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de hesjes
Al 20 jaar steunen we ons voetbal. Zowel met geld als met doeltjes,
ballen en natuurlijk de bekende oranje ING-trainingshesjes.
Overal waar gevoetbald wordt, kom je ze tegen. Bij positiespelletjes, als
doelpaal, keerpunt en cornervlag. Ze hebben het vaak niet makkelijk.
Ze worden smerig, worden vertrapt, vergeten. Maar de laatste training
voor de wedstrijd bepalen zij wie er in de basis staat: speel je of niet?
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Coverfoto:
De V.O.C.-meiden op bezoek 
bij KIka van Es. 
V.l.n.r. Mare, Saar, Kika en Fiene.

Een verhuizing is een merkwaardig 
fenomeen in een mensenleven.  Je woont 
ergens al vele jaren met veel plezier, er, mooie en minder mooie momen-
ten beleefd om er langzaam maar zeker achter te komen dat je uit je jas 
bent gegroeid. Om vervolgens te concluderen dat je op je nieuwe stek 
veel beter zit. Dat gevoel had ik toen ik onlangs de deur van mijn vorige 
woning in het Kleiwegkwartier (na 14 fijne jaren) definitief achter me 
dichttrok en (zoals meer lezers van de Vocabulaire...) een ruime woning 
aan de mooiste straat van Schiebroek betrok. 

Toen ik onlangs weer eens het (nu slechts 5 minuten durende!) fietstochtje naar de Hazelaarweg 
maakte, bedacht ik me dat dit zo ongeveer hetzelfde gevoel moet zijn geweest dat alle 
V.O.C.’ers  in 2003 doormaakten. Na 80 jaar je vertrouwde terrein aan de Overschiese Kleiweg 
opgeven voor een modern onderkomen op de huidige plek. Een plek verlaten waar vele 
sportieve hoogte- en dieptepunten de revue passeerden en het voor iedereen buitengewoon 
vertrouwd was. Om er vervolgens achter te komen je op je nieuwe stek veel beter zit …

Het wordt trouwens nog steeds mooier op ons complex. Hoe handig is bijvoorbeeld de 
nieuwe wegwijzer naar de velden en hoe fraai het nieuwe doek dat de opslag onder de veran-
da aan het zicht onttrekt? Verderop in dit nummer wat foto’s … (want wat bedoelt-ie nu precies?) 

De redactie is buitengewoon blij met de terugkeer van twee oudgedienden op Vocabulaire-
pagina’s. Allereerst: Elvin Post, jarenlang (vrijwel) mijn buurman, maar bij V.O.C.’ers bekend als 
(jarenlange) vaste waarde in het eerste en tegenwoordig als trainer en misdaadschrijver. Elvin 
reisde met drie V.O.C.-meiden naar Twente om niemand minder dan Oranje Leeuwin (Europees 
Kampioen!) en Twente-speelster Kika van Es te interviewen.

De tweede oude bekende is Walter Baghuis, die jarenlang zijn ziel en zaligheid in ons blad 
legde. Hij ontmoette onlangs Hein van der Arend, die V.O.C. niet minder dan 80 (t-a-c-h-t-i-g!) 
jaar trouw is. Een bijzondere ontmoeting. Ook tekent Walter voor een column, over de rol van 
de vrijwilliger binnen V.O.C..

Maar er zijn er meer waar we als ‘Vocabulaire-staf’ trots op zijn. Zoals Noor en Bridget, die 
er onder de bezielende leiding van Kees Verhaar voor de Jeugdtribune opnieuw in zijn 
geslaagd aansprekende namen aan een diepte-interview te onderwerpen. Wieger Touw, fysio 
van het eerste ging op de pijnbank, maar ook Erik Zevenbergen, V.O.C.‘er én de nieuwe baas 
van Diergaarde Blijdorp, werd voor de leeuwen gegooid.  

Dat dit niet alles moge duidelijk zijn. Willem Jan bekeek eens hoe duurzaam het er op de 
Hazelaarweg aan toe gaat, ontdekte (wie niet!) dat je met losse euro’s en centen in het clubhuis 
weinig meer kunt uitrichten. 

En natuurlijk blikken we terug op het cricketseizoen en besteden we aandacht aan de 
inmiddels legendarische Missing Bail-tour. En dan vergeet ik nog de voetbalkampioenen en 
Henk Weijers’ kroniek Vaders & Zonen, waar niemand minder dan Pieter en zoon Diederik de 
Groot schitteren. 

En om alvast even vooruit te kijken: in de bestuurskamer van V.O.C. heeft zich inmiddels 
een ware metamorfose voorgedaan. Wie de nieuwe gezichten aan het roer zijn, laten we in de 
voorjaars-Vocabulaire zien. Want toen we deze editie maakten, moest de Algemene Leden 
Vergadering hun benoeming nog goedkeuren... 

Kortom: genoeg te lezen in deze Vocabulaire in deze donkere, koude maanden. Bij deze 
alvast een goed, gezond en sportief 2018!

 Albrand Leeuwe
Bijdragen, foto’s en tips zijn welkom op vocabulaire@v-o-c.nl
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V.O.C.-meiden op bezoek bij Oranje Leeuwin Kika van Es

‘ Plezier is het 
allerbelangrijkst’ 

Waar de mannen van Oranje niet hun beste periode doormaken, 
verwenden de Oranje Leeuwinnen ons afgelopen zomer met 
zo’n beetje alles wat voetbal zo fijn maakt om naar te kijken. 
Omdat het nooit te laat is om nog even na te genieten, reisden 
Saar Zuidwijk (MO 15-1), Mare van ’t Verlaat (MO 13-2) en Fiene 
Leeuwe (MO 13-2) op een zonnige oktoberdag af naar Hengelo 
om Oranjes linksback en FC Twente-speelster Kika van Es te 
zien trainen en een paar vragen op haar af te vuren. Ze keerden 
terug naar Rotterdam met veel goede adviezen en waren de 
koning te rijk toen ze zichzelf later die dag terugzagen op het 
Instagram-account van de kersverse Europees kampioen.  
,,O, jee, nu worden we beroemd…’’

Acht uur ’s ochtends, verzamelen aan de Spinbol

laan. Omdat het een flinke rit is naar Hengelo 

staat er een kilo druiven klaar op de achterbank, 

maar die blijkt alleen aan Saar besteed. Mare en 

Fiene hebben hun eigen proviand bij zich, waar

onder een grote trommel met snoep. En natuur

lijk hun schriften, met vragen voor Kika, en om 

handtekeningen te verzamelen na de training.

Onderweg gaat het – hoe kan het ook anders? 

– over voetbal. Iedereen heeft in de zomer 

genoten van het EK; Mare(11) is naar de wed

strijd tegen Denemarken geweest. ,,Nee, niet 

de finale. De groepswedstrijd. Maar dat was 

ook heel mooi.’’ Waarom ze fan is van Kika van 

Es?  ,,Ik denk omdat ze verdediger is, net als ik. 

Ze is gewoon heel goed.’’ En ja, iedereen weet 

van de nare beenbreuk die Kika heeft gehad en 

waardoor haar voetbalcarrière een tijdlang aan 

een zijden draadje hing. Als ze iets kunnen leren 

van Kika’’s verhaal is het hoe belangrijk doorzet

ten is wanneer het voor even – of voor langere 

tijd  tegenzit. 

MARE: ,,Het EK was zó leuk. Ik baalde echt dat 

ik een wedstrijd heb moeten missen. Dat was 

tegen Engeland. We waren op vakantie en 

logeerden bij een boer. Er waren daar bijna geen 

stopcontacten en ook geen wifi. Maar gelukkig 

heb ik de finale wel kunnen zien.’’ Ook Saar(14) 

heeft genoten van de finale. ,,Vivianne Miedema 

is mijn favoriete speelster. Ja, ik ben zelf mid

denvelder, maar zij maakte de meeste indruk 

op me.’’ Fiene(11) geeft aan dat niet de finale de 

wedstrijd is waaraan ze de beste herinneringen 

bewaart, maar de eerste wedstrijd, die tegen 

Noorwegen. ,,Ik wist nog dat ze een jaar eerder 

met 14 hadden verloren van Noorwegen. Toen 

ze deze keer wonnen, dacht ik: dat is een goed 

teken.’’ Of ze zelf het Nederlands elftal wil halen, 

weet Fiene nog niet. ,,Het lijkt me wel leuk, maar 

ik vraag me ook af of het niet erg veel stress is…’’

Blessure
Er zijn geen files en dus kan bijna de hele trai

ning van de Twentedames op het veld van 

amateurclub ATC’65 worden meegemaakt. Er 

wordt rustiger en korter getraind dan gebruike

lijk. Gisteren is er een wedstrijd geweest en een 

aantal internationals is weg met het Nederlands 

elftal. Kika van Es is niet mee met Oranje omdat 

ze net terugkomt van een blessure. De training 

doet ze wel volledig mee. 

Fiene bemachtigt een weggeschoten bal, houdt 

hem even in haar handen en overweegt zichzelf 

ermee te fotograferen. Uiteindelijk gooit ze ’m 

toch maar terug.  

,,Kijk,’’ zegt Mare, wijzend naar het veld waar 

wordt afgesloten met een partijtje voetvolley. 

,,Kika deed een dab*!’’ 

Na de training halen Mare en Fiene hun schriften 

tevoorschijn en verzamelen van alle speelsters 

een handtekening. Als laatste komt Kika van 
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het veld. Terwijl een van de coaches zijn waar

dering uitspreekt over het feit dat de meiden 

helemaal uit Rotterdam zijn gekomen om naar 

de training te kijken en meldt dat ze altijd terug 

kunnen komen om een keer een wedstrijd te 

bezoeken, schudt Kika iedereen glimlachend de 

hand en wijst naar een van de houten bankjes 

voor het clubhuis van ATC. ,,Zullen we daar gaan 

zitten? Lekker in het zonnetje?’’

Feyenoord
,,Helemaal uit Rotterdam dus. Nou, nou. En jul

lie spelen allemaal bij dezelfde club? Op welke 

positie?’’

De meiden hebben hun vragen in de aanslag, 

maar eerst heeft Kika een paar vragen. ,,Zijn jullie 

allemaal voor Feyenoord?’’

Er klinkt een volmondig ‘ja’.

,,Want die hebben sinds dit jaar ook een mei

denteam, hè? Moet je je daarvoor opgeven als 

je erbij wilt?’’

Saar schudt haar hoofd. ,,Ze kijken wel een 

beetje of ze je willen hebben. Mijn zusje speelt 

tweede klas en die moest tegen ze voetballen.’’

  KIKA: ,,Ik ben blij dat steeds meer clubs het ini

tiatief tot vrouwenvoetbal nemen. Misschien 

opent het een beetje de ogen bij andere clubs. 

Het is mooi dat wij via het EK eraan hebben 

kunnen bijdragen dat meer meiden voetbal als 

optie zien.’’

SAAR: ,,Sinds jullie Europees kampioen zijn is het 

populair geworden.’’

KIKA: ,,Ja, er is veel meer respect. De mannen 

deden het natuurlijk wat minder en de vrouwen 

deden het goed. Ik denk dat mensen hebben 

kunnen zien dat we ons echt hebben ontwik

keld. We hebben niet alleen maar verdedigd. 

We hebben goed voetbal laten zien en keihard 

geknokt. Je hoeft niet altijd het beste team te 

hebben om te winnen. Als je maar vecht voor 

elkaar.’’

Dan is het tijd voor de vragen. Mare wil weten 

of Kika is begonnen in een jongens of in een 

meisjesteam.

KIKA: ,,Ik ben begonnen toen ik vijf jaar was, tus

sen de jongens. Tot mijn zestiende heb ik altijd 

bij de selectieteams van de jongens gespeeld.’’

SAAR: ,,Tot je zestiende? Wow!’’

KIKA: ,,Ja. Daarna werd ik gevraagd door Willem 

II. Toen ben ik voor het eerst naar een vrouwen

team gegaan. Daarvoor, in de jeugd, had ik zelfs 

een jongensnaam voor mezelf bedacht. Voetbal 

was in die tijd echt nog alleen voor jongens. Ik 

knipte mijn haren af totdat ik stekeltjes had, en 

als we op zaterdag wedstrijden speelden dan 

heette ik Randy. Zo kon ik lekker voetballen, het 

was alles wat ik wilde. Inmiddels heb ik geluk

kig weer lange blonde haren, maar dat is dus 

weleens anders geweest.’’

SAAR: ,,Hoe ben je uiteindelijk gescout en zo 

hoog gekomen?’’

KIKA: ,,Ik kom niet uit een echte voetbalfami

lie. Mijn ouders volleyballen allebei, mijn broer 

voetbalde ook niet, dus het was eigenlijk best 

raar dat ik op voetbal wilde. Zoals de meeste 

kinderen moest ik eerst mijn zwemdiploma’s 

halen. Daarna pas ging ik op voetbal. Ik wilde 

in die tijd echt een jongetje zijn, want ik dacht: 

als je op voetbal wilt, moet je een jongetje zijn. 

Op jonge leeftijd werd ik gescout door NEC en 

PSV, maar zodra ze hoorden dat ik een meisje 

was, zeiden ze: ‘Dan gaat het niet door, wij heb

ben geen meisjes in onze selectie’. Ik dacht toen 

wel: hé, misschien kan ik verder komen. De club 

heeft vervolgens de KNVB benaderd en gezegd 

dat ik het goed deed. Toen kwam ik bij regiote

ams. Onder 13 jaar, onder 14 en onder 15. Bij 

elke leeftijdscategorie was ik erbij. 

Regioteam
Als je er eenmaal bij zit en je doet het goed, dan 

weten ze je te vinden en komt de rest vanzelf. 

Hebben jullie weleens meegedaan in een regio

team?’’

SAAR: ,,Ja. Ik en twee vriendinnen uit mijn team 

mochten meedoen aan een training. Maar de 

meiden die daar meededen waren zó goed. We 

werden niet gekozen.’’ 

KIKA: ,,Het is al knap dat je bent gevraagd. Er zijn 

zoveel meisjes die voetballen en jij wordt er toch 

maar uitgepikt om te komen trainen. En dan zit 

je misschien niet bij de elf, maar misschien wel 

vlak daarachter. En wie weet ga je je nu wel heel 

hard ontwikkelen en zit je er de volgende keer 

wèl bij. Is het ook jullie ambitie om in Oranje te 

komen?’’

SAAR: ,,Ja, dat lijkt me wel vet.’’

FIENE: ,,Ja.’’

MARE: ,,Ja.’’

Fiene’s vraag over stress als speelster van Oranje 

komt ter tafel.

Kika knikt. ,,Na mijn blessure was het elke keer 

afwachten of ik weer bij de selectie zou zitten. 

Dat wachten – zit ik erbij of niet? – is best lastig. 

Als je er niet bij zit, is dat moeilijk voor je zelf

vertrouwen. Je gaat denken: waar ligt het aan? 

Ben ik niet goed genoeg? Als je wedstrijden niet 

speelt, ga je soms ook aan jezelf twijfelen. Het is 

best stressvol als je weet dat maandag de uitno

diging moet komen. Dan zit je toch de hele dag 

te wachten.’’ Met een glimlach naar Fiene: ,,Maar 

het is ook heel mooi hoor. Echt waar.’’

Saar is benieuwd of er veel aan Kika’s levensstijl 

is veranderd sinds ze prof is geworden.

KIKA: ,,Heel veel. In het begin was ik me er niet 

zo van bewust. Dan moest ik op donderdag 

naar de KNVB en als mijn ouders dan laat thuis 

waren haalde ik een frietje. Vervolgens ging ik 

trainen, zonder erbij na te denken dat het mis

schien niet echt goed voor me was. Nu ben ik 

er veel meer mee bezig. Na mijn blessure kwam 

ik tien kilo aan. Ik moest minder en gezonder 

gaan eten. Soms is dat niet leuk, want ik vind 

ook dingen  lekker die niet goed voor me zijn. 

All you can eatsushi bijvoorbeeld. Maar ik ben 

er toch op gaan letten en ben die kilo’’s ook weer 

kwijtgeraakt. Door de jaren heen heb ik steeds 

beter geleerd wat goed voor me is. Wat denken 

jullie dat je na een training of wedstrijd het beste 

kunt eten?’’

FIENE: ,,Ei?’’

KIKA: ,,Heel goed.’’

FIENE: ,,Een boterham?’’

KIKA: ,,Dat zou kunnen, al zitten er wel veel kool

hydraten in. Tijdens het EK kregen we bij Oranje 

na een wedstrijd meteen een eiwittenshake. 

Daar zitten onder anderen eieren en melk in.’’ 

Saar fronst. ,,Eh… is dat lekker of vies?’’ 

KIKA: ,,Niet heel lekker, maar het smaakt steeds 

beter. Het lijkt een beetje op een aardbeien

milkshake. Daarna moesten we ook altijd eten. 

Biefstuk of zalm, en aardappelen. Behalve na de 

finale. Toen hebben we frietjes gekregen. Ja, op 

dat moment mocht alles…’’

Fiene is benieuwd of Kika weleens geen zin 

heeft in een wedstrijd. Dat blijkt niet het geval: 

,,Wedstrijden heb ik eigenlijk altijd zin in. Van 

trainingen kan ik soms weleens denken: hmmm. 

Op maandag trainen we meestal een uur zon

der bal. Dan is het alleen maar lopen en rennen. 

Dat vind ik niet zo leuk. Voor wedstrijden hoef je 

me niet te motiveren. Dat gaat vanzelf.’’

Op Mare’s vraag of ze een bijbaan heeft naast 

het voetbal schudt Kika haar hoofd. Toen ze 

nog bij PSV speelde, werkte ze wel, in een maat

schappelijk project waarbij de club werd ingezet 

ter verbetering van sommige wijken. ,,We gaven 

voetbaltraining en leerden kinderen normen en 

waarden. Als ze het op school niet goed deden, 

mochten de kinderen niet bij ons komen trai

nen. Omdat ze het heel gaaf vonden om bij PSV 

te trainen, deden ze op school extra hun best. 

Ik heb dat werk drie jaar gedaan. Vorig jaar ben 

ik naar Achilles gegaan. Ik was er bijna tweeën

half jaar uit geweest door mijn blessure en wilde 

meer gaan trainen. Ik voelde dat daarnaast wer

ken teveel voor me zou worden. Bij Achilles zei

den ze: ‘Oké, dan betalen we jou zodat je extra 

kunt gaan trainen.’ Ik ben acht à negen keer in de 

week gaan trainen, allemaal omdat ik wilde spe

len op het EK. Dat is me gelukt. Ik moest even 

wennen aan de vrije tijd na het trainen, dat geldt 

nu ook nog bij FC Twente, maar het bevalt me 

wel dat ik nu alles kan doen om beter te worden 

in het voetbal.’’

Handtekeningen
De schriften komen weer tevoorschijn. Kika 

deelt handtekeningen uit en gaat met de 

meiden op de foto. Wat ze mee terug naar 

Rotterdam kunnen nemen mochten ze ervan 

blijven dromen net als zij ooit als Oranje 

Leeuwin op het veld te staan?

,,Zorg dat je plezier hebt,’’ zegt Kika. ,,Dat is het 

allerbelangrijkst. Als je geen plezier hebt, dan 

ga je je ook niet ontwikkelen. Ik heb bij PSV echt 

een tijdje stilgestaan, gewoon omdat ik het niet 

naar mijn zin had. Bij Achilles vond ik het plezier 

terug en ging ik weer goed spelen. Ik kreeg ver

trouwen en accepteerde het als mensen iets 

tegen me zeiden, vond het goed dat ze me wil

den helpen. Daarvoor dacht ik als iemand iets 

tegen me zei nog weleens: ‘Hou je mond dicht’. 

