek.nl

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of  
06 - 55182142

Weg en Land 22,  
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Intermax Hosting B.V.
Internet hosting

010 - 7104444
Weena zuid 108, 3012 NC Rotterdam

www.intermax.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Tijs van Zeventerstraat 15,  

Postbus 4124, 3006 AC Rotterdam
www.dejongeadvocaten.nl

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

06 - 653309540
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.fincofuel.com

G & G Business Tailors
06 - 14446712

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

Van ‘t Hart 
Autoverhuur
010 - 4520333

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

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100
Grindweg 90-96, 3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

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

www.hollandwerkt.com

Janick Onderhoud en 
Renovatie BV
06 - 24220458

Weg en Land 37b, 2661 CD 
Bergschenhoek

Kneppelhout & 
Korthals

Full-service advocatenkantoor
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

La Salute Ristorante
Italiaans restaurant

010 - 4221122
Bergse Dorpsstraat 65,  

3054 GB Rotterdam
www.lasalute.nl

Fletcher Hotels
034 - 7375875  

of 06 - 21524036
Clarissenhof 1a, 4133 EL Vianen

www.fletcher.nl

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

Heere Advocaten
010 - 436 0069
Maastoren Vasteland 4,  

Pb 23431, 3001 KK Rotterdam
www.heere.biz.nl

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048
Floris Versterlaan 19, 3055 BM 

Rotterdam
www.hilvest.nl

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.infradata.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Schiehaven 13E, 3024 EC Rotterdam

www.joko.nl

Korrekt Bouw b.v.
allround aannemersbedrijf

010-4658973
Schoterbosstraat 11,  

3032 CN ROTTERDAM
www.korrektbouw.nl

Lodder  
Applicaties B.V.
ERP & CRM voor oliehandel

0183 - 583500
Papland 19, 4206 CK Gorinchem

www.lodderapplicaties.nl

Floyd Davis Finance
Kipstraat 5b, 3011 RR Rotterdam

Groot Wesseldijk 
Management b.v.

06 - 51505109
Prins Bernardkade 1,  
3051 AH Rotterdam

Heineken  
Zuid Holland

fabrikant van sterke biermerken, 
horecaleverancier

088 - 4343111
Vareseweg 160, 3047 AV Rotterdan/Pb 

540, 2380 BE Zoeterwoude
www.heineken.com

Hoboken Advocaten
Advocatuur

010 - 2413000
Westerlaan 14-15, 3016 CK Rotterdam

www.hoboken.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

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

06 - 52328505
Burg. De Villeneuvesingel 34,  

3055 AP Rotterdam

Ko & Co Advocaten
010 - 3510299  

of 06 - 48008010
Rodezand 34, 3011 AN Rotterdam

www.kc-advocaten.nl

Looije Properties B.V.
Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235, 3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

KPMG Meijburg & Co
Audit - tax - advisory

010 - 4536824
of 06 - 21201042
Fascinatio Boulevard 250, 

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

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:

Hoofdsponsor Cricket

Met dank aan Koert Erhardt

www.avandco.com.au



‘ Een compleet  
andere wereld’

V.O.C. Tour 2016 naar Haileybury

Na de succesvolle tour in 2014 naar Noord-Engeland en Schotland gingen 
negentien V.O.C.- jeugdcricketspelers in de eerste week van de meivakantie met 
hun ouders, broers en zussen weer op tour naar de Engelse kostschool 
Haileybury, net buiten Londen. Een verslag.

Op maandag 25 april maakten we vanuit Hoek 

van Holland met de Stena Line Brittanica de 

oversteek naar Engeland. Op het dek konden 

de spelers zich lekker uitleven met voetbal.

Toen we dinsdag-ochtend aankwamen op 

Haileybury belandden we in een compleet 

andere wereld. Haileybury is een klassieke 

monumentale oase omringd door sportvelden 

en natuur. De East India Company liet het in 

1805 als school bouwen naar een ontwerp van 

de architect die later de National Gallery aan 

Trafalgar Square in Londen ontwierp. 