Nu denk ik: ‘Als ze iets tegen je zeggen, dan vin

den ze je de moeite waard’. Accepteer het dus 

als mensen wat tegen je zeggen. Je kunt er altijd 

iets van leren. Verder moet je natuurlijk wedstrij

den spelen en – vooral – hard trainen. Maar hou 

het plezier op nummer één. Wees blij dat je kunt 

voetballen en geniet ervan wanneer je op het 

veld staat. Als je iets leuk vindt, kun je volgens 

mij alles bereiken wat je wilt.’’

,,Wat was ze aardig,’’ zegt Fiene,  bij het uitrijden 

van Hengelo.

Saar knikt. ,,Ze nam echt de tijd voor ons. En de 

training kijken was ook superleuk.’’

Mare glimlacht. 

Sommige mensen beweren dat je je helden 

beter niet kunt ontmoeten omdat het alleen 

maar kan tegenvallen. In dit geval geldt duidelijk 

het omgekeerde. Ze is vanaf vandaag een nóg 

grotere fan van Kika van Es dan ze al was. 

* Een ‘dab’ is een dansmove uit de hiphopscene, die 
steeds vaker is terug te zien op het voetbalveld, als 

manier om een doelpunt te vieren.

 

Elvin Post

Drie vragen aan de zaakwaarnemer

‘Alles op alles om 
alles uit haar 
carrière te halen’
In 2012 startte Leoni Blokhuis haar eigen 
onderneming FlowSports. Afgelopen sep-
tember breidde ze uit met sportmarketeer 
Eefje Janus. FlowSports behartigt de belan-
gen van vierentwintig speelsters, waaron-
der internationals als Kika van Es, 
Vivianne Miedema, Sherida Spitse en 
Shanice van de Sanden. Mochten Saar, 
Mare, Fiene of andere V.O.C.-meiden over 
een paar jaar een zaakwaarnemer nodig 
hebben, dan weten ze vast waar ze kunnen 
aankloppen…  

Het EK heeft het vrouwenvoetbal in Nederland 
definitief op de kaart gezet. Wat merken jullie 
hiervan als zaakwaarneemsters van een aan-
tal bekende speelsters?
,,We merkten allereerst dat het publiek dat naar 
het vrouwenvoetbal keek vele malen groter was 
dan voorheen. Waar er in april 2017 zo'n 10.000 
bezoekers waren en een record werd verbroken, 
werd er bij het EK record na record verbroken. 
Uiteindelijk zaten er bijna 30.000 mensen in het 
stadion tijdens de finale en keken miljoenen 
mensen via TV naar die wedstrijd. Uiteraard 
merkten we dat ook de fanmail en verzoeken 
voor speelsters toenamen. Dat was er voor het 
EK ook, maar na het EK stroomden de verzoeken 
binnen.'' 

Hebben jullie een maximum aantal speelsters 
van wie jullie de belangen behartigen of 
groeien jullie mee met de markt en zijn jullie 
van plan uit te breiden als de populariteit van 
het vrouwen voetbal blijft toenemen? 
,,Wij focussen ons op kwaliteit. Wij willen de beste 
zijn en niet de grootste. Dus als we uitbreiden, 
doen we dat alleen met de allerbeste speelsters.'' 

Wat is het leukste aspect van jullie werk? 
,,Alle aspecten zijn leuk. De afwisseling maakt 
dat het nooit saai is. Het ene moment bezoek je 
een club en het andere moment praat je met een 
sponsor of met een een mediapartij. Uiteindelijk 
is het allerleukst wanneer een speelster het beste 
uit haar carrière haalt en haar droomtransfer kan 
maken. Daarvoor zetten we alles op alles.'' 
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,,Ik heb met ingang van dit seizoen de taak coör

dinator en hoofdtrainer meisjesvoetbal bij V.O.C. 

overgenomen van Annemiek Simons. Graag 

wil ik hierbij Annemiek heel hartelijk danken 

voor het geweldige werk dat zij de afgelopen 

jaren in V.O.C. heeft gestopt, en dan met name 

de wijze waarop zij het meisjesvoetbal binnen 

V.O.C. vanuit het niets heeft opgebouwd. In vier 

jaar tijd heeft zij de meisjesafdeling van V.O.C. 

laten groeien tot meer dan 100 meisjes (en 30 

dames), waardoor V.O.C. op dit moment de 

grootste meisjesafdeling van alle Rotterdamse 

voetbalclubs heeft. Annemiek, grote klasse en 

heel veel dank!

 

,,De belangrijkste doelstelling van de Jeugd 

Voetbal Commissie van V.O.C. is om alle jeugd

leden, en dus ook de meiden, op een niveau te 

laten voetballen die optimaal bij hen past. Dit 

betekent dat meiden die op hoog niveau willen 

voetballen en meiden die puur recreatief willen 

voetballen beide bij V.O.C. terecht moeten kun

nen. Om dat te bereiken hebben we per leef

tijdscategorie ten minste 2, maar liever nog 3 of 

4, meidenteams nodig. Voor dit seizoen hebben 

we een stabiele basis weten te creëren met 2 

teams in de MO15, MO13, MO11, en MO9 cate

gorie. MO151 en MO131 spelen in de hoogste 

afdeling (Hoofdklasse). De overige meidenteams 

spelen in de 2e klasse.

 

Doorgroeien
,,De komende jaren zal de meidenafdeling van 

V.O.C. blijven doorgroeien, zodat uiteindelijk alle 

meiden inderdaad op hun eigen niveau bij V.O.C. 

kunnen voetballen. Om deze ambitie waar te 

kunnen maken hebben we echter niet alleen 

voldoende meiden nodig, maar ook voldoende 

aandacht vanuit het Bestuur, de Jeugd Voetbal 

Commissie en de Technische Commissie is 

essentieel. Ik ben oprecht blij met de positieve 

aandacht die we inmiddels vanuit bestuur en 

commissies voor de nieuwe groep leden krij

gen. Maar, het meest enthousiast ben ik over de 

aandacht die onze meiden iedere week weer 

krijgen van de vele vrijwilligers die hen bege

leiden tijdens trainingen en wedstrijden. Het is 

fascinerend om te zien hoe snel deze groep kin

deren zich ontwikkelt en hoe snel het voetbal

technische gat met de jongens wordt gedicht. 

Trainers, coaches en managers, heel veel dank 

voor jullie enthousiasme! Zonder jullie is er geen 

meidenvoetbal bij V.O.C. mogelijk.’’

Wijnand van Hooff

Meidenvoetbal was al bezig aan een enorme opmars, maar sinds het Europees 
Kampioenschap van de Oranje Leeuwinnen kan het helemaal niet op. V.O.C. was 
in Rotterdam een van de eersten met voetbal voor meisjes en is inmiddels ver-
uit de grootste als het gaat om het aantal voetballende meiden. Een grote ver-
dienste van met name Annemiek Simons, die onlangs het stokje overdroeg aan 
Wijnand van Hooff. Wijnand stelt zich in deze Vocabulaire voor. 

V.O.C.: de grootste 
meidenafdeling 
van alle clubs 
in Rotterdam!
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Met een flink versterkte selectie ten opzichte van het seizoen 
2016, waarin het eerste elftal zich via de play-offs in de Topklasse 
wist te handhaven, was de lat voor 2017 hoger gelegd. 

Dit had met name te maken met het feit dat de 

kern van de selectie bij elkaar was gebleven en 

werd versterkt met de komst van internationals 

Max O’Dowd en Ashan Malik, Caleb Jewell en 

de terugkeer van Chris Free. Het was het eerste 

seizoen waarin de Topklasse weer uit tien elftal

len bestond. De moeizame eerste seizoenshelft 

zorgde ervoor dat V.O.C. 1 dit seizoen eigenlijk 

nooit bij de subtop kon aanhaken en telkens 

naar beneden moest kijken. De blessure van 

Pieter Seelaar en het vertrek van Ashan Malik hal

verwege het seizoen hebben ook niet geholpen. 

Zonder deze twee sterkhouders heeft het elftal 

onder leiding van captain Bobby Hanif uitein

delijk op belangrijke momenten de rug weten 

te rechten en enkele goede overwinningen 

geboekt, waardoor we in de competitie op een 

gedeeld 7e plaats met ACC zijn geëindigd. Dit 

was voor iedereen een teleurstellend resultaat, 

zeker gezien de verwachtingen aan het begin 

van het seizoen. Voor het aankomende seizoen 

willen de groep zoveel mogelijk bij elkaar hou

den en wellicht volgen er nog enkele versterkin

gen waarmee we volgend seizoen een betere 

prestatie neer kunnen zetten. Namens V.O.C. 

kwamen Pieter Seelaar en Max O’Dowd voor 

het Nederlands elftal uit en een van de hoogte

punten was het debuut van Umar Baker in het 

Nederlands elftal tegen de UAE deze zomer.

V.O.C.2
Het tweede elftal speelde dit jaar wederom in 

Overgangsklasse A. V.O.C. 2 heeft dit seizoen een 

aantal goede wedstrijden gespeeld, maar speel

de vaak in een wisselende samenstelling van

wege blessures binnen de selectie en wekelijkse 

aanpassingen binnen het eerste elftal. Australiër 

Tom Cramb was de constante factor binnen het 

elftal, maar het was vooral de ervaring van de 

oudV.O.C. 1 spelers  die tegen het einde van 

het seizoen vaker meededen  die ervoor zorgde 

dat het tweede elftal zich uiteindelijk op net run 

rate wist te handhaven in de Overgangsklasse. 

De aanwezigheid van exinternationals zoals 

Bas Zuiderent, Chris Smith, Rob Vos en Steven 

van Dijk was een enorme stimulans voor de 

jonge spelers en we willen dit voor volgend sei

zoen op een structurele wijze gaan vormgeven. 

Positief is dat ten minste 5 talentvolle u15 spe

lers op regelmatige basis een positieve bijdrage 

hebben kunnen leveren op het veld.

Recreatief
Het blijft ons doel om ruimte te creëren voor alle 

leden, zowel op prestatief als recreatief niveau, 

om te kunnen cricketen op de mooiste sport

accommodatie van Nederland. We bieden alle 

cricketleden mogelijkheden om zich als cricke

ter verder te ontwikkelen. Dat moet ertoe leiden 

dat we structureel met een behoorlijk aantal 

senioren en jeugdelftallen aan de competitie 

deelnemen en daarnaast met een herkenbaar 

1e elftal bestaande uit zelf opgeleide spelers in 

de Topklasse spelen. De V.O.C. Cricket Academy 

is hierbij een cruciale factor. We investeren in een 

professionele coaching staff, die naast een aantal 

V.O.C.’ers ook uit oudinternationals en, tijdens 

het seizoen, uit één of meer coaches vanuit het 

zuidelijk halfrond 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. We 

hebben vorig seizoen wel gemerkt dat we op 

enkele momenten om uiteenlopende redenen 

coaching capaciteit tekort kwamen. We zullen 

voor de wintertrainingen en het aankomende 

seizoen moeten zorgen voor voldoende regel

maat en consistentie in de trainingen. Paul heeft 

na drie jaar als Head Coach van de Academy aan

gegeven na het seizoen te stoppen met deze rol. 

De zoektocht naar een gepaste opvolger en de 

invulling van deze functie is op het moment van 

dit schrijven (d.d. 6 november ’17) nog gaande.

We kijken uit naar een succesvol  

en sportief 2018!

Reinout van Ierschot

Blik op de toekomst  
na tegenvallend  
seizoen voor selectie
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Hoeveel coaches en trainers hebben 
hun spelers niet voorgehouden dat 
je zowel moet kunnen uitdelen als 
incasseren.

‘Uitdelen’ doe je meestal rond je verjaardag, door je 

omgeving van tractaties te voorzien en te laten mee-

genieten. In meer negatieve betekenis doen sommigen 

dat ook op straat, door klappen uit te delen. In de sport is 

soms wel duidelijk wat met uitdelen wordt bedoeld. Denk 

maar eens aan het boksen. In andere gevallen kan uitde-

len in de sport zowel in meer positieve zin (laat niet over 

je lopen, laat je zien) als in minder positieve zin worden 

gezien. (Zoals onlangs een coach van een tegenstander 

tegen zijn spelers zei: ‘zij hebben nu drie keer gewisseld 

dus als er nog eentje afgaat zijn ze ook met z’n tienen’!)

Van ‘incasseren’ kan je je beroep maken zoals deurwaarders en 

incassobureaus. En wie heeft er nog nooit een opdracht 

tot automatische incasso afgegeven. In de sport zal 

soms duidelijk zijn wat met incasseren wordt bedoeld. 

Het voorbeeld van een bokser komt ook hier al snel op, 

maar ook een keeper kan soms veel doelpunten moeten 

incasseren.

Kortom, zoals zo vaak zal ook hier de context duidelijk 

moeten maken welke betekenis je aan woorden moeten 

geven. In de context van de V.O.C.-traditie kan ‘uitdelen’ 

worden gekoppeld aan ‘het elftal speelde kranig’. Terwijl wij 

‘incasseren’ gebruiken in de betekenis van goed omgaan 

met verlies. Of, ook in de woorden van ons clublied:

 

“ Heeft ons het strenge lot ’n keer
Een nederlaag beschoren 
Wij zitten niet verslagen neer 
De eer is daarmee niet verloren.”

Sport is een weerspiegeling van het leven. Zo komen 

we het meer sportieve ‘uitdelen en incasseren’ tegen in 

het gewone begrip ‘geven en nemen’. Het hele leven is 

een kwestie van geven en nemen. Vooral in de maand 

december wordt er nogal wat gegeven en ook genomen. 

De feestdagen bieden mooie gelegenheden voor het 

uitwisselen van cadeautjes en geschenken.

Het is al weer jaren geleden dat ik - bij het ontvangen 

van zo’n cadeautje - gegrepen werd door de verpakking. 

Op het stevige en kleurrijke pakpapier stond in veelvoud 

afgedrukt ‘GEVEN EN KRIJGEN’. Dat komt zo veel sym-

pathieker over dan het klassieke ‘geven en nemen’. Het 

‘krijgen’ biedt meer ruimte voor eigen inbreng en verant-

woordelijkheid van de ander, dan het ‘nemen’ waarbij juist 

de actie van de ‘ontvanger’ centraal staat. 

Als je op het veld alles geeft om op sportieve wijze (kra-

nig) de strijd te winnen, dan mag je van de wederpartij 

dezelfde inzet terugverwachten. Dat zal niet steeds op 

ieder moment gebeuren, maar op lange termijn zal je uit-

eindelijk de resultaten krijgen die je verdient. Respecteer 

in ieder geval wanneer ook de ander zijn best doet.

Alle V.O.C.-ers (en ook alle tegenstanders) wens ik van 

harte goede en sportieve feestdagen toe.

 René van Ierschot

Voorzitter R.C. & V.V. V.O.C.

Uitdelen 
en incasseren

252525‘Ik zou nog 
wel meer willen 
doen voor 
de vereniging’
Karem Benziza (41) is een van die mensen ach-
ter de schermen die V.O.C. als vereniging goed 
laat draaien. Vroeger was Karem kok, maar 
sinds ruim een jaar werkt hij vol overgave als 
manusje-van-alles, klusjesman én gastheer bij 
V.O.C. ,,Ik heb het heel erg naar mijn zin. Een 
mooie club met leuke en gezellige mensen.’’

Schiebroeker Karem fietste regelmatig langs 

V.O.C. en toen hij zijn inmiddels 8jarige zoon 

Yassin (nu JO95) wilde inschrijven bij een 

voetbalclub twijfelde hij geen moment. ,,Het 

mooie complex en de goede verhalen die ik 

over de club hoorde; ik wist meteen dat ik bij 

V.O.C. moest zijn. Ik heb hem ingeschreven en 

meteen mezelf aangeboden als vrijwilliger,’’ ver

telt hij op een zonnige maandagochtend, als jij 

ondertussen de koffiemachine in het clubhuis 

schoonmaakt en bijvult. 

Als er even later tijd is voor een kop koffie vertelt 

Karem dat hij de eerste tijd bij V.O.C. optrad als 

gastheer. ,,Bezoekende teams de weg wijzen, 

zorgen voor drinken, je wijst mensen de weg 

en zorgt dat ze het naar hun zin hebben.’’ Maar 

Karem wilde meer doen.

,,Ik heb altijd als kok gewerkt, maar ik had geen 

zin meer in de keuken. Ik was geestelijk een 

beetje opgebrand. Het was kei en keihard 

werken. Daar heb ik helemaal geen hekel aan. 

Mijn probleem was alleen dat ik geen nee kon 

zeggen en daardoor hele lange dagen maakte, 

soms wel van negen uur ‘s ochtends tot elf uur 

‘s avonds. En heel vaak met de feestdagen en in 

het weekend werkte. Op een gegeven moment 

ga je nadenken. Ik heb drie kinderen, die wil je 

toch ook zien opgroeien.’’

Wegrestaurant
Karem werkte bij een Berenrestaurant  aan ‘de 

koude kant’, oftewel: voorgerechten en toetjes. 

Hij werkte bij Get Back op het Stadshuisplein 

en stond in de keuken van wegrestaurant De 

Botlek. ,,Het kwam weleens voor dat ik vier tot 

vijfhonderd maaltijden per dag stond te maken. 

Op een gegeven moment was ik er helemaal 

klaar mee.’’

Karem was vervolgens blij dat hij bij V.O.C. weer 

wat om handen had en gaf aan best wat meer 

te willen doen. Omdat een paar extra handen 

voor de vele klusjes meer dan welkom waren 

kon Karem uiteindelijk voor 24 uur per week 

bij de vereniging aan de slag. ,,Ik ben technisch 

aangelegd, dat kwam van pas. Ik doe wat onder

houdsdingetjes, zoals netten repareren, lijnen 

trekken, kleding wassen en schoonmaken. 

Eigenlijk ben ik van alle markten thuis.’’ 

De gedachte die even bij Karem opkwam dat 

het voor iemand met Marokkaanse achtergrond 

misschien moeilijk zou zijn bij V.O.C. binnen te 

komen, bleek in ieder geval niet te kloppen. ,,Die 

gedachte is nu helemaal weg. Echt een club 

met hele leuke en gezellige mensen.’’

Insluiper
Dat hij begaan is met alles wat reilt en zeilt op 

het complex, blijkt wel uit het feit dat Karem 

vorig jaar een insluiper betrapte. ,,Er kwam 

een jongen aanlopen die zei dat hij te laat was 

voor de selectietraining en zich nog snel moest 

omkleden en naar de kleedkamer moest. Ik ver

trouwde het direct al niet en vroeg: ‘Wie is dan je 

trainer?’ Het was natuurlijk heel gek dat hij daar 

geen antwoord op kon geven. Ik ben met hem 

meegelopen en even later ging hij er snel van

door.’’ Ook de eigen jongens van V.O.C. krijgen 

met Karem te maken als er zaken gebeuren die 

niet door de beugel kunnen. ,,Ik spreek ze aan 

als ze dingen doen niet kunnen. Daar ben je ook 

gastheer voor.’’ 

Als Karem naar de toekomst kijkt, zou hij best 

meer voor V.O.C. willen doen. ,,Het nadeel is 

natuurlijk dat ik geen diploma’s heb. Dat komt 

omdat ik destijds door mijn vader mee ben 

genomen naar Marokko. Ik heb er een jaar of 

dertien gewoond en het algemene deel van 

een soort mboopleiding gedaan. In het jaar 

dat ik me zou gaan specialiseren ben ik terug

gegaan naar Nederland.’’ Voor het werk dat hij 

nu doet is dat geen belemmering, maar Karem 

ziet zich in de toekomst niettemin nog wel een 

opleiding doen. ,,Iets praktisch of technisch, dat 

ligt mij het best.’’ En in de keuken in het clubhuis, 

kunnen we Karim daar binnenkort aantreffen? 

,,Dat denk ik niet, ik kom uiteraard vaak genoeg 

in de keuken, maar niet om te koken of dingen 

klaar te maken.’’    

Albrand Leeuwe

Karem: stille kracht achter de schermen
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raadschap. Dat staat wel eens op gespannen 

voet met de selectieteams, waar het vaak wat 

serieuzer en strenger aan toe gaat. Terwijl de 

competitieteams veruit in de meerderheid zijn 

en daardoor het hart van de vereniging vormen.’’ 

De impuls die nu wordt gegeven aan de jeugd

opleiding moet iedereen ten goede komen: de 

extra voetbalkennis en ervaring bij selectie

teams moet gedeeld worden met competitie

teams, zodat alle jongens en meisjes daar profijt 

van kunnen hebben.

Coördinator
Vandaar dat is besloten een aparte coördinator 

aan te stellen voor de competitieteams, in de 

persoon van Wouter van Toor. ,,De spanning zat 

hem soms in ook de aandacht die de vereni

ging zelf soms te veel gaf aan de selectieteams 

waar de zaken bijna vanzelf goed waren gere

geld. Bij de overige ploegen was er soms een 

trainer niet of was het moeilijk om enthousiaste 

ouders te vinden die wilden begeleiden of trai

nen.’’ Allemaal zaken die in de nieuwe structuur 

tot het verleden moeten behoren. Daarbij wordt 

uiteraard een beroep op de ouders gedaan, 

omdat hun rol in de ondersteuning, net als op 

veel andere plekken binnen V.O.C., onmisbaar is.

De Technische Commissie gaat over de inhoud, 

de Jeugd Voetbal Commissie begeleidt waar 

dat nodig is en voert de regie over het teamin

delingsproces. En ook het tijdstip van selecte

ren verandert. ,,Pas in mei was voor iedereen 

duidelijk in welk team iedereen ging spelen. Te 

laat, naar ons idee. Die keuze valt veel eerder te 

maken. Het teamindelingsproces begint in feite 

al direct na de start van het seizoen. We hebben 

een heel seizoen de tijd om de spelers te volgen 

en te beoordelen, zodat zonder uitzondering 

van ieder team verwacht mag en kan worden 

dat de indeling binnen de daarvoor geldende 

deadline bekend is.’’ Om alles goed te laten 

verlopen zijn zowel een projectgroep als een 

stuurgroep geïnstalleerd, waarmee coaches en 

trainers worden aangestuurd

Ouders
Eén van de belangrijkste speerpunten binnen 

het jeugdvoetbal is dat pupillen minimaal twee 

trainingen per week krijgen aangeboden, of 

het nu selectie of competitieteams zijn. ,,Er 

zijn ouders die zeggen: daar moet V.O.C. voor 

zorgen. Maar de ouders van jeugdleden zijn 

net zo goed V.O.C. Die ouders zijn hard nodig, 

anders lukt het niet. Het kan dus best zijn dat 

er teams zijn waar alleen ouders trainen. Dat is 

prima. Want het gaat dan om gekwalificeerde 

mensen die betrokkenheid tonen en veelal een 

voetbalachtergrond hebben.’’

Bovendien streeft de Technische Commissie er 

naar om oudere jeugdspelers in te zetten bij 

de jongere teams. De Technische Commissie 

heeft dit seizoen de campagne ‘Junior Hero’ 

gelanceerd en zo met succes trainers gewor

ven onder de oudere jeugdspelers. Erno: ,,Er zijn 

best een paar jongens van JO19 en JO17teams 

die een centje willen bijverdienen en het leuk 

vinden om op zaterdag langs de lijn te lopen. 

Het is ideaal als dat gebeurt, van beide kanten. 

Uiteindelijk hebben dertien jongens en meisjes 

zich aangemeld, die deze taak op zich hebben 

genomen.”

Positief Sportklimaat
Waar de Jeugd Voetbal Commissie zich verder 

sterk voor maakt is een positieve sfeer in en 

langs het veld, bij ouders en leden, én bij tegen

standers. Een aantal jaren geleden is het ‘Positief 

Coachen geïntroduceerd met een theatervoor

stelling voor alle ouders. Dat richtte zich met 

name op de directe teambegeleiding. De Jeugd 

Voetbal Commissie wil hier nu een vervolg aan 

geven en zich eveneens richten op ouders (van 

zowel V.O.C. als van de tegenstanders). Erno: ,,Zo 

zorgen we voor het creëren van een positief 

sportklimaat, dat dus breder is dan alleen posi

tief coachen.’’ Volgens Maurice gebeuren er nog 

te vaak dingen langs de zijlijn ‘die we eigenlijk 

als V.O.C. niet willen’. ,,Dan hebben we het ook 

over de rol van ouders. Het komt eigenlijk neer 

op de oude gedachte ‘Geef kinderen hun spel 

terug’. Dat betekent dat er kan worden gesport 

zonder dat er allerlei zaken van buitenaf zijn die 

beïnvloeden wat er op het veld gebeurt.’’

Deze insteek wordt komend jaar niet alleen 

met borden langs het veld ondersteund, maar 

bijvoorbeeld ook met een ludieke koffieactie, 

waarbij V.O.C.vrijwilligers met koffie langs de 

velden gaan waarbij de bekers voorzien zijn 

van positieve teksten. Ook komt er een voor

stelling in ons clubhuis voor teambegeleiding 

en ouders (onder de titel ‘Dat schiet lekker op 

zo !’) waarbij positiviteit van teambegeleiding 

én ouders wordt benadrukt.

Prestatie Sportklimaat
Voetballen speel je ook om te winnen. De grens 

tot hoever een speler daarin gaat ligt voor het 

grootste deel bij de speler zelf, de beleving of 

mentaliteit is immers voor iedereen anders. 

Dat past goed bij een positief sportklimaat als 

dat van de spelers zelf uitgaat, legt Erno uit. 

,,Bij V.O.C. spelen jongens die daar iets verder 

in gaan dan andere jongens. Deze liefhebbers 

proberen we meer tegemoet te komen door ze 

extra en intensievere trainingen aan te bieden. 

Want ook ambitie en prestatie past bij V.O.C., 

voor die jongens in onze familievereniging die 

daarvoor willen gaan.’’   

Kleinere veldjes  
Voor een aantal teams is er met ingang van 

dit seizoen behoorlijk wat veranderd. Met een 

positief resultaat, wat betreft Maurice: JO8 en 

JO9 spelen volgens het nieuwe concept van 

de KNVB, op kleinere veldjes, met andere regels 

en met een spelbegeleider in plaats van een 

scheidsrechter. ,,We zijn als JVC heel blij met de 

nieuwe spelvormen,’’ zegt Maurice. ,,We hebben 

daar als V.O.C. een voortrekkersrol in gespeeld 

en het is heel mooi dat KNVB ons ook als voor

beeld stelde hoe je dit moet aanpakken. En het 

belangrijkste: ik denk dat veel jonge spelers met 

nog meer plezier in het veld staan.’’ Daarnaast 

zijn de Fmini’s, die tot vorig seizoen nog op de 

zaterdagmiddag speelden, verhuisd naar de 

zondagochtend. ,,Dat gaat prima, misschien dat 

we een of twee opzeggingen hebben gehad 

van ouders die dat absoluut niet konden inpas

sen. Maar verder zijn de reacties positief. Het 

voordeel is dat er op de drukke zaterdag meer 

veldcapaciteit is en er op zondag wat meer reu

ring is op V.O.C.’’

Technische ontwikkelingen
De Technische Commissie maakt zich hard voor 

verbetering van de jeugdopleiding van V.O.C.. 

Denk daarbij aan het binnenhalen van goede, 

gekwalificeerde trainers, het opleiden van eigen 

jeugd en ouders, ‘zodat we het samen kunnen 

doen’, stelt Erno. ,,Ook in het gereedschap waar

mee gewerkt wordt zijn dit jaar behoorlijke 

investeringen gedaan. We hebben een digitaal 

Spelervolgsysteem aangeschaft dat de TIPS for

mulieren gaat vervangen. We beginnen met de 

invoering hiervan bij de selectieteams en brei

den het volgend jaar uit naar de competitie

teams. Een goed voorbeeld van het delen van 

kennis en ervaring, waar uiteindelijke iedereen 

beter van wordt. Verder staat de invoering van 

een videoanalysesysteem op de rol en wordt de 

keeperstraining van een nieuwe opzet voorzien.’’

Albrand Leeuwe

Positiviteit, plezier, ambitie 
en kameraadschap

Het gaat de goede kant op met het jeugdvoetbal bij V.O.C.

Jeugvoetbalbeleid is een ruim begrip. Het is een 

belangrijk onderwerp, want het gaat veel leden 

aan: het bepaalt namelijk hoe trainingen wor

den ingevuld en hoe wordt geprobeerd spelers 

beter te maken én zoveel mogelijk lol in het spel 

te laten beleven. Het is van oudsher het domein 

van de Jeugd Voetbal Commissie, maar er zitten 

ook technische aspecten aan. Vandaar dat V.O.C. 

sinds vorige seizoen een Technische Commissie 

rijker is. Een zeer belangrijk onderwerp is het 

teamindelingsproces. Dit is altijd een gevoelig 

punt en kan niet zorgvuldig genoeg gebeuren. 

Aanvankelijk was de Jeugd Voetbal Commissie 

verantwoordelijk voor de teamindelingen. Toen 

is besloten dat bij de Technische Commissie neer 

te leggen. Maurice, sinds twee jaar voorzitter van 

de Jeugd Voetbal Commissie, is stellig. ,,Als ik op 

bepaalde zaken wordt aangesproken, moeten 

dat wel zaken zijn waar ik de regie over heb. Dat 

heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat wij als 

JVC het proces blijven bewaken. Levert iedereen 

op tijd zijn of haar input en doet iedereen in het 

precies wat van hem of haar wordt verwacht? Wij 

houden het proces in de gaten.’’ Erno, sinds een 

half jaar voorzitter van de TC, vult aan: ,,Wij stre

ven naar een technische en objectieve beoorde

ling van spelers, zodat iedereen zich op zijn of 

haar eigen niveau kan spelen en ontwikkelen.’’

Breedtesport
Een belangrijk aspect waar de nodige aan

dacht aan geschonken dient te worden, aldus 

Maurice, is de breedtesport. Dat wil zeggen, dat 

niet alleen wordt gefocust op de selectieteams, 

maar dat er ook oog is voor de competitieteams. 

Bij sommige (ouders van) competitieteamle

den bestaat het idee dat zij op het tweede 

plan komen. Daarover is Maurice stellig: ,,Bij de 

competitieteams gaat het om heel belangrijke 

zaken als positiviteit, plezier in het spel en kame

Het rommelde even binnen de jeugdvoetbalgelederen. Nieuwe 
mensen, andere verantwoordelijkheden, nieuw beleid. 
Inmiddels zijn de commissies die zich bij V.O.C. bij de jeugd 
met voetbalinhoudelijke zaken bezighouden weer in wat rus-
tiger vaarwater terechtgekomen, concluderen Maurice 
Verhoeven (Jeugd Voetbal Commissie) en Erno Lusse 
(Technische Commissie). De komende tijd ligt het accent op 
positiviteit, ambitie en aandacht voor de competitieteams en 
duidelijke verantwoordelijkheden voor JVC en TC.
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V.O.C.’er Erik Zevenbergen is 
sinds kort de nieuwe directeur 

van Diergaarde Blijdorp. Hij 
moest wel even nadenken 
toen hij werd gevraagd of 
hij de nieuwe baas van de 

dierentuin wilde worden. ,,Ik 
dacht: sta ik niet meteen met 
5-0 achter omdat ik niet heel 

veel dieren uit m’n hoofd 
ken?’’ Noor en Bridget, de 

razende reporters van de 
Vocabulaire, gingen met 

Kees Verhaar naar Blijdorp 
en vuurden een flink aantal 

vragen op de hoogste baas 
van de populaire attractie af.

Kunt u uzelf even voorstellen?
Ik ben Erik Zevenbergen en ik ben sinds kort de 

nieuwe directeur van Blijdorp. En ik heb heel 

lang op V.O.C. gevoetbald.

Hoe bent u terecht gekomen op V.O.C.?
,,In 1977 moest mijn vader een ballotagege

sprek, want je mocht niet zomaar lid worden. 

Ze keken dan of je wel uit een redelijke familie 

kwam, wat je vader voor werk deed en of je zelf 

wel een beetje oké was.’’ 

Hoe komt u van het Libanon ineens in 
Blijdorp terecht?
,,Ja dat vroeg ik mezelf ook regelmatig af. Er 

waren twee mensen van de raad van toezicht. 

En die waren langs middelbare scholen aan het 

gaan, voor een goede school voor hun kind en 

toen zagen ze mij en vonden ze dat ik een goed 

onderwijsconcept had ontwikkeld. En eigenlijk 

dachten ze toen als hij het ook met een school 

kan, kan hij het vast ook met een dierentuin.’’

Hoelang voetbalt u al bij V.O.C.?
,,Sinds 1977, maar ik ben sinds kort gestopt.’’ 

Zijn er overeenkomsten tussen het 
Libanon en Blijdorp?
,,Er zijn wel echt overeenkomsten. In het onder

wijs staan er vaak heel veel mensen voor de klas 

die vroeger dachten: ik wil later in het onder

wijs. In de dierentuin is dat precies hetzelfde, 

want veel dierenverzorgers wilden toen zij klein 

waren ook graag dierenverzorger worden.’’

In welke teams heeft u allemaal gespeeld 
bij V.O.C.?
,,In de jeugd heb ik in de C1, B1 en A1 gespeeld, 

toen ben ik gevraagd om in de selectie te 

komen en toen heb ik een jaar lang in het 2e 

gespeeld en daarna nog in het 1e elftal. Daarna 

ben ik lager gaan spelen.’’

Was de keuze snel gemaakt?
,,Nee, eigenlijk niet. Ik moest best nog wel even 

wennen aan het idee, directeur van een dieren

tuin. Maar ik had ook de vraag: sta ik niet meteen 

met 50 achter omdat ik niet heel veel dieren uit 

m’n hoofd ken? Dus het heeft nog best wel even 

geduurd. Ik wilde het gevoel hebben dat ik hier 

echt iets kon bereiken.’’

Heeft u een dier, waarvan u zegt ja 
die wil ik nog graag in mijn dierentuin 
hebben?
,,Ik zou nog graag een cheetah of een jaguar 

willen hebben.’’

Kwam u vroeger ook vaak in Blijdorp?

,,Ja, ik kwam hier vroeger heel vaak. Mijn opa en 

oma woonden hier heel dichtbij. Dus we gingen 

elke week wel even naar de dierentuin.’’

Gaat er ook wel eens wat mis tussen de 
dieren en de verzorgers?
,,Ja, soms gaat er wel eens wat mis. Het blijven 

toch wilde dieren. Er wordt wel eens iemand 

gebeten, dus ze moeten altijd blijven oppassen.’’

Wat zijn uw precieze taken hier?
,,Ik moet veel vergaderen en praten met men

sen binnen en buiten de dierentuin. En omdat ik 

nog vrij nieuw ben mag ik ook overal meelopen.’’ 

Heeft u huisdieren?
,,Nee, ik heb geen huisdieren meer. Ik had wel 

katten, mijn laatste kat is 22 geworden.’’

Wat is het leukste wat u tot nu toe hier 
in de dierentuin heeft meegemaakt?
,,Het leukste is wel dat ik de nieuwe zandvloer 

van de olifanten mocht openen.’’

Heeft u ook een lievelingsdier?
,,Nog niet echt, maar ik vind de amoerpanters 

wel hele mooie dieren.’’

V.O.C. is op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Is dat niet iets voor u?
,,Hartstikke leuk, maar dat kost echt te veel tijd.’’

Heeft u ook nog wat over de dieren 
geleerd wat u nog niet wist?
,,Elke dag weer opnieuw honderd dingen.’’

Wat vindt u de mooiste plek in de 
dierentuin?
,,In het stukje Azië in de dierentuin, vind ik wel 

een mooi stuk in het geheel.’’

Bridget van Milligen en Noor Lankhorst

‘ Ik leer elke dag wel honderd nieuwe dingen over dieren’ 

V.O.C.’er Erik Zevenbergen nieuwe directeur Diergaarde Blijdorp:
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Verzorger Wigger Touw is 
de man die zorgt dat de 
selectie van V.O.C. tiptop 
in conditie is. Inmiddels 

kent hij de fijne kneepjes 
van het vak, want Wigger 

is dit jaar afgestudeerd als 
fysiotherapeut. 

Noor en Bridget gingen bij 
Wigger op bezoek.

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Wigger Touw, 25 jaar en ik ben fysiothera

peut van het eerste voetbalelftal.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn voetbal, muziek en uitgaan.

Wat zijn precies jouw taken in het team?
Daar zijn de meningen nogal over verdeeld! 

Maar wat ik vind dat mijn taken zijn is de jongens 

fit houden en als iemand geblesseerd is geweest 

om ze weer fit te krijgen en ik zorg ervoor dat ze 

getapet en gemasseerd worden zodat ze goed 

aan de wedstrijd kunnen beginnen.

Doe je allang dit werk?
Ik ben sinds dit jaar afgestudeerd als fysiothera

peut. En ik ben nu al wel 5 jaar bezig met deze 

opleiding en ik ben nu ook begonnen aan mijn 

master kinderfysiotherapie.

Hoe ben je hier terecht gekomen als 
verzorger?
Ik speelde hier in het tweede en na een tijdje 

stopte de vorige fysio Martijn Bakker. Toen werd 

mij gevraagd om die taak over te nemen. Eerst 

dacht ik: ‘Nou, dat ga ik echt niet doen’; ik ben 23 

en zelf nog lekker aan het voetballen en dat wil 

ik nog wel even blijven doen. Maar toen dacht 

ik het is eigenlijk wel een verstandige keuze en 

een goede stap zou zijn om te beginnen met 

het vak.

Wat doe je in je dagelijkse leven?
Ik werk in de praktijk van Jim Boddé en Bas 

Zuiderent en voor de rest ben ik aan het stude

ren en geef ik trainingen.

Wat zijn je verwachtingen van dit 
seizoen?
Dat vind ik een lastige vraag, want er zijn dit jaar 

veel nieuwe teams in de Eerste Klasse Zondag 

bij die ik niet ken. Maar ik denk dat we wel 

bovenin kunnen meedraaien.

Laatst heeft Philip zijn been gebroken 
in de wedstrijd tegen XerxesDZB. Vind jij 
dat dan niet eng om te zien?
Het is natuurlijk geen fijn beeld, maar ik moet 

Philip wel gewoon zo goed mogelijk helpen, 

want ik kan hem daar natuurlijk niet laten liggen.

Wat vind je het leukst aan je taak op 
V.O.C?
Ik vind het leuk om de spelers fit te houden of 

te maken en het samenwerken met de spelers 

op fysiek gebied vind ik ook leuk.

Van welke club zou je ooit nog wel eens 
de verzorger willen zijn?
Als ik op dit moment zou moeten kiezen dan 

ga ik voor Feyenoord. Maar ik weet niet of ik uit

eindelijk wel verzorger wil worden, aangezien 

het draait om spelers zo gauw mogelijk klaar 

te stomen en dan zijn ze vaak er nog niet klaar 

voor en dat is een beetje tegen mijn principe in.

Heb je een goede band met de spelers?
Ja, dat heb ik zeker wel, maar dat komt mede 

denk ik ook omdat ik even oud ben. En ik heb 

natuurlijk zelf ook in de selectie gevoetbald, 

dus ik heb ook nog zelf met een paar jongens 

gevoetbald.

Moet je altijd overal bij zijn?
Ja, ik ben er bij op trainingen, op wedstrijddagen 

en op trainingskamp.