Op dinsdag kregen we een hartelijk welkom en 

rondleiding op Haileybury van de Head Cricket 

Master van de school: Daan van Bunge. Daan 

van Bunge is voormalig Nederlands internatio-

nal en Excelsior ‘20-speler. 

Op Haileybury moesten we al snel aan Harry 

Potter denken. Niet alleen omdat in de biblio-

theek scenes voor de films zijn opgenomen, 

maar ook door de strikte Engelse kostschool 

etiquette. De jongens liepen netjes in pak en 

droegen per studentenhuis een andere strop-

das. Bij de meisjes was hun huis te herkennen 

aan de rok die ze droegen. Er mocht buiten de 

sportvelden niet gerend worden en niet op 

het gras worden gelopen. Voor onze kinderen 

waren deze regels wel even wennen.

Natuurlijk stonden alle leerlingen netjes in de rij 

bij de ingang van de eetzaal. Als gasten moch-

ten wij de rij passeren. De eetzaal was ook een 

verhaal apart. Niet alleen was het eten fantas-

tisch: wie krijgt er op school als lunch quiche 

met groene asperges of een salade met een 

kwartelboutje? De eetzaal bevond zich onder 

een gigantische koepel en aan de wanden hin-

gen in Engelse traditie de portretten van de 

voormalige headmasters en beroemde oud-

leerlingen zoals Rudyard Kipling, de schrijver van 

Jungle Book, en de voormalige Britse premier 

Clement Attlee. 

Hagelbuien
Dinsdag trainde iedereen enthousiast in de net-

ten. Na een heerlijke lunch speelden we een 

U12/U14 wedstrijd op de mooie cricketvelden. 

Nadat de hagelbuien ophielden, konden we 

heerlijk van de zon genieten. Opvallend was 

trouwens ook dat de leraar van Haileybury die 

umpte keurig in pak en met leren schoenen in 

het veld stond ondanks de kou en de hagel. 

Als goede gastheren liet Haileybury V.O.C. de 

wedstrijd winnen. Tussen de innings werden we 

getrakteerd op heerlijke tea.

Captain Chandeni liet alle spelers aan bod 

komen en hield ze ook allemaal bij de les.  

De volgende dag stond het cricketstadion 

in Chelmsford op het programma voor de 

vierdaagse tussen de counties Essex and 

Northampthonshire. Het was een fantastische 

ervaring om in een stadion te genieten van 

het spel van Essex-spelers als Alastair Cook en 

de voormalig Nederlandse captain Ryan ten 

Doeschate. Het lukte een deel van het tour-

gezelschap zelfs na afloop met Alastair en Ryan 

op de foto te gaan.

Na de wedstrijd gingen we weer snel terug naar 

Haileybury voor een U12 wedstrijd en wederom 

wist V.O.C. de wedstrijd te winnen.

Donderdag liet de meester cricketbatmaker 

van Warsop ons uitgebreid zien hoe hij met de 

hand cricketbats maakte uit Engels wilgenhout. 

Iedereen was erg onder de indruk van het vak-

manschap en de authentieke omgeving. 

Daarna gingen we weer naar Haileybury voor de 

laatste twee wedstrijden. De U14-wedstrijden 

was een unicum in de lange geschiedenis van 

Haileybury. Het was de eerste wedstrijd tussen 

twee gemengde teams; zowel het Haileybury 

team als het V.O.C. team bestond uit zowel meis-

jes en jongens, aangevuld met de meegeko-

men zussen van Siebren en Pieter Bas om de 

teams compleet te maken. Haileybury en V.O.C. 

wonnen allebei een wedstrijd.

Met een afsluitend diner sloten we onze dagen 

op Haileybury af. 

We hopen dat we in 2017 tijdens de meiva-

kantie met U13 en U15 weer op tour naar 

Haileybury kunnen gaan. 