Wat is de heftigste blessure die je ooit heb 
meegemaakt bij een speler?
Om te zien is dat die van Philip. Vorig seizoen 

hadden twee jongens hun kruisband afge

scheurd en dat is ook een hele heftige blessure 

om te zien, wel minder dan Philip, maar toch 

wel heel heftig.

Bridget van Milligen en Noor Lankhorst

Wigger Touw, verzorger van de V.O.C.-selectie

‘ Leuk om spelers fi t te houden of fi t te maken’
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Waterballet 
tijdens 

zonovergoten 
V.O.C. 

Voetbaldagen
Wat is er mooier dan op deze kille en grijze 

dagen nog even terug te denken aan de zomer? 

In augustus waren er voor het eerst de V.O.C. 

Voetbaldagen. Zeventig jongens en meiden 

van 6 tot en met 13 jaar beleefden van 14 tot en 

met 18 augustus een topweek op het hoofdveld 

van V.O.C. met wedstrijdjes, techniektrainingen 

en misschien nog wel het leukste: het water

ballet op de woensdag. De voetbaldagen, die 

tegelijkertijd ook bij HVV en Quick plaatsvonden, 

werden verzorgd door ervaren trainers en V.O.C.

selectiespelers zorgden voor de begeleiding. 

Alle deelnemers gingen aan het eind van de 

week naar huis met een Tshirt en een certificaat.  

Zaterdag 23 september vond het grootste jaarlijkse 4x4-toernooi voor jeugd-
teams onder 7 jaar plaats; de Jan Boskamp Cup. Plaats van handelen was 
het Crooswijkse HOV (Hoop Op Vooruitgang), de club waar de markante 
ex-middenvelder van Feyenoord en naamgever aan het toernooi zijn eerste 
schreden op het voetbalveld zette en daar de basis vormde voor zijn verdere 
voetbalcarrière. 

Julian, Lucio, Friso, Naufel, Ben en Sol; verenigd 

in de JO0701 onder leiding van coaches Berend 

ten Wolden en René Sekeris meldden zich in alle 

vroegte op de velden van HOV aan de rand van 

het Kralingse Bos.

 

De aftrap van het toernooi was tegen Capelle. 

De mannen van V.O.C. gaven direct hun visi

tekaartje af door de wedstrijd met 140 te 

winnen. Opeenvolgende wedstrijden tegen 

Papendrecht en gastgever HOV werden allen 

met ruime cijfers gewonnen met als gevolg 

dat V.O.C. de halve finale met een ‘cleansheet’ 

in ging. In deze wedstrijd kwam V.O.C. tegen 

de winnaar van de Stefan de Vrij Cup 2017, 

het Vleutense PVCV, te staan. Voorwaar geen 

gemakkelijke wedstrijd die V.O.C. uiteindelijk 

met 21 in haar voordeel beslechtte. In de finale 

kwam V.O.C. tegenover Sparta te staan die op 

hun beurt in de halve finale met 21 te sterk 

waren voor de Capelse Zwervers.

 

De eindstrijd ging lang gelijk op, maar uitein

delijk was het V.O.C. dat met 20 te sterk was 

voor Sparta. De clubs ontvingen allemaal een 

medaille uit handen van Jan Boskamp zelf, ex

Feyenoorder Luigi Bruins en grondlegger van 

de Rotterdamse Sporticonen Pim Blokland. 

Boskamp overhandigde vervolgens de Cup 

met de Grote Oren aan aanvoerder Friso, die 

de manshoge beker trots op de tafel voor de 

kantine in ontvangst nam.

Namens de VOCabulaire redactie; 

GEFELICITEERD MANNEN!

V.O.C. JO7-01 wint 
Jan Boskamp Cup

20 21

JEUGDTRIBUNE



Zat 18 november 2017

VOC JO9-1-Sparta JO9-1

Genieten…………
De verslaggever houdt bewust wat ruimte vrij, 

wat een topwedstrijd speelde er zich af op deze 

vroege zaterdagochtend op VOC. Kort samen

gevat: felheid, samenspel, alerte voetballende 

keeper, zelfvertrouwen, optimale coaching, pep

talk, totaalvoetbal.

Goed, waar begon het allemaal. Zaterdag stond 

de wedstrijd tegen niet zomaar een club op het 

programma. Nee, S.P.A.R.T.A. kwam op bezoek. 

Na het dieptepunt van vorige week kon het 

natuurlijk ook alleen maar beter gaan, maar 

dat het zo goed zou zijn, dat had niemand voor 

mogelijk gehouden. Sparta trad aan in een uit

tenue met een soort pyjamabroeken aan, waar

schijnlijk wel heel effectief omdat ze zo uit bed 

het veld op konden rollen.

De slaperige tegenstander werd dan ook in de 

eerste minuut wakker geschud door niemand 

anders dan onze Dean, die razend vlug de 10 

erin knalde. Sparta was natuurlijk aan hun stand 

verplicht om daar iets aan te gaan doen, al snel 

volgde dan ook de 11. Maar hierna kwam de 

galavoorstelling pas echt goed op gang. Een 

steekpass van Matteo op rechtsvoor Wiebe 

zorgde voor paniek in de verdediging van 

Sparta. Wiebe herkanste zich goed door vlak 

erna een pass op Dean te geven, Dean passeer

de z’n tegenstander en gaf de bal voor aan Ollie. 

Ollie schoot vervolgens knetterhard op doel, 

de keeper kon hierop de bal nog net wegsto

ten, maar toen was daar Dean als de kippen bij 

om de 21 aan te tekenen. Heerlijk voorbeeld 

van Totaalvoetbal. Maar het genieten voor het 

publiek was nog niet afgelopen. Matteo kwam 

vervolgens in een echte scrimmage terecht vlak 

voor het doel en net als bij rugby rolde de bal uit 

de scrum onder de benen van de Sparta spelers. 

Nu was het Ollie die loeizuiver de 3 1 scoorde. 

Twee minuten later was het Matteo die de bal 

tegen de keeper aanknalde, ook die bal kreeg de 

keeper niet onder controle, en weer was Ollie er 

als een goaltjesdief bij om voor de 41 te zorgen. 

Het publiek werd in de tussentijd getrakteerd op

heerlijke ééntweetjes, waar kwamen die alle

maal vandaan, Gerjan en Paulo? Een niet door 

de keeper tegen te houden schot van VOC werd 

door een speler van Sparta met hands uit het 

doel gewerkt. Penalty! Maar daar dacht de wed

strijdbegeleider anders over, het werd een vrije 

trap, die door keeper Niels net niet in het goal 

werd gewerkt. Sparta kwam er niet doorheen, 

in een van hun spaarzame aanvallen ontstond 

toch nog de 42. Linksbuiten Julius trok ver

volgens ten strijde, dit keer geen kopbal, maar 

een strak schot in de netten, 52. Het mooiste 

doelpunt van de eerste helft moest nog komen. 

Wiebe draaide zich als rechtsbuiten handig van 

z’n tegenstander af en krulde de bal schitterend 

in de rechter kruising, 62! In de laatste minuut 

van de eerste helft was het weer overduidelijk 

hands, maar de scheidsrechter had het niet 

gezien en zo gingen we met een 62 stand de 

rust in.

In het begin van de tweede helft merkten de 

experts op dat VOC moeite had met de wind. 

Maar na zo’n 5 minuten ging de wind gelukkig 

alweer wat liggen, zodat Julius uit een vrije trap 

prachtig de 72 binnenschoot. Ook Dean was 

inmiddels weer op stoom gekomen en scoor

de de 82. Niels was vandaag als keeper heel 

erg aanwezig, niet alleen stond hij goed te kee

pen, hij voetbalde ook nog eens erg goed. Met 

zijn schoten op doel stichtte hij veel gevaar. Als 

beloning voor zijn goede spel kreeg hij dan toch 

nog z’n verdiende doelpuntje. Een strak schot 

was onhoudbaar voor de Sparta keeper, 92. 

Natuurlijk was Dean weer eens te vlug voor de 

tegenstander en schoot de 102 erin. Altijd lek

ker als er dubbele cijfers op het scorebord staan.

In de laatste 10 minuten was er voor Sparta niets 

meer te redden, met elleboogjes, duwen en 

schouderworpen die normaal bij de gele band 

van Judo horen werd geprobeerd om er nog 

wat van te maken. Het enige wapen is om daar 

niet in mee te gaan en juist de voeten te laten 

spreken. Het slotakkoord was dan ook voor Stijn. 

Vol zelfvertrouwen streed hij als een Lord of the 

Rings tegen de verdediging, met Laudrup ach

tige bewegingen bekroonde hij zijn superaanval 

met de 112. Maar het was nog niet afgelopen, 

wie anders dan voetbalkeeper Niels scoorde 

de 122. Welke keeper doet dat hem na? Ik zou 

als VOC maar eens een berichtje sturen naar 

“Moment van de week” op de voetbal.nl site.

Tja, waar gaat dit heen? Er was geen man of the 

Match, maar een team of the Match. Als straks 

Sem er weer bij is en het zelfvertrouwen zo aan

wezig blijft is deze voetbalmachine niet meer 

tegen te houden. Feyenoord komt dus precies 

op tijd, maar eerst nog even warmdraaien tegen 

Smitshoek.Menno van Eerden laat geen wedstrijd van JO9-1 voorbijgaan 

Ode aan de verslaggever
Weer of geen weer. Met z’n allesziende oog, z’n telefoon voor 
notities in de aanslag, om geen enkele actie van onze jongens 
te missen, staat hij er keer op keer. 

Een mooi moment dat de wedstrijd weer 

doet herleven. Gedurende de week verheu-

gen zowel de spelers, teambegeleiding als 

de altijd in groten getale aanwezige ouders, 

opa’s, oma’s en andere supporters zich op de 

wedstrijd en hoe leuk is het om de climax nog-

maals op een rustig moment te herbeleven.

Wij hebben het geluk dat wij tussen de al meer 

dan gemiddelde betrokken ouders, Menno 

van Eerden, als verslaggever hebben getrof-

fen. Menno die al voor het tweede seizoen 

achtereen onze wedstrijdverslagen maakt. Een 

verslag dat altijd weer voor een glimlach bij de 

ouders, opa’s en oma’s en anderen zorgt. Naast 

de wedstrijd van onze jongens altijd weer een 

hoogtepunt in het weekend!
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Shop de trendy Zinzi watches in diverse 
kleuren vanaf €89,- Nu bij aankoop van 
een Zinzi watch een bijpassend zilveren 

armband t.w.v. €29,95 cadeau! 
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Mogen wij u voorstellen aan de 
JO11-1, voorheen Jongens E1? 
Om maar met de deur in huis te 
vallen: een geweldige groep; die 
ook nog eens steeds beter gaat 
voetballen en waar de spelers, 
het begeleidingsteam en ook de 
ouders veel plezier aan beleven. 
Jeugdvoetbal zoals het bedoeld 
is, zeg maar. Plezier maken, 
sporten, leren, samenwerken, 
elkaar accepteren (en soms ook 
heel even niet...), vreugde, 
teleurstelling...alles zit erin.

Als eerstejaars beleefde het team vorig jaar 

een wisselvallig seizoen waarbij vaak wel 

goed werd gevoetbald, maar regelmatig 

door een paar zwakke momenten (en soms 

ook domme pech) wedstrijden werden ver-

loren, of beter gezegd: niet werden gewon-

nen. Inmiddels zijn er enkele nieuwe spelers 

aan het team toegevoegd wat een geweldige 

impuls heeft betekend qua kracht en snel-

heid. Ook is er een professionele trainer-coach 

aangesteld. Dat laatste hebben de mannetjes 

geweten trouwens. De eerste weken kwamen 

ze met de tong op hun schoenen van het trai-

ningsveld... ze waren kapot! Geklaagd werd er 

trouwens niet, tanden op elkaar. Klein voor-

deel: ze zijn inmiddels topfit.

Alle veranderingen hebben er inmiddels 

mede toe geleid dat de mannen makkelijk 

meedraaien in de top van de eerste klasse (bij 

het schrijven van deze kennismaking staan 

‘we’ zelfs bovenaan). Het spel oogt mooi, er zit 

‘een gedachte’ in, ze kunnen elkaar makkelijk 

vinden en er wordt hard gewerkt, ook voor 

elkaar. En niet geheel onbelangrijk: er wordt 

veel gescoord. Mooi om te zien was de wed-

strijd tegen de mede koploper waar de fitheid 

absoluut heeft bijgedragen aan het resultaat. 

Natuurlijk zien we ook nog de momenten 

waarop het minder gaat in de wedstrijd. 

Periodes waarbij de organisatie even zoek 

is, of momenten van onoplettendheid waar-

bij de concentratie het laat afweten. Daar 

wordt echter hard aan gewerkt en het lijkt 

er zo vroeg in het seizoen al op dat dit weke-

lijks beter gaat. Er hangt dus iets moois in de 

lucht...

Kortom, ‘we’ zijn op de goede weg en dit is een 

groep waar V.O.C. nog veel plezier aan gaat 

beleven. En uiteraard de hoofdrolspelers zelf 

ook. Wij nodigen jullie dan ook allemaal uit 

om eens op een zaterdag naar ons te komen 

kijken. Dat is echt leuker dan zondagavond 

met het bord op schoot…

Gerrit van der Hoek

JO11-1JO11-1
Jeugdvoetbal 
zoals het 
bedoeld isbedoeld is
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17SEPTEMBER
Wisseling van de Wacht: de voet ballers zijn 
weer leidend op V.O.C. Cricketcommissaris 
Reinout van Ierschot draagt de sleutel van het 
clubhuis over aan zijn voetbalcollega Berend-
Jan Taken.

20 NOVEMBER 
En tijdens de najaars-ALV: allemaal nieuwe gezichten achter de 
bestuurstafel! (waarover in de volgende Vocabulaire meer). Van links 
naar rechts: Virgil Appelman (nieuw!), Marja de Jong-Hoogstad 
(nieuw!), Henk Weijers, René van Ierschot. Ronald Huisman (nieuw!), 
Reinout van Ierschot, en Berend-Jan Taken (nieuw!).

22 SEPTEMBER
Waarom staan die hekken hier? Een veelgehoorde opmerking van 
(vooral bezoekende) voetballers op de velden 1 en 2. Heel simpel: de 
cricketers bereiden zich nu al voor op het komende seizoen. Sportief, 
maar ook als het gaat om de graswicket. Een beetje regen, een beetje 
zon, en een hele toe gewijde club Grashonden zorgt straks weer voor 
ideale cricketomstandigheden.

17 JUNI
Slapen in de crickethal, nachtelijke speur-
tochten, wedstrijdjes en wat al niet meer: in 
ieder geval kom je niet echt uitgerust terug 
van het E-kamp. Maar wel een belevenis die 
je je later nog zult herinneren….

12 JUNI 
Op 12 juni 2017 vond de 
voorjaars-ALV plaats, 
waar de voetbalprijzen 
werden uitgereikt aan 
Adriaan Knappert (Dik 
Diederik Beker) en Jesse 
van Oeveren (Piet van 
Schooneveld Beker). 
Adriaan deelde meer dan 
6.000 jeugdwedstrijden 
in en Jesse is voor V.O.C. 
actief als scheidsrechter 
en gastheer.

 2017-2018
KALENDER 
V.O.C. Cricket en Voetbal

� DECEMBER 2017
Woe 27/12 Oliebollentoernooi

� JANUARI 2018
Ma 1/1 Nieuwjaarsreceptie
Za 27/1 D-feest

� FEBRUARI 2018
Vr 2/2  Commissiediner
Zo 4/2  V.O.C.-RVC’33
Za 10/2  C-feest
Zo 11/2  V.O.C.-Hoogland
Za 24/2- Za 4/3  Voorjaarsvakantie

� MAART 2018
Zo 11/3  V.O.C.-BMT
Vr 16/3  Zilveren Ploeg Diner
Zo 25/3  V.O.C.-Spartaan’20
Vr 30/3  Paaseierentoernooi

� APRIL 2018
Zo 1/4, ma 2/4  Pasen

� MEI 2018
Zo 13/5  V.O.C.-Olympia
Zo 27/5  V.O.C.-Velo
Di 29/5  The Cricket Challenge

� JUNI 2018
Vr 22/6-za 23/6  E-kamp
Za 23/6   Afsluiting 

jeugdvoetbal seizoen

26 AUGUSTUS
Souplesse, snelheid en 
goed voetenwerk: bij 
boksen is dat net zo 
belangrijk als bij voetbal. 
Niet voor niets kwam 
‘Gladiator aan de Maas’ 
en trainer van MO13-2 
Leon Aertgeerts op het 
idee om de meiden bij 
boksschool Van ‘t Hof in 
Crooswijk door Ton 
Dunk te laten 
voorbereiden op het 
komende voetbalseizoen.

Archiefcommissie werkt aan jubileumboek 125-jarig bestaan V.O.C.

De archiefcommissie is al geruime tijd bezig met de voorbe-
reidingen van een boek dat ter gelegenheid van het 125-jarig 
jubileum in 2020 zal worden gepresenteerd aan alle leden. Het 
laatste jubileumboek is verschenen in 1970.  

Daarom ligt onze focus op de jaren vanaf 1970 

tot heden. Om het boek extra aantrekkelijk te 

maken zijn wij op zoek naar fotomateriaal.

Alle foto’s die in uw bezit zijn en een link heb

ben met V.O.C. zijn van harte welkom. Denk aan 

elftal foto’s, actiefoto’s, uitstapjes, cabarets, fees

ten, fiets, vis en autotochten, korte vakanties, 

jeugdkampen, toernooien, Sinterklaas, kerst, 

nieuwjaarsbijeenkomsten etc.

Het liefst ontvangen wij originele afdrukken (of 

de negatieven) van foto’s uit de jaren dat foto

rolletjes nog in gebruik waren. Wij zullen deze 

foto’s dan voor u scannen en na gebruik retour

neren aan de rechtmatige eigenaar. Indien het 

digitale foto’s betreft dan graag op in een for

maat met grootst mogelijke aantal pixels dat u 

beschikbaar heeft.

Om de foto’s goed te kunnen duiden zou het 

fijn zijn als deze zoveel mogelijk van een onder

schrift worden voorzien.  Denk aan datum, wie er 

is afgebeeld staan, ter gelegenheid waarvan etc.  

Kortom spoedt u naar uw fotoarchief, zolder of 

schoenendoos en verras ons met beelden uit 

het verre of nabije verleden. Alles is welkom ook 

als we het niet in het boek op kunnen nemen 

heeft het absoluut een functie om bewaard 

te kunnen blijven voor de toekomstige V.O.C. 

generaties.

Ons postadres is: 

Chopinlaan 62
3055 JN  Rotterdam
Ons emailadres is: 

archief@v-o-c.nl
Afgeven bij onze verenigingscoördinator Fred 

van Roon kan natuurlijk ook.

Mogen wij ook op uw inzending reke-
nen?
 Namens de Archiefcommissie,

Luuk Bannink

Wie heeft  er 
oude V.O.C.-foto’s?
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Led-verlichting, isolatieglas en korter douchen

V.O.C. op weg naar 
een energieneutrale 
accommodatie

Sinds 2012 heeft V.O.C. de officiële Sport Plusstatus. Dit 
houdt in dat de club een gezonde sociale en organisatorische 
huishouding heeft en succesvolle maatschappelijke activi-
teiten ontplooit. Een aantal punten daaruit voortvloeiend is 
recentelijk verder uitgewerkt, te weten, een gezonde keuken 
en de mogelijkheid tot het creëren van een energieneutrale 
accommodatie.

Aan de gezonde keuken wordt ondertussen 

hard gewerkt middels het programma 

‘Samen Lekker Bezig’. Dat is een doorlopend 

programma dat speciaal is ontwikkeld voor 

sportverenigingen, met als doel een gezon-

dere kantine en is een samenwerking tussen 

horecagroothandel Sligro en de KNVB.