[Voor alle foto’s zie: https://www.

flickr.com/photos/voc._jcc/

albums/72157667599479466]
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Dennis van den Berg, getrouwd, kinderen, 

ondernemer en woonachtig in Delft, is zelf al 

veertig jaar lid van de V.O.C. Hij is nog steeds 

actief in de Dubbelsteyn Heerendivisie en soms 

ook nog op het cricketveld te vinden. Zijn kinde-

ren voetballen helaas niet bij V.O.C.: de afstand 

Delft – Rotterdam is daarvoor toch wat te groot.

 

De ondernemers die V.O.C. een warm hart toe-

dragen hebben zich verenigd in de All RedBlacks 

Business Club. Deze is ooit in het leven geroe-

pen door Rob Vos en staat sinds bijna tien jaar 

onder de bezielende leiding Dennis van de Berg. 

Inmiddels is de Business Club uitgegroeid tot 

ruim honderd ondernemers. “Vroeger noemde 

je je dan ‘de Sponsorcommissie’,’’ zegt Dennis. “Je 

betaalde sponsorgeld, kreeg een reclamebord 

langs de zijlijn en klaar was je. Voordeel voor de 

club was een vaste stroom aan inkomsten en 

maar de ondernemers hadden er niet veel an 

en wonnen nauwelijks aan naamsbekendheid. 

Maar die manier van sponsoren is inmiddels wel 

een beetje ingehaald door de tijd.”

Onontbeerlijk
Sponsoring is onontbeerlijk voor sportvereni-

gingen en V.O.C. is daarop geen uitzondering. 

Contributiegelden dekken slechts gedeeltelijk 

de kosten van alles wat V.O.C. de leden biedt. 

Sponsors zorgen daarom voor een welkome 

aanvulling op de begroting. Maar wat drijft nou 

een ondernemer om lid te worden van een 

Business Club en daarmee zijn club financieel 

te ondersteunen? Dat de combinatie sport en 

bedrijfsleven een bewezen formule is behoeft 

geen nadere toelichting. Interessant is om te 

weten is wel waarom de Business Club van 

V.O.C. juist zo succesvol is. Dennis: “Het moet 

vooral leuk en gezellig zijn! Het samenkomen 

van de businessclubleden is een doel op zich 

geworden, waarbij inkomsten genereren voor 

de club het middel is. Dat is een fundamenteel 

andere benadering van hoe je volgens ons een 

business club runt en volgens ons ook een van 

de belangrijkste redenen waarom de Business 

Club van V.O.C. succesvol is. We willen nou een-

maal niet de standaard sponsorcommissie zijn. 

De Business Club en V.O.C. zijn diep met elkaar 

verweven: bijna zonder uitzondering zijn de 

BC-leden direct of indirect actief op V.O.C. We 

zitten veelal op dezelfde lijn. Wij zijn allen onder-

‘Cultuur van V.O.C., ondernemerschap en gezelligheid’ 

Dennis van de Broek 
tien jaar voorzitter 
van de All RedBlacks 
Business Club
V.O.C. heeft een bloeiende Business Club, waarin honderd ondernemers zitten 
die de club niet alleen moreel maar ook financieel steunen. Dennis van den 
Berg is binnenkort tien jaar voorzitter. Alle reden voor de redactie van de 
Vocabulaire om eens dieper in de wereld van de sponsors van V.O.C. te duiken. 
We spraken met Dennis, voorzitter van de All RedBlacks Business Club V.O.C., 
met commissielid Ingrid Roeling en Tjeerd de Boorder, lid van de BC . 

foto’s Petra van der Veer

Dennis van den Broek
Ingrid Roeling Tjeerd de Boorder 
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nemers en kunnen de club dus op diverse ter-

reinen adviseren als dat nodig is. Dat is iets om 

trots op te zijn. Er zijn ook verenigingen, gelijk 

aan V.O.C. en eveneens met een lange historie, 

veel leden, een prachtige locatie, maar waar een 

business club niet echt van de grond komt.”