Daarnaast maken ook steeds meer sport-

clubs werk van energiebesparing. V.O.C. kon 

uiteraard niet achterblijven. De Duurzaam-

heidscommissie binnen V.O.C., bestaande 

uit Henk Weijers, Ronald Huisman, Chantal 

Plag, Ton van Hoorn en Penny Nugteren, 

heeft een scan gemaakt en onderzocht 

waar nu de meeste energie aan op gaat. 

Verrassende uitkomst was dat dat onder 

meer de koelkast achter de bar was. 

Daarnaast werd er veel gas verstookt als 

gevolg van het douchen. ,,Die koelkast is 

natuurlijk per omgaande vervangen,’’ ver-

telt Ton. ,,Een duurzame hoogrendements-

ketel daarentegen gaat meer in de papieren 

lopen. Vervelend was dan ook dat de oude 

ketel kapot ging nog voordat er een nieuwe 

duurzame ketel kon komen.’’ 

Expertise
Na enig beraad bleek dat er veel meer 

mogelijkheden waren dan vooraf gedacht. 

Hier kwam de expertise van Penny goed van 

pas, want zij weet goed de weg binnen de 

gemeente en haar subsidiemogelijkheden. 

Penny Nugteren is vanuit de gemeente 

Rotterdam met het project ‘Scoren met 

Energie’ bij de commissie betrokken.

De meest prominente aanpassing was de 

vervanging van de veldverlichting naar led, 

net als de buitenverlichting aan de voorzij-

de van het clubhuis. Henk: ,,Dat is een forse 

investering, maar met subsidie van de 

gemeente Rotterdam was het uiteindelijk 

toch mogelijk. De verwachting is dat we 

deze investering in 7 tot 8 jaar hebben 

terugverdiend. Punt is dat de gemeente 

daar dan wel haar eisen aan stelt. Zo moest 

er onder andere een dimmer op de verlich-

ting van het hoofdveld zitten. Niet heel 

praktisch en noodzakelijk, maar we zijn ook 

de beroerdste niet dus het hoofdveld heeft 

nu led verlichting met dimmer.’’

Ruiten
Ook de ruiten van het clubhuis zijn vervangen 

door driedubbel isolatieglas, vertelt Henk. 

,,Dit is ook ook wel bekend als triple-glas, 

waarmee het warmteverlies verder beperkt 

kan worden. De ruiten aan de veldzijde 

bestaan uit veiligheidsglas met doorvalbe-

scherming. In de fietsenstalling is extra ver-

lichting aangebracht om het veiligheidsge-

voel te vergroten.’’ Een mooie investering os 

ook irrigatie van de hoofdveld. Hier is gekozen 

voor de duurzame variant door het gebruik 

van slootwater uit de aanpalende sloot dat 

gefilterd op het hoofdveld wordt gespoten. 

Dat water vloeit dan weer terug in de sloot en 

wordt vervolgens weer opgepompt. Een 

meer heldere definitie van duurzaam water-

gebruik is er bijna niet te verzinnen.

Zonneboilers
,,Hiermee is het laaghangende fruit echter 

wel geplukt,’’ zegt Chantal, ,,en moet er nu 

verder gedacht worden om de grotere 

ambities te realiseren.’’ Ton vult aan: ,,Denk 

daarbij aan zonneboilers op het dak. En een 

Tesla thuisbatterij waarmee opgewekte 

e n e rg i e  o p g e s l a g e n  k a n  wo rd e n . 

Uiteindelijk zou het mooi zijn om netto 

energieleverancier te worden. Dan ga je van 

gebruiker naar producent.’’ Dergelijke diep-

te-investeringen moeten uiteraard wel eerst 

op haalbaarheid getoetst worden. De 

gemeente is echter erg enthousiast over de 

duurzame ontwikkelingen binnen V.O.C. 

Penny onderzoekt momenteel vanuit het 

project Scoren met Energie wat de subsidie-

mogelijkheden zijn om deze ambities ver-

der te ontwikkelen.

,,De mobiliteitsbeweging van de leden is 

ook iets waar aan gedacht wordt,’’ zegt Ton. 

,,Laadpalen voor elektrische auto’s zijn voor-

alsnog toekomstmuziek maar carpoolen en 

wat vaker met de fiets naar de club bijvoor-

beeld maakt ook al een enorm verschil.’’ 

,,En korter douchen natuurlijk!’’ horen we 

iemand van beneden lachend roepen…. 

Willem Jan Ruiter
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De afgelopen tijd zijn er op het V.O.C.-complex weer een heleboel 
grote en kleinere verbeteringen en verfraaiingen aangebracht.

Eerst waren er een paar velden en een clubge-

bouw, toen een tribune en een crickethal. Er 

kwam kunstgras en drie jaar geleden opende 

Pavillion met nieuwe kleedkamers, verga-

der- en kantoorruimtes en een nieuwe bar. 

Grote veranderingen die het complex aan de 

Hazelaar steeds fraaier maakten. 

Bij de Vocabulaire houden we nauwgezet 

in de gaten wat er allemaal nog meer voor 

aanpassingen en verbeteringen er aan ons 

complex plaatsvinden. Want waar is die oude 

Engelse telefooncel gebleven? Weliswaar een 

beeldbepalend icoon voor the House of Lords, 

maar om nou te zeggen functioneel… Dus 

ging het rode gevaarte in de verkoop, om 

plaats te maken voor de nieuwe wegwijzers 

die (onder meer op de plek van de telefoon-

cel) zijn neergezet. Vooral bezoekers moesten 

nog wel eens zoeken waar nu precies veld 2 of 

veld 4 lag. Dat is met de nieuwe borden, voor-

zien van nummers en een voetbal of een cric-

ketbat verleden tijd. Het excuus ‘ik stond op 

het verkeerde veld’ bij te laat komen hoeft dus 

niet meer te worden geaccepteerd! Te meer 

er ook aan de hekken bij de velden duidelijke 

bordjes hangen met daarop de veldnummers. 

En dat is nog niet alles. In het eindejaarsnum-

mer van vorig jaar schreven we al dat het 

oude V.O.C.-logo in ere is hersteld. En dat zien 

we inmiddels op steeds meer plekken terug. 

Stapsgewijs zijn alle tenues, trainingspakken 

en tassen voorzien van het traditionele logo 

en nu is ook het bord bij de ingang bij de 

parkeerplaats vervangen en prijkt de aloude 

bloedhond op de gevel. 

Aan de hoofdveldkant, onder het balkon, is de 

opslag keurig afgedekt met een nieuw doek 

met het oude V.O.C.-logo en het opschrift 

‘Since 1895’. En dat is nog lang niet alles dat 

er de afgelopen tijd is gebeurd. Kleedkamers, 

gang en trappenhuis werden opgeknapt, het 

hoofdveld kreeg een sproei-installatie, prul-

lenbakken zijn vervangen, overal verschenen 

nieuwe voetbaldoelen, in het clubhuis staan 

drie nieuwe chesterfield-banken en op het 

hoofdveld schijnt nu fellere en energiezuini-

gere led-verlichting (waarover elders in dit 

nummer meer). Bovendien kwmaen er nieu-

we cricketscreens en nam de gemeente het 

groen rond het complex onder handen.

V.O.C. had al een van de fraaiste accommo-

daties van Rotterdam, maar het wordt nog 

steeds mooier....

Albrand Leeuwe

Steeds fraaier…
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Kampioenen!
Net als binnen vele andere gelederen van V.O.C. houden we bij de Vocabulaire van tradities. En 
eentje daarvan is het in het zonnetje zetten van de voetbalteams die afgelopen seizoen kampioen 
zijn geworden. Dit keer waren het vier ploegen die de competitie helemaal bovenaan het rijtje 
af sloten: JO19-1, JO19-2, JO9-2 en MO13-1. De trotse teammanagers verklaren het geheim van 
hun succesvolle team.

Wat een leuk seizoen was het vorig jaar! De JO9-2 was een echt team, comple-
mentair aan elkaar, uitgebalanceerd. 2016-2017 was het tweede seizoen dat 
deze jongens samen een team vormden. En dat kon je zien, concludeert team-
manager Michiel van Berkel. 

Het begon lastig; van de zeven bekerwedstrij

den werden er circa vier of vijf verloren. Ook met 

de start van de competitie na de herfstvakantie 

bleven de goede resultaten achter.

Eigenlijk hield niemand rekening met een kampi

oenschap, behalve de technische staf natuurlijk. 

Pas aan het einde van het seizoen, rond april, stond 

JO92 opeens bij de eerste 3 in de ranglijst en begon 

het besef bij eenieder door te dringen dat ze dit jaar 

zomaar eens kampioen konden worden.

VOC bleef de wedstrijden winnen en de con

currentie verloor punten, waardoor VOC op 

een gegeven moment bovenaan stond. De 

allerlaatste wedstrijd ging het erom; VOC moest 

winnen om de kans op het kampioenschap in 

eigen hand te houden. De mannen speelden 

uit tegen Berkel. Er waren veel toeschouwers; 

broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, ooms, tantes en de 

papa’s en mama’s, iedereen was er klaar voor. De 

wedstrijd was begonnen…… Binnen 3 minuten 

stond V.O.C. met 10 voor. Het wordt een makkie, 

dacht iedereen. Alleen….. bij de rust stond het 

nog steeds 10 en de hele tweede helft, met 25 

lange minuten en ook kansen voor Berkel, bleef 

het ontzettend spannend. Het laatste fluitsignaal 

ging en het nog steeds 10. JO92 was kampi

oen!!!

Op en naast het veld was iedereen blij en werd 

er gedanst onder de champagnedouche. Bij 

terugkomst op V.O.C. werd de sterrenploeg 

onthaald in The House of Lords. Een voor een 

kwamen de mannen de trap in het clubhuis 

opgelopen, terwijl ‘We are the champions’ uit 

de speakers galmde. En na een paar bemoe

digende woorden van Paulo das Dores (JVC) 

werden de schaal overhandigd en de medailles 

uitgedeeld. Het was nog lang onrustig die dag.

De sterspelers:
DAAN VAN VELTHOVEN:  veel trucjes, 

sterk aan de bal

BORIS BROEDERS:  sterk aan de bal, 

groot scorend vermogen

LUCAS DE KONING: uitstekende keeper

LUCAS FLETCHER:  onverwoestbare ballen 

afpakker

MATTHIJS SCHOLTEN:  rots in de branding

QUINTEN VAN BERKEL:  supersnelle rechtsbuiten

FINN VAN DER VOORN:  ijzersterke linksbuiten

JESSE VAN DER WERFF:  robuuste verdediger

ENZO BOL:  supersnelle verdediger

CHANTAL PLAG:   gedreven coach, heeft 

alles voor de jongens 

over en is elke training 

en wedstrijd (door weer 

en wind) aanwezig 

TJEERD VAN DER VOORN:   inspirerende factor in de 

kleedkamer (hardcore 

muziek) en positief coa

chend  langs de lijn

MICHIEL VAN BERKEL:  topmanager

Na 24 wedstrijden in de hoofdklasse was een beslissingswedstrijd tussen 
V.O.C. JO19-1 en XerxesDZB JO19-1 nodig aan te wijzen. Ondanks een veel beter 
doelsaldo en een beter onderling resultaat was de wedstrijd nodig daar beide 
teams een gelijk aantal punten hadden. 

Onder grote publieke belangstelling werd de 

wedstrijd op het sportcomplex Oosterflank 

bij Alexandria’66 onder wisselende weersom

standigheden gespeeld. Ondanks een licht 

overwicht door V.O.C. in de eerste helft werd er 

niet gescoord. 

In de tweede helft liep de spanning op nadat 

XerxesDZB na een corner in de 52e minuut 

op voorsprong kwam (01). XerxesDZB zakte 

in, loerde op de counter, terwijl V.O.C. de druk 

steeds verder opvoerde. In de 72e minuut werd 

Ties aan de rechterzijde van het veld in de diep

te gelanceerd, speelde knap zijn direct tegen

speler uit en bediende Bas van der Storm die 

de gelijkmaker aantekende (11). Er kwam meer 

ruimte op het veld. In de 80e minuut werd Bas 

door de keeper binnen de 16 gevloerd, waarna 

de leidsman V.O.C. een penalty gaf. Dano bleef 

koel en zorgde voor de 21 voorsprong.  Twee 

minuten voor het officiële einde van de wed

strijd maakte Bas er zelfs met een lopje 31 van 

na goed doorkoppen van Kas.

De wedstrijd was gespeeld. XerxesDZB probeer

de wel, maar kon niet meer. Na het laatste fluit

signaal was de ontlading groot en kon het feest 

beginnen. JO191 promoveert naar de 4e divisie.

Ronald Dullemans

In het jaar dat de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen zijn geworden, 
Feijenoord zich landskampioen mocht noemen en Lieke Martens werd 
uitgeroepen tot de beste voetbalster en Sarina Wiegman tot beste vrouwen-
coach van de wereld werd benoemd, is er een minstens net zo belangrijk feit 
geschied: MO13-1 is kampioen geworden in de 1e klasse MO13 en was in het 
seizoen 2016-2017 tevens het best presterende team van V.O.C!!!  

Net als de Oranje Leeuwinnen hebben onze 

V.O.C. meiden er keihard voor gewerkt en heb

ben lef en doorzettingsvermogen getoond (en 

ook een portie geluk gehad) waarmee ze de 

felbegeerde beker binnen hebben gesleept. Dit 

sportieve meidenteam is, na bekendwording 

van de winst, in het (gelukkig niet al te diepe) 

water nabij V.O.C. gesprongen en heeft met 

kroos en al dansend de winst gevierd. 

 

De beker en het kampioenschap waren natuur

lijk helemaal geweldig, maar de echte winst zit 

vooral in het fantastische seizoen dat de meiden 

met elkaar hebben gehad. Samen trainen, elkaar 

aanmoedigen, elke wedstrijd weer alles geven, 

en week na week weer leren en groeien. 

Kampioen ben je nooit alleen, dit team heeft 

gewonnen dankzij de inzet van 4 toptrainers, de 

2 beste coaches en heel veel betrokken ouders. 

De beker is van hen allemaal. 

Sana el Fizazi

JO9-2

JO19-1

MO13-1
V.O.C. Leeuwinnen

JO19-1JO19-1
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Hein van der Arend tachtig jaar lid van V.O.C.

‘Ik ben nu langer 
gepensioneerd dan  
ik ooit gewerkt heb’

In 1946 treffen twee jonge mannen  elkaar 

in tramlijn 10 op weg naar de Economische 

Hogeschool . De één woont op de Straatweg 

en heet Jan Schut, de ander op de Adrianalaan 

en heet Hein van der Arend. Een vriendschap 

voor het leven is geboren. In oktober van dit jaar 

halen drie zoons van de in 2013 overleden Jan 

de 92jarige Hein op om nog eens een bezoek 

te brengen aan de club, waar Hein inmiddels 

80 jaar lid van is. Zijn ‘neven’ Pieter, Willem en 

Cees trakteren hun oom Hein op een bijzondere 

dag, die begint met een officiële ontvangst door 

voorzitter René van Ierschot.

In de administratie bent u bekend als Henk 

van der Arend. De neefjes Schut hebben het 

over ome Hein en eigenlijk moet het Hendrik 

zijn. Wat klopt er hier niet?

,,Officieel is het Hendrik, maar mijn oudere broer 

vond Hendrikje zo onnozel klinken, dat hij er op 

mijn derde Hein van maakte en dat ben ik vanaf 

die leeftijd voor familie en vrienden altijd geble

ven. Daarnaast noemden mensen mij Henk en 

zo ben ik ook als lid bij V.O.C. ingeschreven in 

1937. Pas op je twaalfde mocht je in die tijd deel

nemen aan competitievoetbal, dus werd ik op 

mijn twaalfde direct lid bij V.O.C. en niet bij het 

dichterbij gelegen Schiebroek. Sparta en V.O.C. 

waren de “chique” clubs in die tijd in Rotterdam en 

mijn ouders hadden het goed, dus was de keuze 

voor V.O.C. Heel logisch. In mijn eerste wedstrijd 

scoorde ik direct twee keer en mocht meteen 

mee met het Cteam. In de latere 14 jaar heb ik 

het net zelden meer weten te vinden. Op mijn 

zestiende kon ik al naar de senioren en speelde 

in het derde elftal. Ik heb twee keer in het eerste 

meegedaan en ben nog een enkele keer ingeval

len. Daarnaast heb ik drie jaar cricket gespeeld en 

heb ik de scores bijgehouden voor het tweede.’’

U zult V.O.C. wel dankbaar zijn voor alle 

mogelijkheden die de club bood om aan 

sportbeoefening te doen. U oogt op hoge leef-

tijd nog fit en zal dat toch voor een groot deel 

te danken hebben aan de fysieke begeleiding 

en de uitgekiende trainingen?

,,Trainen was een vloekwoord. Dat deed je niet. 

We speelden onze wedstrijden en dat was het. 

Op de fiets naar thuis en uitwedstrijden. Soms 

met de bus of de tram. In 1957 ben ik gestopt 

toen ik trouwde met Ciel en verhuisde naar 

Waddinxveen. Ik was toen net weer twee jaar 

terug uit Engeland en Ierland, waar ik werkte 

voor de Ardath Tobacco Company. Later werd 

dat overgenomen door de British American 

Tobacco company en voor dat bedrijf ben ik 

in Nederland lange tijd hoofd personeelszaken 

geweest. Inmiddels ben ik gestopt met roken 

en ook ben ik nu langer gepensioneerd dan ik 

ooit gewerkt heb.’’ 

Wat bezielt iemand om zolang (tachtig jaar!) 

donateur van V.O.C. te blijven?

,,Clubliefde. Mijn herinneringen aan V.O.C. zijn 

de herinneringen aan een leuke tijd. Het was 

een heerlijke club, waar we als jochies tijdens de 

zomervakantie rondhingen. Ook in de oorlogs

jaren werd er gewoon doorgevoetbald. Vergeet 

de verhalen van een volgezogen leren bal met 

veters en een veld waar je tot aan je knieën in 

wegzakte. Het eerste veld van V.O.C. lag er altijd 

prachtig bij en we waren niet arm, dus we had

den prima spullen.’’ 

Was vroeger alles beter?

,,Ja! Maar dat zeg ik alleen omdat ik het allemaal 

heb meegemaakt en er graag over vertel. Kijk 

nou eens naar buiten (V.O.C. 1 speelt  tegen  

Nieuwerkerk). Die gasten spelen steeds de bal 

terug op de keeper. Dat deden wij helemaal 

niet, alleen als het echt niet anders kon. En dat 

juichen! Dat lijkt toch nergens naar. Gewoon 

‘hoera!’ en weer verder met de wedstrijd.  

(Ondertussen speelt V.O.C. 1  misschien wel de 

beste wedstrijd van het seizoen en sluit af met 

een overtuigende 50).’’ 

Hoe word  ik net als U zo helder van geest en 

zo fit van lijf en leden ook 92?

,,Dat is gewoon boffen. Anderen krijgen ineens 

iets onder de leden en die raak je dan kwijt. Ik 

heb nooit wat gehad en ben er nog. Wat ook 

belangrijk is: optimistisch zijn en niet achter

om maar vooruit kijken. Als jij denkt dat ik het 

geheim voor een gezonde oude dag heb, dan 

moet ik je teleurstellen. Drie glazen wijn per dag 

is vast heel gezellig, maar of je er ook oud mee 

wordt, dat vraag ik me af.’’ 