Golftoernooi
Samenwerking met andere voetbalclubs en BC’s 

is er ook. Zo organiseren we samen met HCR 

het jaarlijkse golftoernooi en met LTC Plaswijck 

het tennistoernooi. Ook met de BC van clubs 

als Quick, HVV en TOGB wisselen we ideeën uit, 

zegt Tjeerd. Zo is op dit moment shirtsponso-

ring voor alle teams onderwerp van discussie. 

Nu nog hebben niet alle teams dezelfde spon-

sornaam op het shirt terwijl je dat als sponsor 

uiteraard wel graag zou zien. ProfiLease en JBA 

zijn samen met het bestuur overeengekomen 

om de trainingspakken van de selectieteams 

al wel collectief te voorzien van hun bedrijfsna-

men. Daarnaast heeft het bestuur toestemming 

gegeven aan de sponsors om leden van V.O.C. te 

mogen benaderen met de vraag of zij interesse 

hebben in aanbiedingen van sponsors. Dat kan 

bestaan uit kortingen op producten of diensten 

of andere commerciële uitingen. Direct en indi-

rect profiteert V.O.C. daar weer van. Als een lid 

aangeeft daar geen interesse in te hebben, dan 

wordt hij of zij ook niet meer benaderd.

V.O.C. is de laatste jaren hard gegroeid en daar-

mee ook de Business Club. Het delen van de 

cultuurwaarden van V.O.C., het ondernemer-

schap én de gezelligheid zijn belangrijk ingre-

diënten voor een succesvolle formule. “Toch 

red je het daarmee alleen niet,” zegt Dennis. 

“We zijn ooit begonnen met het uitnodigen 

van bekende sprekers op clubavonden. Dat 

bleek een gouden greep! Willem van Hanegem, 

Maarten Fontein, Eric Gudde, Mario Been, 

Ahmed Aboutaleb. Zomaar wat namen die we 

op bezoek hebben gehad. Dergelijke namen 

die in een informele setting vrij benaderbaar 

zijn voor vragen - ook kritische - zorgen steevast 

voor een vol clubhuis. En dan niet een uurtje 

preken voor eigen parochie, maar onder lei-

ding van Frank Vijg, bekend van FC Rijnmond, 

op ludieke wijze geïnterviewd en soms kritisch 

aan de tand gevoeld worden.’’ Op de vraag of dit 

soort namen niet een forse hap uit het budget 

nemen, antwoord Dennis met een grijns. “In de 

geest van V.O.C. betalen ook wij geen salarissen 

en commissies. Een handjevol pizzabonnen van 

La Salute en Frank komt graag weer een avond 

voor opdraven.’’ Tien procent van de sponsorin-

komsten wordt weer besteed aan businessclu-

bevenementen.

Lid worden van de BC is laagdrempelig en over-

zichtelijk, legt Dennis uit. “Voor 1.250 euro per 

jaar ben je al lid. Lidmaatschap brengt geen ver-

plichtingen met zich mee al vragen we wel een 

verbintenis van minimaal drie jaar. Als Business 

Club zorgen wij voor de randvoorwaarden, de 

leden doen de rest. Dit concept maakt de All 

RedBlacks minder aantrekkelijk voor de puur 

op commercie gerichte sponsors. Deze vallen 

uiteindelijk ook snel af. Als je lid wilt worden om 

iedere avond met visitekaartjes te gaan strooien 

zit je verkeerd. Het collectief én het plezier zijn 

belangrijk. Als je in de eerste plaats vooral jezelf 

belangrijk vindt, dan zit je al snel alleen.’’

Wim Kieft
Wim Kieft is wat Dennis betreft een mooi voor-

beeld. “Die man heeft alle reden om belangrijk te 

doen, maar is op zo’n clubavond de eenvoud zel-

ve. Mensen waarderen dat.’’ De gunfactor binnen 

de groep is groot. Dat is toch ook mede bepa-

lend voor het succes van de Business Club. “Er is 

een harde kern, die altijd aanwezig is en een flexi-

bele schil daaromheen die af en toe komt,’’ aldus 

Dennis. “Daarnaast is er ook een groep die nooit 

komt. Daar moeten we wat aan doen zodat ook 

zij vaker komen. De diversiteit van je sponsors 

is ook belangrijk. Je wilt toch een brede groep 

mensen in je club. V.O.C. is goed bedeeld met 

artsen, bankiers en advocaten.’’ Lachend: “Als je 

je been breekt op V.O.C. staan de artsen elkaar te 

verdringen en een juridisch conflict win je met je 

ogen dicht maar als je je tuin wil laten bestraten 

is het lastiger zoeken.’’ Onlangs heeft de Business 

Club haar website de website in een nieuw jasje 

gestoken. “Je kunt de sponsors nu ook op sector 

zoeken,´´ vertelt Dennis. “Dat geeft meteen ook 

inzicht in de sectoren die nog niet in de BC ver-

tegenwoordigd zijn. Daar ligt dus nog ruimte 

voor ontwikkeling.’’

Een belangrijke activiteit van de Business Club 

is het organiseren van het jaarlijkse trainings-

kamp. V.O.C. heeft het ijzeren principe om haar 

selectiespelers niet te betalen. Met het jaarlijk-

se trainingskamp wil de club haar waardering 

naar deze selectiespelers laten zien. Dennis 

omschrijft dat mooi: de businessclubleden 

betalen jaarlijks eigenlijk iets teveel, de spelers 

iets te weinig en daarmee is het weer mooi in 

balans. Het trainingskamp is een evenement 

waar de Business Club ieder jaar weer reikhal-

zend naar uitkijkt. “In toptijden gaan er soms wel 

vijftig sponsors mee, inclusief partners. Daarmee 

is het meteen ook een van de grootste organi-

satorische uitdagingen.

Partners welkom
We zijn er trots op evenementen te kunnen 

organiseren waar partners welkom zijn en zich 

welkom voelen. In die trant organiseren we ook 

de inlooplunch en borrels een aantal keer bij 

wedstrijden van het eerste voetbalelftal. Je wilt 

verder niet teveel beslag leggen op de spaar-

zame vrije tijd van een ondernemer en het moet 

de moeite waard zijn om weer een weekend 

van huis te zijn. Tot nog toe is het echter altijd 

een doorslaand succes geweest.’’ Als tegenpres-

tatie organiseren de selectiespelers dan jaarlijks 

het sponsordiner waarbij ook een prominente 

gast uit het voetbal aanwezig is. John van de 

Brom, Mario Been, Wiljan Vloet, Alex Pastoor en 

Willem van Hanegem zijn onder anderen al eens 

aangeschoven.

De club bestaat nu uit ongeveer honderd leden 

en ‘dat is comfortabel’, vindt Dennis. “Bij voorkeur 

hebben we liever veel relatief kleinere sponsors 

dan een paar hele grote. Als een grote sponsor 

bij je weggaat, kom je toch sneller in de pro-

blemen, zeker in tijden dat het financieel iets 

minder gaat. We hebben de financiële crisis dan 

ook goed doorstaan ook al is het midden- en 

kleinbedrijf in die tijd hard geraakt. Groei is altijd 

leuk, oordeelt Dennis, ‘maar je komt een keer op 

een punt dat je te groot wordt en mensen niet 

meer kent’. “Op dat punt zijn we echter nog lang 

niet en nieuwe leden zijn meer dan welkom!’’