Ondertussen wordt er in het clubhuis knalhard 

Nederlandstalige muziek gedraaid en draaft 

neef Willem op en neer met koffie, broodjes en 

bier. Hein zit heerlijk ontspannen op de bank 

en praat nog wat na met erevoorzitter Marten 

Castelein (96). Glunderend neemt hij even later 

afscheid om aan de terugreis naar zijn geliefde 

Abcoude te beginnen. Hein heeft ons versteld 

doen staan met zijn gevoel voor humor en zijn 

heldere geest en hij heeft er weer een mooie 

herinnering aan V.O.C. bij.

Walter Baghuis

Personalia:
Hendrik (Hein) van der Arend

Geboren: 30 juli 1925 (92 jaar)

Lid/donateur sinds: 1937 (80 jaar)

Eind oktober, voor de wedstrijd van het eerste tegen Nieuwerkerk 
werd Hein van der Arend met alle egards op V.O.C. ontvangen. 
Niet zonder reden: Hein - of zoals hij vlak voor de oorlog bij 
V.O.C. werd ingeschreven - Henk van der Arend is inmiddels 91 
en is maar liefst tachtig jaar lid. Een weerzien met de club waar 
hij zoveel mooie jaren beleefde.  
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Pieter Seelaar in Zuid Afrika:  

Geef mij maar 30 graden!

Afgelopen seizoen was erg teleurstel-
lend voor Piet. Na vier wedstrijden 
moest hij de rest van het seizoen toe-
kijken met een gebroken vinger. De 
wintermaanden brengt hij door in het 
buitenland. Eens even kijken hoe het 
met hem gaat en wat hij daar allemaal 
aan het doen is.

Jij cricket eigenlijk het hele jaar, hoe ziet je winter eruit?

 Op dit moment (red. 06112017) ben ik met negen andere 

jongens van het Nederlands XI aan het trainen in Pretoria 

(Zuid Afrika). Hier bereiden we ons voor op de belangrijke 

wedstrijden tegen Namibië in december.

Stel dat jullie winnen van Namibië, wat gaat er voor jou 

veranderen? (wedstrijd is inmiddels gespeeld)

 Voor zover ik weet worden wij met Nederland dan het 13e 

ODI land, wat 36 topwedstrijden over 3 jaar betekent. Wat 

er voor de rest dan gaat veranderen weet op dit moment 

nog niemand, maar het zijn spannende tijden voor het 

Nederlandse cricket.

Mis je de Nederlandse winter?

 Absoluut niet!! Ik kan niet zo goed tegen de kou. Doe mij 

maar lekker 30 graden.

Ben je weer helemaal top fit na je gebroken vinger?

 Ja gelukkig wel. De vinger moet nog wel elke training en 

wedstrijd worden ingetaped, maar ik kan wel weer zonder 

pijn spelen.

Wat verwacht je van komend cricket seizoen op V.O.C.?

 Uiteraard een beter seizoen dan de afgelopen 2. Als de 

mentaliteit verbetert, kunnen er mooie dingen gebeuren! 

We hebben genoeg kwaliteit.

Heb je nog een kerstgroet aan alle V.O.C.’ers?

 Proost! ;)

Maarten van Ierschot
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V.O.C.-SGS: al 74 jaar een traditie

Sinds 1943 elk jaar een 
wedstrijd tussen V.O.C. en SGS
Na het overlijden op 17 april 1986 van Arie Terwiel, één der meest legendarische 
cricketers van Nederland, werd deze wedstrijd in 1987 voor het eerste gespeeld 
in het kader van de Arie Terwiel Trofee. In de eerste jaren bestond het V.O.C.-
elftal voornamelijk uit oud-eerste-elftalspelers. 

Tegenwoordig is het een elftal van veteranen, 

aangevuld met senioren. Wellicht is het goed 

om te vermelden dat Arie Terwiel in zijn cricket

carrière 2115 wickets nam, 6237 runs scoorde 

en 122 maal een vang deed. Hij was erelid van 

V.O.C. en de KNCB.

SGS (Still Going Strong) is opgericht in 1929 

door een groep van 13 oudere cricketers onder 

leiding van August J.H. Eijken. Ze verkozen cric

ket te spelen met oudere leeftijdsgenoten, des

tijds boven de 50 jaar, sinds 2013 verlaagd naar 

35 jaar. Met 500 leden is SGS de grootste cric

ketclub van Nederland: 110 leden spelen actief 

cricket. De club speelt op terreinen van andere 

cricketverenigingen. 

Op vrijdag 23 juni jl. speelden de twee teams 

op een zonovergoten V.O.C.terrein op een door 

René van Ierschot perfect geprepareerd gras

wicket, inclusief gemillimeterd gras. De wed

strijd kende een verrassende uitslag: SGS ging in 

de 35 overs pot batten en kwam tot 238/6 (incl. 

31 extra’s). S. Jogia een schitterende 64, M. Muis 

42 en D. Awadhpersad 31. Vier V.O.C.bowlers (M. 

Sparrius, M. Creutzberg, T. Meeusen en R. Kivits) 

namen 1 wicket. 2 run outs door subliem fielden 

mogen niet onvermeld blijven. 

Na een uitgebreide lunch was dit totaal voor 

V.O.C. een behoorlijke uitdaging. Onder cap

taincy van Lau van Everdingen werd getracht 

dit resultaat relaxed te overtreffen. Dat lukte! M. 

Creutzberg (gelukkig weer terug op de cricket

velden) begon zijn rentree met een fameuze 

102, P. Katsberg (jong talent uit V.O.C. 4) 29 en 

ingevlogen Tom Crab uit Australië maakte er 31. 

Resultaat 240/8. Voor SGS namen J.W. Heshusius, 

F. Smit en M. Muis 2 wickets.

Voor allen duidelijk: een ieder jaar weer leuke 

wedstrijd met dit keer zéér bijzonder mooi 

cricket op een toplocatie, inclusief topwicket. 

Umpires Herman Huising en Marc Vermolen 

mogen niet onvermeld blijven. Hun bezie

lende leiding speelt al jaren bij deze wedstrijd 

een belangrijke rol om er nog lang mee door 

te gaan. De groepsfoto werd gemaakt door 

Donald Noorhoff en de volgende wedstrijd staat 

reeds gepland op vrijdag 22 juni 2018!

Robert Mol, René Glijsteen 

en Arjan Heere (namens V.O.C.)

Kerstgroeten 
uit Australië 
en Nieuw-Zeeland
Deze zomer zijn Max, Caleb en Tom onderdeel geweest 
van de coaching staff van de Cricket Academy en de 
selectie van V.O.C. 1 & 2. Ze hebben een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van onze jeugdspelers en 
daarnaast hebben ze genoten van het cricketen in een 
ander land en het leven in Rotterdam.

,,Mijn periode bij V.O.C. was zonder twijfel een van 

de leukste uit mijn cricketcarrière. Het spelen bij 

een gezellige club met veel activiteiten buiten de 
wedstrijden om maakte de overgang van 

Nieuw-Zeeland naar Nederland bijzonder 
gemakkelijk. Het was een seizoen met 
veel ups en downs. Alle jongens hebben 
ongetwijfeld veel geleerd van afgelo-
pen seizoen en ik ben er zeker van dat 
we volgende jaar in de competitie een 
goede prestatie zullen neerzetten.’’Max O’Dowd

,,Ik wil V.O.C. bedanken voor de moge-

lijkheid om in Nederland op het hoo
gste 

niveau cric
ket te spelen

. Andere spelers 

vertelden me al dat ze een g
eweldige 

tijd bij V.O.C. hadden gehad en ik kan 

alleen maar zeggen
 dat ze geen 

woord 

teveel hebb
en gezegd. De club he

eft faci-

liteiten van
 wereldklasse en zit

 op het 

goede spoor om
 verder te groeie

n.’’

Caleb Jewell

,,Ik heb e
rg genot

en van m
ijn tijd 

bij V.O.C. De faci
liteiten b

ehoren 

tot de beste v
an het la

nd. Niet 

voor nie
ts trad V.O.C. in de zomer 

verschill
ende malen op a

ls gast-

heer voo
r interna

tionale w
edstrij-

den. Alles
 tezamen was het ee

n 

fantastis
che ervar

ing en ik
 hoop hie

r 

in de nabije 
toekomst nog ee

n keer 

terug te 
keren.’’ Tom Cramb
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Hero Renkema en Dave van der Have van de bar

commissie zijn drijvende krachten achter het 

plan de losse euro’s, vijfjes en tientjes in de ban 

te doen. Dave is voorzitter en Hero is penning

meester van de barcommissie. In het dagelijks 

leven bankier zijnde is de rol van Hero geen onlo

gische keuze. ,,Andere clubs waren al begonnen 

met de introductie van het contantloos beta

len,’’ vertelt Hero. ,,Maar V.O.C. was er toen nog 

niet klaar voor. Je streeft een zo breed mogelijk 

draagvlak na, dus het was zaak dat we ieder

een binnen de club van de voordelen zouden 

kunnen overtuigen.’’ Meer dan de helft van alle 

betalingen was contant. Hero: ,,Dat brengt een 

verhoogd risico op ‘administratieve tekortkomin

gen’ met zich mee. En contant geld kost vandaag 

de dag geld: je moet betalen voor je wisselgeld 

en voor het afstorten van de omzet bij de bank.’’ 

Daarnaast speelden veiligheid en gemak een 

belangrijke rol, zegt Dave. ,,Fred (van Roon, ver

enigingscoördinator, red.) werd iedere vrijdag 

helemaal gallisch van het tellen, om vervolgens 

ook nog met de weekomzet over straat te moe

ten om het bij de bank af te storten.” V.O.C. was 

een aantal jaar geleden al overgegaan op een 

nieuw kassasysteem met PINkoppeling. De 

volgende stap naar contantloos betalen is dan 

relatief eenvoudig gemaakt. 

Zakgeld
,,De eventuele nadelen moesten we echter ook 

goed in kaart brengen. Niet iedereen heeft een 

bankpas. Denk bijvoorbeeld aan onze jeugdspe

lers”, gaat Dave verder. ,,Een clubhuis is daarnaast 

een gelegenheid waar je doorgaans gewend 

bent om cash te betalen.’’ Ondergetekende krijgt 

bijvoorbeeld van zijn vrouw voor de 3e helft van 

de Heerendivisie precies 20 euro zakgeld mee. 

Dit om te voorkomen dat er de volgende dag 

geen boodschappen meer gedaan kunnen 

worden… Er waren meer twijfels. ,,Wat zou de 

reactie van bezoekende clubs zijn?’’ zegt Hero. 

,,Men zou dit als niet heel erg welkom kunnen 

beschouwen, wat weer haaks staat op een van 

onze belangrijke kernwaarden, namelijk  gast

vrijheid,” zegt Hero.En, zegt Hero, voor zover dat 

uiteraard op V.O.C. van toepassing is: ‘creatief 

boekhouden’ is niet meer mogelijk. ,,De bar van 

V.O.C. draait commercieel goed, dus vanuit dat 

oogpunt niet bezwaarlijk. Maar denk even aan 

de vergoeding die het barpersoneel ontvangt. 

Als vereniging ben je gebonden aan de maxima

le vrijwilligersvergoeding van 1.500 euro per jaar. 

Extra uren e.d. uitbetalen is dan niet mogelijk.” 

Bier onder de douche
En omdat het V.O.C. niet zou zijn zonder een 

mooie ervaring uit eigen gelederen, noemt 

Dave lachend de volgende anekdote. ,,Jan van 

’t Veer had eens een discussie met de belasting

inspecteur over de verrekening van de BTW op 

het bier dat boven gedronken werd. Zijn betoog 

was dat senioren ook wel eens bier beneden 

drinken, onder de douche welteverstaan, wat 

dus ook verrekening van BTW zou moeten toe

staan.’’ Hero: ,,En de laatste hobbel was het bar

personeel zelf, want met contantloos betalen 

wordt het geven van fooi ook een stuk minder 

gemakkelijk.’’ V.O.C.’ers en bezoekers die het uit

stekende werk van ons barpersoneel financieel 

willen waarderen kunnen terecht bij de ‘fooi

enemmertjes’ bij de bar, waar altijd een extra 

eurootje in mag.

,,Kortom,’’ zegt Hero, ,,Dave en ik hebben een 

beleidsplan gemaakt waarmee we het bestuur 

konden overtuigen opdat zij dit voorstel slechts 

nog hoefden af te hameren in de eerstvolgende 

vergadering. En zo geschiedde. Het feit dat niet 

iedereen over een bankpas beschikt hebben we 

ondervangen door binnenkort een clubcard te 

introduceren. Le Credit Sportif, een onderne

ming die kassasystemen voor sportverenigin

gen aanbiedt, heeft reeds 600 van deze passen 

beschikbaar gesteld. Dit zijn passen die je voor, 

zeg 10 euro kan kopen waar dan ook 10 euro 

aan krediet op staat. Met deze pas kun je dan 

afrekenen aan de bar. Bijkomend voordeel is dat 

deze passen gekoppeld zijn aan leeftijdsregistra

tie. Geen alcohol onder de 18 bij V.O.C.” 

Smartphone
Verdere ideeën om bijvoorbeeld met je smart

phone te kunnen betalen en een polsbandje 

voor de kinderen zijn vooralsnog toekomstmu

ziek, zegt Dave. ,,De clubcard kun je eenvoudig

weg opladen aan de bar via PIN of iDeal. Saldo 

bijhouden kan via de betaalterminal aan de bar 

en via de KNIPapp die gratis te downloaden is 

via de Appstore of Google Play. De verwachting 

is dat deze clubcards binnenkort aan de bar te 

verkrijgen zijn.” 

Een kleine twee maanden verder, zo is de con

clusie van Dave en Hero, zijn de ervaringen over

wegend positief. Lichte irritaties bij gastspelers 

losten zich eigenlijk altijd vanzelf wel op. Hero: 

,,Toch moesten we recentelijk weer even terug 

naar de oude manier van betalen, toen we een 

cricketclub uit Engeland op bezoek hadden. Bij 

grote uitzondering hebben we toen snel een 

kas opgezet. Als sportvereniging moet je nou 

eenmaal altijd flexibel zijn en blijven.”

Willem Jan Ruiter 

Losse euro’s alleen 
nog voor de fooienpot
Vanaf 1 september 2017 heeft V.O.C. contantloos betalen inge-
voerd. Dat betekent dat vanaf die datum niet meer met contant 
geld betaald kan worden in het clubhuis van V.O.C., maar alleen 
nog maar mag worden gepind. VOCabulaire zocht uit wat de 
eerste ervaringen zijn.

Eerste ervaringen met 
contantloos betalen positief

Met verschillende commissieleden organiseer 

jij jeugdfeestjes, Sinterklaas, 

E-kamp en nog meer leuke activiteiten. 

Je vergaderd ongeveer 6 keer per jaar en gezamenlijk 

met 2 of 3 commissieleden 

organiseer je 1 of 2 activiteiten per jaar. 

Voor de zo’n activiteit krijg je weer de hulp 

van wat enthousiaste ouders.

LEDEN 
EVENEMENTEN-

COMMISSIE

V.O.C. is een leuke voetbal- en cricketclub maar kan 
niet zonder vrijwilligers. Heb je interesse

41

VOC WORDT MEDE GESPONSORD DOOR:



 









   






















Nieuwe gezichten 
in de barcommissie
De barcommissie was na het vertrek van Sonja de Kok nog niet 
klaar met vernieuwen. Na Merel Faasen zijn nu ook Lars van 
Gijn en Vivi de Regt de barcommissie binnengetreden.

Lars heeft drie jaar achter de bar gewerkt en heeft aange

geven hiermee te gaan stoppen. Gelukkig wil Lars nog wel 

betrokken blijven bij V.O.C. en zal hij verschillende taken van 

Koen van Everdingen overnemen. Koen is per 1 september 

gestopt met zijn rol in de barcommissie. Hij zal samen met 

Ross de catering van Hockeyclub Barendrecht gaan runnen. 

Wij wensen hem veel plezier en succes met deze nieuwe uit

daging en bedanken hem voor zijn inzet in de barcommissie 

de afgelopen jaren! 

Lars zal de planning gaan doen en hij zal ook het aanspreek

punt zijn voor het personeel. Tijdens de vrijwilligersmarkt 

stond daar Vivi de Regt. Onwetend dat zij die dag heel wel

kom was op V.O.C.! Met haar enthousiasme en ervaring heeft 

de barcommissie er een heel goede ervaren kracht bij. Vivi 

zal het aanspreekpunt in de barcommissie zijn voor evene

menten en zal dus gaan samenwerken met de evenemen

tencommissie. 

Bij de Heerendivisie is het dit jaar nieuw dat V.O.C. zelf voor 

het eten zal zorgen. Ook deze taak neemt Vivi op zich. Verder 

zal Vivi zich ook bezighouden met HR en andere algemene 

zaken achter de bar. Welkom Vivi en Lars! De barcommis

sie bestaat nu uit: Dave van der Have, Hero Renkema, Merel 

Faasen, Vivi de Regt en Lars van Gijn.
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Op 28 juli 2017 verzamelen ongeveer 26 typisch 

blauwwit gestreepte Jasjes op het terras bij 

Stobbe op de mooie Kortekade. Met niet eens 

het vertrek op Tour als hoogtepunt, maar de 

verjaardag van Rob de Widt! Voor het eerst in de 

Missing Bail geschiedenis wordt de verjaardag 

van Rob de Widt op het continent gevierd en het 

schrikkeljaar wordt als schuldige aangewezen. De 

tourboekjes arriveren per spoedkoerier, na een 

verblijf van 3 maanden bij de drukker, en debu

tanten Sebas, Boris en Willem ontvangen hun 

blazer. Het maximale leeftijdsverschil binnen het 

team bereikt daarmee de 50 en we zijn inmiddels 

met 5 pazonen combi’s, wederom episch!

Al met al zorgt dit voor de nodige consterna

tie onder de clientèle van Stobbe, de toevallige 

passanten en de plaatselijke politieeenheid, 

enigszins veroorzaakt doordat Luuk de bus 

op de Kortekade al aan de linker rijbaan laat 

wennen en Ralf tegelijkertijd de bus parkeert 

op een nietbestaande parkeerplaats: oftewel 

midden op straat. Je kon Rob de Widt al horen 

kreunen “ach nee, wordt het zo’n tour…” Na de 

hugs&kisses vertrekken de bussen naar Hoek 

van Holland. 

Daar aangekomen blijkt Henk de boottocht te 

hebben geboekt op de namen 

van de mensen die op de tour 

van 1995 meegingen, zoals Rob 

Vos, Frank Tol en Erik Kruining... 

Hij  was even vergeten dat 

UKborderpatrol in verband met 

het terreuralarm daar nogal slecht 

mee om kan gaan. We dreigen 

de vroege boot alsnog te missen, 

ondanks de verlengde bussen.

Op de boottocht worden de laat

ste euro’s weggedronken danwel 

opgegokt, en vliegen ongemerkt 

de regenwolken met de boot 

mee naar Engeland. We komen 

een uur eerder aan dan we den

ken en inclusief het tijdsverschil 

weet je dan hoe laat het is.  Ook 

dat is nog nooit eerder voor

gekomen. 

De eerste wedstrijd is op het werkelijk schitte

rende veld van Sheffield Park. Bij velen bekend 

van Lord Sheffield die de Australiërs hun eerste 

interland in Engeland liet spelen met vrije toe

gang voor alle 50.000 bezoekers, uniek in die tijd. 

Het is daadwerkelijk de 100e tegenstander van 

de MB. Het is ook het veld waar WC Grace tijdens 

een wedstrijd tegen Australië op de laatste bal, 

voor de winst, naar de boundary liep voor de 

noodzakelijke vang, de ring aan de boom aan

raakte en precies toen door de bliksem werd 

getroffen en ter plekke stierf. Het kleine beetje as 

van zijn crematie (het was een stugge maar bij

zonder kleine man, zeg maar kabouter) werd in 

een urn gestopt en de wereldberoemde “Ashes” 

waren geboren. Op dit unieke veld boeken we in 

een regenachtige finale een mierzoete overwin

ning! Het fielden wordt danig gehinderd door

dat na het schreeuwen van Willem of ‘tering

baard’ er telkens 2 man beginnen te rennen…

Na de wedstrijd rap op pad naar Hotel 1 in 

Brighton. Dit is ook de stad van de curries en 

veel pints, die we ons danig laten welgevallen. 