Vacature
Het bestuur van de BC bestaat nu uit Dennis 
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PPS Partners
06 - 25051591

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

PT room
Exclusive Healthclub

010 - 4611611
Hectorstraat 17e,  

3054 PC Rotterdam
www. pt-room.nl

Rotterdamse  
Grond BV

Herontwikkeling vastgoed Rotterdam  
en regio

010 - 3510207
Veerhaven 14-15, 3016 CJ Rotterdam

www.rotterdamsegrond.nl

Sligro B.V.
010 - 2696900

Corridor 11, 5466 RB Veghel
www.sligro.nl

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam

www.totalproduce.nl

Van Harmelen 
Beijneveld  
van Houten

010 – 2051166, 
Beurs WTC, 5e etage  

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
www.vhb.nl

Wexford Finance
Financiële dienstverlening

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

Praktijk de Boorder
Tandarts

010 - 4226634
Junolaan 5,  

3054 PV Rotterdam

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
010 2170117

Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam
www.drvm.nl

Solid Assurantie Advies 
Jos van der Heijden BV

Solide in de zakelijke schade 
verzekeringsmarkt

06 - 23884442
Dotterbloemstraat 25,  

3053 JV Rotterdam
www.solid-assurantie-advies.nl

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam
www.trademarc.nl

Van Itallie 
Management & 

Finance
06 - 12619670

Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam
www.vimf.nl

Wine Bar Mendoza
010 - 4613855 

v.a. 15.00 uur
Weissenbruchlaan 149, 

3054 LM Rotterdam
www.winebarmendoza.nl

Zomerhof Muys 
Bedrijfsmakelaars BV

Makelaars & taxateurs o.g.
010 - 2072272

Dorpsdijk 132, 3161 CE Rhoon
www.zomerhofmuys.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

De Randamie & 
Verstoep Notarissen

Notariaat
010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,  

3011 WD Rotterdam
www.drv-notarissen.nl

Scania Finance 
Nederland B.V.

010 - 2183313
Bernard de la Faillebocht 14, 

3053 KP Rotterdam
www.scania.nl

Sporthuis  
Pim Doesburg

sporthuis
010 - 4676845  

of 06 - 51038984
Noordmolenstraat14-16,  

3035 RJ Rotterdam
www.sporthuispimdoesburg.nl

Trainingskampen.nl
078 - 6291577

Langesteijn 130, 3342 LG  
Hendrik Ido Ambacht

www.trainingskampen.nl

Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur
010 - 2210777

Mathenesserlaan  
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

Woonstore
010 - 2584200

Lylantselaan 7, Capelle a/d IJssel
www.woonstore.nl

Zuyderleven 
Rotterdam

Partner in hypotheekadvies en 
persoonlijke verzekeringen

010 - 2250001  
of 06 - 50603757

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam
www.zuyderleven.nl

Profilease B.V.
autoleasemaatschappij
010 - 2112011

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

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Schouten Zekerheid
Daadkracht verzekerd

010 - 2884444,  
06 - 53402624
Rivium Quadrant 81,  

2909 LC Capelle aan den IJssel
www.schoutenzekerheid.nl

Ten Holter Noordam
Bouw, Cleantech, Haven en Zorg

010 - 2418824
Veerhaven 17, 3016 CJ Rotterdam

www.tenholternoordam.nl

Van den Herik & Verhulst 
Advocaten NV

Advocatuur
010 - 2973878

Wilhelminaplein 16, Postbus 50535, 
3007 JA Rotterdam

www.hvadvocaten.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Xpert Clinic
Hand- en polschirurgie
088 - 7785203

Jan Leenvaartweg 14-24,  
3065 DC Rotterdam

www.xpertclinic.nl

Zaakado
085 - 4863750  

of 06 - 13968572
Veldkersweg 39, 3053 JR Rotterdam

www.zaakado.nl

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

Monster Meubel
Interieurbouw

010 - 4371788
Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam

www.monstermeubel.nl

Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96,3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

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

Melle Media & 
Management 

Bijlage NRC media
010 - 8187222 of 

06 - 65478766
Ghisebrecht Bokellaan 26, 

3054 CC Rotterdam
smeding@luna.nl

More Lemon
Refreshing Concept en design

06 - 48370897
Slagturverstraat 46,  
2645 KB Delfgauw

www.morelemon.nl

Nooteboom Tours
010 - 4341220

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen
www.nooteboomtours.nl

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

PID Design
Partners in Design 

0174 - 520 615
Aartsdijkweg 109
2676 LE Maasdijk

www.pid.design

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Mixit.nl
Digital Workplace Design
06 - 55888776

www.mixit.nl 
www.naarsocialbusiness.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