Die avond scoort maar één tourganger een 

‘bird’, well done youngster! Wel jammer dat zijn 

vader nog niet is gearriveerd op tour. Hij laat 

haar uiteindelijk, netjes als hij is, weer een vlucht 

nemen. Ook van de receptionist slechts com

plimenten.

De volgende dag op weg naar eveneens een 

prachtig veld van Arundel Castle. Helaas komt 

onderweg al het appje dat de wedstrijd ‘due to 

a wet pitch’ niet door kan gaan. ‘they wouldn’t 

want to ruin the wet pitch’ dat wil niemand. De 

middag wordt opgevuld met voetbalwedstrijd 

Bournemouth – Valencia met Nathan Aké in de 

basis bij de thuisploeg. 

Door naar Hotel 2 in Brighton! Effectieve kamers 

met een uitmuntende hotelbar! Helaas wordt 

deze de volgende ochtend voor 4 weken 

gesloten voor groot onderhoud, nadat Bart 362 

Missing Bail Tour 2017

The hundreth 
opponent!
Na de ‘Millenium-Tour’, de ‘Centennial-Tour’ (toen we nét de 
Centennial-game misten) én de ‘After-Centennial-Tour’ togen 
we wederom naar Zuid-Engeland voor de wedstrijd tegen de 
One Hundreth Opponent (dubbelingen niet meegeteld). 
Eigenlijk heeft elke Tour wel een epische naam en vinden we 
altijd wel een reden om op Tour te gaan: met niet in de laatste 
plaats onze vrouwen…

pints en 4 Jim Tonics bestelt. ’s Avonds doneert 

Faasen het diner bij de lokale Thai. 

Maandag 31 juli: zon en de mooiste 31 juli ooit. 

Wedstrijd afgelast… Vinne pakt nog net Moeen 

Ali’s hattrick tegen RSA mee op de Oval en wij 

gaan, na het insmeren met zonnebrand, foot

golfen. Er wordt enthousiast gematchfixt en 

de tellers winnen. Na de lunch is het Jurrassic

midgetgolf aan de beurt, we vermaken ons 

wel. Ralf en Willem eindigen de dag met een 

mooie Missing Bail tatoeage, waarvan Ralf bij

tend op zijn onderlip nog verklaart dat het geen 

pijn deed.

Op dinsdag 1 augustus arriveren Sir Alan, Dennis 

en Piet wat later op het veld, mede doordat 

de huurauto op Southampton Airport (South 

Africa) staat te wachten. We spelen op een 

veld dat betreedbaar is via de Pub en de Beer 

Garden! Mooier kan niet. We gaan eerst batten, 

uiteraard. Na en behoorlijke opening strompelt 

de late order door de limited overs en we ein

digen 9 down. De glans is er na 2 dagen pub 

wel een beetje vanaf. Maar toch herpakken we 

ons om de winst naar ons toe te trekken, weder

om, 2 uit 2! En dat ondanks een caughtbehind 

waarbij Rob de Widt (aka snicko) als enige op 

het veld en in het dorp, geluid waarneemt, zijn 

vinger opsteekt, zich overdenkend omdraait, 

weer terugdraait en dezelfde batsmen weer 

ziet verschijnen. Het heeft Koen <<WAS HET 

KOEN??>> aardig wat finegeld gekost.

Hebben we eindelijk een pub in/op het veld: 

moeten we als een raket naar de Rose Bowl voor 

een T20 Blast wedstrijd. We gooien het enige 

biertje dat we daar in 45 minuten bij de bar los 

weten te weken achterover, rammen de bail op 

het hoofd van de captain en ledigen het munt

geld met tegenzin in de finepot, youngster 

Willem leert het spel payfordiscussingthe

finemanager.

In het stadion komen we er achter dat Peter 

Faasen al 40 jaar in bijna vaste dienst is en de 

jubilaris doneert een pallet pints. Ondertussen 

winnen Bart en Boris met een hoge vang een 

gratis T20 Blast ticket voor de wedstrijd op vrij

dag, terwijl we op donderdag vertrekken. We 

lossen in het clubhuis bijna de mythe van de 

Missing Bail op, met de vondst van George Bails.

Woensdag 2 augustus. Het nieuws van onze 

zegereeks verspreidt zich snel en de tegenstan

der gelast de wedstrijd af. ‘Wouldn’t want to 

ruin his wife’s pitch’ of iets dergelijks, het regent 

(nog) niet in ieder geval. Het Car Museum en 

het Indoor Bowls Centre zijn niet veilig voor de 

Missing Bail. 

Donderdag 3 augustus. Op de dag van vertrek 

keert het eerste busje na de eerste roundabout 

terug voor Nicks ontbrekende paspoort, dat 

na een half uur wordt gevonden, in het busje. 

Er wordt gespeeld en blijkbaar duurt de tour 

een dag te lang: District XI breekt in een record

tempo elke ambitie van MB af. Maar in de pub 

zien we het Nederlands dames voetbal elftal 

de Engelsen ruimhartig verslaan! Een stukje 

genoegdoening. Als klap op de vuurpijl vraagt 

de douanier nog of we wapens bij ons hebben 

om aan te geven… Some things never change. 

I hooked it over the high way!

Randy van den Broek
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Vrijwillig
Natuurlijk heb ik niet zelf 
met de redactie gebeld om 
een column te mogen schrijven over vrijwil-
ligers. Ik ben ervoor benaderd. In dit verband 
spreek ik dan ook liever van ‘vrijwillig aange-
wezen’ en komt het erop neer dat ik iets voor 
de club doe zonder geldelijke tegenprestatie.
In het verleden heb ik me vaker vrijwillig ingezet voor V.O.C. 

en ik heb mijzelf zelfs ooit voorgedragen voor de ‘vrijwilliger 

van het jaar’prijs. Ik moest het toen afleggen tegen een vrij

williger die minimaal  30 uur per week in de club stak. Het 

jaar daarop heb ik veel van mijn vrijwillige taken neergelegd. 

Dat laatste had niks te maken met het niet opstrijken van 

een tastbare blijk van waardering, maar met de verhui

zing van mijn drie zoons van V.O.C. naar vv Nieuwerkerk. 

In juli 2008 schreef ik in een kort verslag aan mede V.O.C.

jeugdtrainers het volgende over die overgang:

“De plaatselijke voetbalvereniging VVN wijkt op alle fronten 

af van VO.C.. Er spelen etnische minderheden, meiden (of is 

dat hetzelfde bij voetbal?) en kinderen met prachtnamen 

als Wesley, Lorenzo en Ricardo. Het terrein is groots, het 

clubhuis een architectonisch drama. Ook de entree met 

verzamelcontainers voor oude kleding, papier en ander 

onbruikbaar spul is geen voorbeeld van beeldverrijking. 

Dat kan beter.

Maar er is ook een verschil te noemen tussen de ver

enigingen, welke goed uitpakt voor Nieuwerkerk. Op 

Nieuwerkerk kennen ze natuurlijk ook de goedbedoelende 

vrijwilligers, die uren per week in de club stoppen. Echter 

bij Nieuwerkerk doen ze dat louter voor de kinderen en 

niet ter meerdere glorie van zichzelf! Een opvallende en 

frisse insteek!

Het zijn allemaal aardige mensen, die bereid zijn om zich in 

te zetten voor de club, zonder daar ook meteen wat voor 

terug te verwachten. Ze zijn gespeend van enig commen

taar en laten zich desnoods ook nog sturen door een com

missie. Zij ondergaan alles lachend en zonder discussie. 

 (Ik begrijp dat bovenstaande alinea twee keer gelezen 

moet worden om te begrijpen wat er staat en dat zoiets 

bestaat, maar ik heb het echt meegemaakt!)

Ook hun selectiebeleid is compleet anders ingesteld. Waar 

wij op V.O.C. eerst kijken naar inkomen, leefomgeving en 

opleiding, wordt er op Nieuwerkerk gelet op zaken als 

talent, techniek en inzet. Heel maf! Ik voel me af en toe 

Alice in Wonderland op die club.”

Er is inmiddels wel wat veranderd op V.O.C. dus het verslag 

is wat gedateerd. De komende tijd ga ik mijn kijk op de 

V.O.C.vrijwilliger opfrissen en zal er vervolgens in dit mooie 

blad bij jullie op terugkomen.

Walter Baghuis

V.O.C. 
Behind the 

Scenes
Zwartrood de vlag, met een hond; dorstig voor bloed.

Velden strak als een stuiver, glimmend in avondgloed

Volharding Olympia Combinatie, balspelen met variatie

Een natie; van bat, bal, legguard tot staande ovatie.

Het graswicket; ieder seizoen weer strakgerold

De onbekende stille, o zo gouden schaduwcrew

Vrijwillig gevend de tijd en de club moge glans ontvangen

Want dit verlangen, dat zo vanzelfsprekend wel wordt bemand

De vrijwilliger maakt de club waar, volmaakt en geeft haar kracht

Neem zo de grens op de zijlijn, scheidsrechter; Baas in ‘t veld

Bepalend, eindverantwoordelijk, de dankbaarheid wordt vergeld

Binnen de lijnen wordt gespeeld; slaande op hol, kruising; goal!

Of een zessie wordt geslagen uit de boundarie; 

scorer noteert ‘t wel, buitenspel

Puur om de spelen te waarborgen,

trotseren mensen klussen en 

verdraaien ze ware zorgen in wat positiefs

Maar nee, neem dit niet voor lief.

Zonder bestuur geen regie, 

zonder Piet van Schooneveld helemaal niets.

So give some noise for V.O.C. Behind the scenes

Roderick Faassen

 'Trotse 
vrijwilligers'
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Pieter en Diederik de Groot

‘ De hele zomer 
verbleven wij op de club’

In deze episode van de interviewserie Vaders & Zonen aan-
dacht voor twee mannen die ons clubhuis welhaast beschou-
wen als hun huiskamer, zo vaak zijn ze op V.O.C. te vinden. 
Vader Pieter -erelid sinds 2009- en zoon Diederik de Groot.

Het gesprek vindt plaats in de bestuurskamer. 

Bijzonder om te vermelden dat deze bestuurs

kamer tot voor kort de natuurlijke habitat van 

Pieter was. Hij trad onlangs af als penningmees

ter. Het was overigens de derde bestuurskamer 

waar Pieter zijn rol als bestuurslid vervulde. Eerst, 

midden jaren 90, als secretaris op het oude, 

knusse complex aan de Overschiese Kleiweg, 

daarna tot medio 2009 in de oude bestuurska

mer in het clubhuis. Om laatst nog anderhalf 

jaar de club als penningmeester te dienen.

De bestuurskamer die, als de voortekenen ons 

niet bedriegen, op enig moment ook Diederik 

zal begroeten als bestuurslid. Reden genoeg 

voor een interview.

Mannen, om te beginnen, wanneer 
zijn jullie lid geworden van V.O.C. ?
PIETER: ,,Het zal 1969 of 1970 zijn geweest. 

Ik speelde destijds voetbal bij H.C.S.Z. 

(Hillegersbergse Christelijke Sportvereniging 

Zwaluwen). De vereniging werd opgeheven 

bij gebrek aan voldoende leden en ik maakte 

samen met o.a. Leen en Henk Hennink de over

stap naar V.O.C. Voor de broers Hennink een 

voor de hand liggende keuze, grootvader Leen 

Versteege heeft namelijk een prominente rol 

gespeeld in de geschiedenis van V.O.C.’’

DIEDERIK: ,,Ik ben lid vanaf mijn geboorte 1991 

dus. Protesteren kon ik toen niet maar het is mij 

tot nu toe goed bevallen…’’

Kunnen jullie in het kort jullie 
sportieve carrière toelichten?
PIETER: ,,Ik heb vanaf de jeugd bijna altijd met 

Leen en later ook met Henk Hennink gespeeld.

De zaterdagen zagen er wel eens zo uit; eerst 

met ons eigen elftal C1 spelen om daarna met 

vader Roldaan of vader van der Loo in de auto 

naar de B2 om de dag af te sluiten in de A3.

Ik was toen ook al behoorlijk lang en als keeper 

kon je zoveel spelen als je wilde.

Door het gebrek aan keepers speelde ik ook al 

vroeg in de senioren. Ik heb bij elkaar zo’n 17 

jaar afwisselend in het eerste en het tweede 

gekeept. Klaarblijkelijk is wilskracht minstens zo 

belangrijk als talent. Ondertussen speelde ik al 

(stiekem) mee met mijn oude teamgenoten in 

het 5e. Nadat ik gestopt ben in de selectie heb 

ik nog een aantal jaren in dat team gespeeld. 

Afgebouwd heb ik eerst bij de klassieke zater

dag veteranen en in de voorbije jaren heb ik nog 

met veel plezier gespeeld in de Heerendivisie 

bij WvE (Waakt voor Euforie) en als ze helemaal 

niemand kunnen vinden om te keepen kunnen 

ze nog een beroep op mij doen, maar eigenlijk 

wil mijn knie niet meer.

Met cricket was het niet veel anders. Vroeger 

werd je lid en ging je naast voetbal ook vanzelf

sprekend cricket spelen. Een geweldige tijd, met 

name de middelbare school periode.

De hele zomer verbleven wij op de club. Ik had 

het geluk met zeer getalenteerde jongens te 

mogen spelen waardoor ikzelf ook beter werd. 

Nooit goed genoeg voor het eerste maar wel 

vele jaren in het tweede waarvan een aantal 

jaren als aanvoerder. Vanaf de eind jaren 70 gaan 

wij elke twee jaar toeren in Engeland. Doordat 

het gezelschap door de jaren heen aangevuld is 

met jongeren is het altijd fris gebleven.’’  

DIEDERIK: ,,Ik heb altijd op bescheiden niveau 

net onder de selectie teams gevoetbald. 

Hoogtepunt was de C2 waar ik samen heb 

mogen spelen met zeker 4 jongens die uitein

delijk ons succesvolste eerste elftal ooit hebben 

gehaald. Gelukkig speel ik nu alsnog in het eer

ste, maar dan wel op zaterdag.

 

Cricket heb ik niet gedaan totdat Leen Hennink 

mij 3 jaar geleden vroeg voor de Zami’s. Dat ik het 

in mijn jeugd nooit heb gespeeld en dat ik er niet 

veel talent voor heb is nog elke wedstrijd te zien.’’

Jullie zijn zeer betrokken V.O.C.’ers. 
Welke klussen als vrijwilliger heb-
ben jullie zoal vervuld?
DIEDERIK: ,,Ik ben op mijn twaalfde begon

nen met fluiten en daar ben ik nooit meer mee 

opgehouden. Tot een jaar geleden heb ik zo’n 

4 jaar in de gedragscommissie gezeten. Nu zit 

ik in de seniorenvoetbal commissie en daarin 

ben ik verantwoordelijk voor het indelen en 

werven van scheidsrechters en alles rondom 

de lagere senior elftallen. Daarnaast nog de pro

grammaboekjes, vlaggen bij het eerste en het 

onderhouden en schoonhouden van veld 3 en 

4 (samen met Max de Boorder).’’

PIETER: ,,In 1995 ben ik in het bestuur gekomen 

en ik heb dat tot 2009 gedaan met onlangs een 

“nabrander“ van 1,5 jaar. Ik ga nu met een aan

tal (jonge) enthousiastelingen het lustrum van 

2020 organiseren.

Jullie lopen al een tijd mee, wat 
hebben jullie zien veranderen?
IN KOOR: ,,Eigenlijk heel weinig. Natuurlijk is de 

club veel groter en zijn Heerendivisie en dames 

en meisjesvoetbal relatief nieuwe activiteiten, 

maar dat heeft het karakter van de club zeker 

niet aangetast. Het enige wat opvalt is wel dat 

de saamhorigheid vroeger groter was. Men had 

vroeger minder alternatieven en tegenwoordig 

zijn de agenda’s wel heel erg vol.’’ 

Moet V.O.C. niet meer een afspiege-
ling van de Rotterdamse samenle-
ving worden?
PIETER: ,,Ach elke club heeft zo zijn eigen achter

ban. Het feit dat ons complex in Hillegersberg

Schiebroek is gelegen zorgt voor een natuurlijke 

aanwas uit die wijk.’’ 

DIEDERIK VULT AAN: ,,Ik vind het eigenlijk wel 

mooi, al die verenigingen met een eigen cultuur. 

Zo speel ik altijd erg graag bij Zwarte Pijl, een 

leuke vereniging met de lekkerste broodjes van 

Rotterdam.’’ Hij maakt daarna een wellicht voor 

de hand liggend bruggetje naar clubcultuur en 

gedrag en zegt: ,,Ik vind dat V.O.C.’ers elkaar altijd 

moeten blijven aanspreken op gedrag. Ik maak 

als scheidsrechter vaak zaken mee waar ik als 

clubman helemaal niet blij van wordt.’’

Ambitie is op het ogenblik een hot 
item. Hebben jullie als trouwe sup-
porters van ons eerste daar nog een 
mening over?
DIEDERIK: ,,Uiteraard moeten we er naar streven 

om zo hoog mogelijk te spelen. De sleutel daar

toe ligt naar mijn idee bij de jeugdopleiding en 

dat gaat steeds beter en professioneler. 

Quick uit Den Haag is wat mij betreft een prima 

voorbeeld.’’ 

PIETER VULT AAN: ,,Wij moeten altijd proberen 

om de leden sportief uit te dagen, beter te wor

den. V.O.C. moet hiervoor de voorwaarden te 

scheppen: trainers, materiaal, organisatie, maar 

ook een veilige, prettige omgeving.’’

Verder nog zaken die jullie willen 
delen? Je hebt nu de kans…
DIEDERIK: ,,Graag zien dat de geluidsinstallatie 

buiten wordt vernieuwd of op z’n minst goed 

functioneert.’’ 

PIETER: ik begin dorst te krijgen……..

Aldus werd het gesprek aan de bar voortgezet. 

Henk Weijers

48 49

      VADERS
& ZONEN
      C



V.O.C. Businessclub

Van Mossel Autolease: 
maatwerk in mobiliteit
In de rubriek Businessclub komen ondernemers aan het woord die V.O.C.een 
warm hart toedragen en de club op een of andere manier financieel ondersteu-
nen. Soms omdat ze al een jarenlange band hebben met V.O.C., in andere geval-
len omdat ze om andere redenen sympathie voor de club hebben. In deze afle-
vering Lars de Vreij, commercieel directeur van Van Mossel Autolease, sponsor 
van de V.O.C.-voetbalselectie.

Van Mossel Autolease Rotterdam is sinds dit sei

zoen de nieuwe hoofdsponsor van de voetbal

selectie van V.O.C. Een nieuwe naam weliswaar, 

maar geen onbekende voor de goed ingevoerde 

V.O.C’ er. ProfiLease, de shirtsponsor van vorig sei

zoen is overgenomen door International Car lease 

Holding en september jl. is de naam gewijzigd 

in Van Mossel Autolease Rotterdam. De naam is 

veranderd, maar de band met de club niet. Twee 

medewerkers, Matthijs Kuil en Timothy Boers, 

voetballen al enkele jaren bij V.O.C. 

De geschiedenis van het bedrijf begint in 

1941, als Willem van Mossel op 26jarige leef

tijd zijn BOVAGdiploma vakbekwaamheid 

voor het Automobiel en Garagebedrijf haalt. 

Direct na de Tweede Wereldoorlog begint hij 

Automobielbedrijf W.B.J. Van Mossel In Den Bosch. 

Tien jaar later wordt begonnen met de nieuw

bouw van ‘Autobedrijf en Volkswagendealer Van 

Mossel’ in Waalwijk. Na een explosieve groei in de 

daarop volgende jaren draagt Wim van Mossel 

zijn bedrijf uiteindelijk in 1978 over aan Nico 

van Rooij. Nico is sinds 1955 als administrateur 

in dienst bij de onderneming. In 1982 komt Eric 

Berkhof, de huidige directievoorzitter als stagiair 

werken bij Autobedrijf van Mossel. Na de afron

ding van zijn studie in 1984 treedt hij in vaste 

dienst, waarna hij in 1988 de onderneming van 

Van Rooij overneemt. Daarmee is de grote groei 

van de onderneming pas echt ingezet. In 2012 

volgt de samenwerking met Ben Mandemakers, 

waarna in 2016 Van Mossel Automotive Groep 

ontstaat: één van de grootste en vooraanstaande 

automotive bedrijven in Nederland, met ruim 

1.500 medewerkers.

VOCabulaire spreekt met Lars de Vreij, com

mercieel directeur bij Van Mossel Autolease 

Rotterdam. We spreken af op het hoofdkantoor 

in Hellevoetsluis. Vanuit Hillegersberg is dat een rit 

dwars door het economisch hart van Rotterdam: 

de Botlek. ,,Die haven en omliggende industrie 

is, naast het MKB, een van de doelgroepen waar 

wij ons als bedrijf op richten,” zegt de Vreij trots. 

,,Wij geloven in een regionale aanpak en de no

nonsense mentaliteit van Rotterdam past goed 

bij ons. Wij staan dicht bij onze klanten en voetbal 

staat dicht bij de maatschappij. Het ondersteunen 

van een voetbalclub sluit hier dan ook goed bij 

aan. V.O.C. is een van de grootste verenigingen 

in Rotterdam; dus onze naam op de borst van de 

selectie is een geweldige gelegenheid om onze 

naamsbekendheid te vergroten.’’

Heet hangijzer
Het ver trek vanuit Hil legersberg naar 

Hellevoetsluis na de overname van ProfiLease was 

puur uit praktische overwegingen. ,,V&M Leasing, 

dat ook door International Car Lease Holding 

werd overgenomen, was al in Hellevoetsluis 

gevestigd. Het huurcontract in Rotterdam liep 

af, dus was het logisch om het hoofdkantoor in 

Hellevoetsluis te centraliseren. We hebben echter 

het absolute voornemen om in 2018 weer naar 

Rotterdam terug te keren.’’

Behalve voor V.O.C. is Van Mossel Autolease in 

de regio ook actief als sponsor bij Feyenoord 

en Sparta. Omdat de groep actief is door heel 

Nederland is ze ook sponsor van FC Groningen, 

Willem II en RKC. ,,Allemaal rasechte clubs uit de 

regio, waar veel ondernemers actief zijn,’’ zegt Lars. 

,,Dit is wat Van Mossel Autolease goed past. Wij 

willen een langdurige relatie met onze klanten, 

een partnership zoals we dat ook met V.O.C. heb

ben. Als mobiliteitspartner zijn wij er om onze 

klanten te helpen aan een maatwerkoplossing 

voor zijn mobiliteitsvraagstuk. Wij leveren turnkey 

en dat kunnen we doordat we de hele bedrijfs

kolom beheersen. Dat begint bij de inkoop bij de 

dealer, eventuele opbouw of aanpassing van grijs

kentekenauto’s vindt plaats bij ons eigen carros

seriebedrijf, additionele verlichting en dergelijke 

wordt lokaal afgebouwd en we hebben ons eigen 

schadeherstelbedrijf. Volledige ontzorging dus 

voor de klant. Dat maakt ons uniek. We zijn groot 

genoeg om te leveren en flexibel genoeg om te 

ontzorgen; met meer dan 60.000 leasecontrac

ten zijn we nog steeds in staat om maatwerk te 

leveren. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op.’’ 

Totaalaanbieder
,,Onze ambitie is dat wij de meest verkozen en 

aanbevolen totaalaanbieder van mobiliteitspro

ducten en diensten te zijn, gebaseerd op kwa

liteit, operationele perfectie, klanttevredenheid 

en duurzame financiële resultaten,’’ aldus Lars. 

,,Binnen de Van Mossel Automotive Groep is dan 

ook veel aandacht voor maatschappelijk verant

woord ondernemen. Wij hebben onze afvalstro

men helder in kaart gebracht en doen aan afval

scheiding. Gebruikte banden en smeermiddelen 

worden op milieuvriendelijke wijze afgevoerd. De 

Van Mossel Automotive Groep is officieel Erkend 

Duurzaam. ,,We hebben groene stroom en gaan 

zuinig om met energie. Verder nemen wij onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid door de 

sponsoring van vele projecten en activiteiten; Villa 

Pardoes, Stichting doeeenwens, Kika, Ronald 

McDonaldhuis, Dream4Kids en Alpe d’Huzes.’’

Uiteraard zijn we nog langs niet uitgegroeid, zegt 

de Vreij. ,,Er is nog voldoende ruimte voor autono

me groei, al is dat geen doel op zich. Rendement 

is belangrijk en dat vertaalt zich voor ons vooral in 

de langetermijnrelatie die we hebben met onze 

klanten. Ons partnership met V.O.C. is daar een 

mooi voorbeeld van.’’

Willem Jan Ruiter

50 51



3B Exclusief BV
Exclusieve automobielen
010 - 2602015

Haltewachter 1820, 3034 KE Rotterdam
www.3bexclusief.nl

Accresco Vastgoed, 
Huren voor starters en studenten

010 – 8928410 
Kortekade 63a, 3062 GN Rotterdam

ARL Products BV
010 – 2827444

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

BDO CampsObers
Accountancy & Belastingadvies

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

3062 MB Rotterdam
www.bdo.nl

Bobo Verhuur
Verhuur assortiment 

voor particulier en zakelijk
010 - 4222913
Dotterbloemstraat 19, 

3053 JV Rotterdam
www.boboverhuur.nl

BriQ Real Estate BV
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 94, 3015 LC Rotterdam

www.colliers.nl

De Jonge Advocaten
Advocatuur

010 - 2140400
Tijs van Zeventerstraat 15, 

Postbus 4124, 3006 AC Rotterdam
www.dejongeadvocaten.nl

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.
Autobedrijf 
De Beer b.v.
Autobedrijf 

Exclusieve automobielen
010 - 2934777

Aploniastraat 8, 3084 CC Rotterdam
www.autobedrijfdebeer.nl

BHW Advocaten
Omgevingsrecht & Vastgoed

010-2179330
Stationsplein 45 Rotterdam

5e verdieping, 3001 BG Rotterdam
www.bhwadvocaten.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Praktijk voor 
Fysiotherapie Bodde 

Praktijk voor 

Zuiderent
Fysiotherapie Bodde 

Zuiderent
Fysiotherapie Bodde 

Fysio- en manuele therapie
010 - 4180796

Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam

Cateq 
Management B.V.

Cateq 
Management B.V.

Cateq 

Bergse Linker Rottekade 2014,
3056 LE Rotterdam

De Randamie & 
Verstoep Notarissen

Notariaat
010 - 4330355
Posthoornstraat 1315, 

3011 WD Rotterdam
www.drv-notarissen.nl

eenveiliggevoel.nu
Moerbeihof 2, 2661 
LV Bergschenhoek

www.eenveiliggevoel.nu

ABN-AMRO Bank N.V.
Banquaire diensten

010 - 2112170
Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam

www.abnamro.nl

Aon Nederland
risicomanagement, employee benefits, 

verzekeringen
010 - 4487319

Admiraliteitskade 62, 3063 ED
www.aon.nl

Baljon & Mora 
Makelaars

Baljon & Mora 
Makelaars

Baljon & Mora 

Makelaardij
010 - 4223000

Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam
www.baljonenmora.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn B.V.

078 - 6527600
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.dubbelsteyn.nl

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

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
Vastgoed 

Maatschappij BV 
Vastgoed 

010 2170117
Boompjes 680, 3011 XZ Rotterdam

www.drvm.nl

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59, 
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

ABN AMRO 
MeesPierson

Private banking
010 - 4025404

Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam

Argentrade
Bevroren levensmiddelen

010 - 2621330
Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam

www.argentrade.nl

BASE Advocaten 
Gespecialiseerd in arbeids- en corporate 

& commercial litigation 
010 - 2759911

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

Bob van der Heijden 
Sporthuis

Bob van der Heijden 
Sporthuis

Bob van der Heijden 

Verkoop sportartikelen
010 - 4658442
Bergselaan 330332, 
3038 PC Rotterdam

www.bobvanderheijdensport.nl

Brasserie Waalhaven
010 - 4153377 

of 06 - 53286436
Fairoaksbaan 70, 3004 GB Rotterdam

www.erasmuscatering.nl

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!
010 - 4214637

DVAN
Advocatuur & Notariaat
010 - 3133900

Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam
www.dvan.nl

EnergieMeetbedrijf
2020

EnergieMeetbedrijf
2020

EnergieMeetbedrijf

Meetdiensten
06 - 46617617

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

DVDW Advocaten 
Advocatuur
010 - 4400500

Westplein 1214, 3016 BM Rotterdam
www.dvdw.nl

Energy Global
010 – 2906985

Kipstraat 5B, 3011 RR Rotterdam

Fletcher Hotels
034 - 7375875 

of 06 - 21524036
Clarissenhof 1a, 4133 EL Vianen

www.fletcher.nl

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 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

Korrekt Bouw b.v.
allround aannemersbedrijf

010-4658973
Schoterbosstraat 11, 

3032 CN ROTTERDAM
www.korrektbouw.nl

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

G & G Business Tailors
06 - 14446712

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

Van ‘t Hart 
Autoverhuur
010 - 4520333

Kortekade 8296, 3062 GW Rotterdam
www.hartautoverhuur.nl

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100
Grindweg 9096, 3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

Hooft & Mooij 
Makelaardij

Hooft & Mooij 
Makelaardij

Hooft & Mooij 

Makelaardij
010 - 2188818 of

06 - 15071645
Bergse Dorpsstraat 18B, 3054 GD 

Rotterdam
www.hooftmooij.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Schiehaven 13E, 3024 EC Rotterdam

www.joko.nl

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

FACET Accountants 
en Adviseurs

Facet audit
010 - 4526144

Fascinatio Boulevard 768772, 
2909 VA Capelle aan den IJssel
www.facet-accountants.nl 

www.twitter.com/facetaccountant

Grapedistrict
WijnWinkel met de beste Wijn-WebWinkel 

010 - 4610322
Streksingel 1 A, 3054 HA Rotterdam

www.grapedistrict.nl

Heere Advocaten
010 - 436 0069
Maastoren Vasteland 4, 

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

Hilvest Food B.V.
Strategisch/financieel advies

010 - 4224048
Floris Versterlaan 19, 3055 BM 

Rotterdam
www.hilvest.nl

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3, 2314 XP Leiden

www.infradata.nl

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

06 - 52328505
Burg. De Villeneuvesingel 34, 

3055 AP Rotterdam

KPMG Meijburg & Co
Audit - tax - advisory

010 - 4536824
of 06 - 21201042
Fascinatio Boulevard 250,

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

Loyens & Loeff
Advocatuur

010 - 2246224
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam

www.loyensloeff.com

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

088 021 5100
Mijlweg 61, 3316 BE Dordrecht

www.fincofuel.com

Groot Wesseldijk 
Management b.v.
Groot Wesseldijk 
Management b.v.
Groot Wesseldijk 

06 - 51505109
Prins Bernardkade 1, 
3051 AH Rotterdam

Heineken 
Zuid Holland

fabrikant van sterke biermerken, 
horecaleverancier

088 - 4343111
Vareseweg 160, 3047 AV Rotterdan/Pb 

540, 2380 BE Zoeterwoude
www.heineken.com

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020 of 
06 - 55182142

Weg en Land 22, 
2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501, 3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

Kneppelhout & 
Korthals

Kneppelhout & 
Korthals

Kneppelhout & 

Full-service advocatenkantoor
010 - 4005100

Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
www.kneppelhout.nl

La Salute Ristorante
Italiaans restaurant

010 - 4221122
Bergse Dorpsstraat 65, 

3054 GB Rotterdam
www.lasalute.nl

Melle Media & 
Management 

Bijlage NRC media
010 - 8187222 of

06 - 65478766
Ghisebrecht Bokellaan 26, 

3054 CC Rotterdam
smeding@luna.nl

Lodder 
Applicaties B.V.
ERP & CRM voor oliehandel

0183 - 583500
Papland 19, 4206 CK Gorinchem

www.lodderapplicaties.nl
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PPS Partners
06 - 25051591

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

Rabobank
Een bank met ideeën
010- 4003333

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

Sligro B.V.
010 - 2696900

Corridor 11, 5466 RB Veghel
www.sligro.nl

Ten Holter Noordam
Bouw, Cleantech, Haven en Zorg

010 - 2418824
Veerhaven 17, 3016 CJ Rotterdam

www.tenholternoordam.nl

Van den Herik & Verhulst
Advocaten NV

Advocatuur
010 - 2973878

Wilhelminaplein 16, Postbus 50535, 
3007 JA Rotterdam

www.hvadvocaten.nl

Van ‘t Hart 
Autoverhuur
010 - 4520333

Kortekade 8296, 3062 GW Rotterdam
www.hartautoverhuur.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

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

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

Solid Assurantie Advies
Jos van der Heijden BV

Solide in de zakelijke schade 
verzekeringsmarkt

06 - 23884442
Dotterbloemstraat 25, 

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

Total Produce B.V.
Fruit im- en export

010 - 2448410
Port City 1, Waalhaven 

Zuidzijde 21, 3089 JH Rotterdam
www.totalproduce.nl

Van der Ent 
Topmovers

nationale- en internationale 
kantoorverhuizingen en 

meubel- en archiefopslag
06 - 53353870

www.entopmovers.com

Van Traa 
Advocaten NV

Advocatuur
010 2171446

Minervahuis II, Meent 94,
3011 JP Rotterdam

www.vntraa.nl

Wine Bar Mendoza
010 - 4613855 

v.a. 15.00 uur
Weissenbruchlaan 149,

3054 LM Rotterdam
www.winebarmendoza.nl

Zomerhof Muys 
Bedrijfsmakelaars BV

Zomerhof Muys 
Bedrijfsmakelaars BV

Zomerhof Muys 

Makelaars & taxateurs o.g.
010 - 2072272

Dorpsdijk 132, 3161 CE Rhoon
www.zomerhofmuys.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 1415, 3016 CJ Rotterdam

www.rotterdamsegrond.nl

Sporthuis 
Pim Doesburg

Sporthuis 
Pim Doesburg

Sporthuis 

sporthuis
010 - 4676845 

of 06 - 51038984
Noordmolenstraat1416, 

3035 RJ Rotterdam
www.sporthuispimdoesburg.nl

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam
www.trademarc.nl

Van Itallie 
Management & 

Finance
Management & 

Finance
Management & 

06 - 12619670
Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam

www.vimf.nl

Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur
010 - 2210777

Mathenesserlaan 
340, 3021 HZ Rotterdam

www.verhoevenadvocaten.nl

Xpert Clinic
Hand- en polschirurgie
088 - 7785203

Jan Leenvaartweg 1424, 
3065 DC Rotterdam

www.xpertclinic.nl

Zuyderleven 
Rotterdam

Zuyderleven 
Rotterdam

Zuyderleven 

Partner in hypotheekadvies en 
persoonlijke verzekeringen

010 - 2250001 
of 06 - 50603757

Veerhaven 14, 3016 CJ Rotterdam
www.zuyderleven.nl

Quantes Grafimedia
part of [the] Qroup

 070 2211840 of 
06 - 53208591

Laan van Zuid Hoorn 60
2289 DE Rijswijk

www.quantes.nl

Scania Finance 
Nederland B.V.

010 - 2183313
Bernard de la Faillebocht 14,

3053 KP Rotterdam
www.scania.nl

Steengoed
06 - 51863398

Westerdoksdijk 40, 
1013 AE Amsterdam

www.steen-goed.nl

Trainingskampen.nl
078 - 6291577

Langesteijn 130, 3342 LG 
Hendrik Ido Ambacht

www.trainingskampen.nl

Van Mossel Autolease
autoleasemaatschappij
0181-395539

Christiaan Huygensweg 14, 
3225 LD Hellevoetsluis
www.venmleasing.nl

Weijers Auto B.V.
Personenauto’s

0180 - 480120
Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk

www.weijersauto.nl

Your Trust B.V.
Voor een effectief management 

administratie domicilie
010 - 4215530

Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam
www.yourtrust.eu

Zaakado
085 - 4863750 

of 06 - 13968572
Veldkersweg 39, 3053 JR Rotterdam

www.zaakado.nl

Mixit.nl
Digital Workplace Design
06 - 55888776

www.mixit.nl
www.naarsocialbusiness.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

Mommers
Schoonmaak
0180 - 314335

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV 
Nieuwerkerk aan den IJssel

www.mommers.nl

Nooteboom Tours
010 - 4341220

Industrieweg 19, 3133 EE Vlaardingen
www.nooteboomtours.nl

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.
Orient Shipping 
Rotterdam B.V.
Orient Shipping 

Chartering + shipping
010 - 4116338

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

PID Design
Partners in Design 

06 - 22197126
Van Helmontstraat 1723

3029 AA Rotterdam
www.pidrotterdam.nl

Ploum Lodder Princen
Advocaten en Notarissen
010 - 4406440

Blaak 28, 3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

More Lemon
Refreshing Concept en design

06 - 48370897
Slagturverstraat 46, 
2645 KB Delfgauw

www.morelemon.nl

Ordentall
Parodontologie en implantologie

010 - 4121500
Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam

www.ordentall.nl

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

GEZOCHT 
SCHEIDSRECHTERS JEUGD

GEZOCHT
SCHEIDSRECHTERS SENIOREN

fredvanroon@v-o-c.nl

fredvanroon@v-o-c.nl

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

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

Hou rekening met ongeveer 1 wedstrijd per 2 weken.

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

begeleiding van een ervaren scheidsrechter 
en indien nodig wordt gezorgd 

voor een opleiding door de KNVB. 
Hou rekening met ongeveer 1 wedstrijd per 2 weken.

Zoekt extra leden met gevoel 
voor techniek 

die af en toe een bericht 
op de V.O.C. site 
willen plaatsen.

GEVRAAGD!!
WEBREDACTIE

fredvanroon@v-o-c.nl

V.O.C. is een leuke 
voetbal- en cricketclub maar kan 

niet zonder vrijwilligers. 
Heb je interesse

neem dan contact op 
met de vrijwilligerscoördinator,
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Mercedes-Benz Business Solutions.
De oplossing voor zakelijk rijden.
Mercedes-Benz introduceert Business Solutions uitvoeringen met aantrekkelijke fiscale waarden. Met een zeer rijke 
standaarduitrusting die perfect aansluit op de wensen van de zakelijke rijder. Deze is zo compleet dat alleen nog de 
kleur, het comfort verhogende Plus pakket en/of de sportieve AMG Line gekozen hoeft te worden. Op rogam.nl
vindt u per model een uitgebreide uitleg over de specifieke eigenschappen. De A-, B-, C- en E-Klasse, B 250 e, CLA Coupé, 
CLA Shooting Brake, GLA, GLC én GLC Coupé zijn leverbaar als Business Solution.

Gecombineerd verbruik: 3,6 – 6,6 l/100 km, 27,8 – 15,2 km/l. CO2-uitstoot: 94 – 149 g/km.
Voor kosten en leveringsvoorwaarden, zie rogam.nl.

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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