Mommers 
Schoonmaak
0180 - 314335

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV 
Nieuwerkerk aan den IJssel

www.mommers.nl

Nauta Dutilh
Advocaten notarissen belastingadviseurs

010 - 2240480
Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam

www.nautadutilh.nl

One on One
Marketingcommunicatie
010 - 2182592

Zwaluwlaan 36,  
2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

(voorzitter), Hans van der Kooij, Ingrid Roeling, 

Maayke Raedts, Sanne Weeda en Krista 

Barendse. En Steven als buitenlid… “Een prima 

samenstelling, zegt Dennis, ‘al hebben we nog 

wel een vacature’. “We zijn naarstig op zoek naar 

een jonge, energieke communicatiespecialist(e) 

die iets voor de website kan doen, maar ook een 

breder communicatieplan kan opzetten. We 

communiceren nu nog vooral via e-mail. Dat is 

old school; via social media bijvoorbeeld zou-

den we mensen veel effectiever en efficiënter 

kunnen benaderen. Dus, ben je of ken je iemand 

die aan deze voorwaarden voldoet? Volledig 

onbezoldigd uiteraard maar gegarandeerd 

goed voor op je CV, in een gezellige werkom-

geving én natuurlijk uitstekend voor je netwerk!’’

 

Ambities heeft de Business Club volop. Ingrid 

Roeling: “Zo zouden we graag op de zondagen 

wanneer het 1ste van V.O.C. thuis speelt veel 

meer publiek op de club willen zien.” Frank 

Olsthoorn heeft zich daar destijds ook al sterk 

voor gemaakt. Toch laat het aantal toeschou-

wers op zondagen nu nog te wensen over. 

“Voetbal heeft helaas nog niet de aantrekkings-

kracht die hockey heeft,” vult Dennis aan. “Daar 

spelen dan zowel Dames 1 als Heren 1 thuis en 

hangen de bezoekers bij wijze van spreken met 

hun benen uit het raam op zondagmiddag. Ook 

het huidige succes van Feyenoord, Sparta en 

Excelsior in de Eredivisie is een reden dat men 

minder snel geneigd is om naar V.O.C. te komen 

maar liever naar het stadion gaat. Toch willen 

we het idee graag nieuw leven in blazen. Met 

muziek, springkussen voor de kinderen, 7 tegen 

7-wedstrijdjes vooraf, barbecue en natuurlijk 

heel veel gezelligheid. Bij een familieclub als 

V.O.C. hoort het clubhuis in z’n voegen te kra-

ken wanneer het 1e thuis speelt!”

Banenpool
Ook een banenpool is een idee dat Dennis en 

Ingrid graag verder zouden willen uitwerken. 

“De banenpool is al actief en daar doen wij niet 

zo veel mee, maar we willen wel bedrijven en 

(aankomende) starters met elkaar in contact 

trachten te brengen.’’ 

Onder de noemer Business meets Talent orga-

niseren we dan een sportdag waar studenten 

en bijna-afgestudeerden de mogelijkheid heb-

ben om in contact te komen met mensen die 

ze anders maar met moeite te spreken zouden 

krijgen. “Als student bel je toch niet zo snel de 

CEO van een bedrijf op met de vraag of er nog 

een vacature is. In sportief verband daarente-

gen kom je toch sneller en informeler tot elkaar. 

V.O.C. is toch een soort VOG (Verklaring Omtrent 

het Gedrag, red.),’’ zegt Dennis lachend. “Dat je 

dezelfde normen en waarden deelt is al een 

eerste stap. Daarnaast heb je dan meteen een 

referentie voor als je later nog eens met elkaar 

in contact komt.’’

Willem Jan Ruiter 
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A Daimler Brand

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

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

Bespaar in 5 jaar ruim

€ 7.000,-

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

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