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Al 20 jaar trotse
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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?

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal
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De vier nieuwe krachten van 
V.O.C. 1 cricket. Vanaf 
linksboven met de klok mee: 
Pierce Fletcher, Scott Edwards, 
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Met de Vocabulaire   proberen we te zorgen voor 
de leukste verhalen en de mooiste foto’s. Ons mooie clubblad is een van 
de manieren waarop V.O.C. met haar leden, ouders van leden, sponsors 
en andere relaties communiceert. Op het gebied van communicatie is 
de afgelopen jaren een hoop veranderd. De wijze van communiceren en 
de snelheid waarmee we dat doen is radicaal anders dan bijvoorbeeld 
tien jaar geleden. Met de nieuwste nieuwtjes wachten we niet tot er weer 
een Vocabulaire uitkomt; daarvoor hebben we Facebook, Twitter en 
natuurlijk de geheel vernieuwde website.

Dat een upgrade van de site hard nodig was, zal iedereen beamen. Het resultaat mag er zijn! 
Edwin Sweep, een van de krachten achter het project ‘vernieuwing website’ vertelt in deze 
Vocabulaire hoeveel voeten de hele operatie in aarde heeft gehad. In ieder geval is de site nu 
weer helemaal up to date en kunnen we alvast uitkijken naar een echte V.O.C.-app die er op 
termijn aankomt.
In de bestuurskamer van V.O.C. zijn de afgelopen tijd een flink aantal nieuwe krachten aange-
schoven. Voor velen geen onbekenden, maar ze stellen zich in dit nummer niettemin graag 
uitgebreid aan iedereen voor.
Ed de Goey was de afgelopen maanden al volop actief op de velden als keeperstraining. Ook 
komende seizoen brengt Ed zijn karrevracht aan ervaring over op V.O.C.-keepers. In deze 
editie een gesprek met Ed.
Er is veel te melden over het cricket bij V.O.C.. Vier nieuwe eerste-elftalspelers stellen zich voor, 
Head of the Cricket Academy Chris Smith stelt zich voor en opnieuw was V.O.C. de trotse gast-
heer van een cricketinterland. En met het eerste cricketteam gaat het op het moment van 
schrijven top: V.O.C. is eind juni de trotste koploper van de topklasse!
Ook zwaaien we in dit nummer Frits Oosthoek uit die niet minder dan 27 jaar manager van het 
eerste voetbalelftal was. Frits, bijna met pensioen, slaat een heel andere weg in: hij gaat les-
geven op Cuba. 
En Noor en Bridget, de vliegende reporters van de Jeugdtribune, wisten niemand minder dan 
Michiel Kramer te strikken voor een interview. Naar verluidt is het een van de eerste interviews 
die de ex-Feyenoorder en voormalig Spartaan sinds zijn vertrek bij de Kasteelclub geeft.
Zoals iedereen weet zijn de vrijwilligers de kurk waar V.O.C. op drijft. Zo’n 430 onbezoldigde 
krachten verzetten bergen werk en zorgen ervoor dat V.O.C. de vereniging is die ze is.  Vanaf 
deze Vocabulaire portretteren we iedere keer een van die vrijwilligers die hun ziel en zaligheid 
in de club steken. Wat doen ze allemaal, wat drijft hen en wat doen ze in het dagelijks leven?
De redactie van de Vocabulaire is heel blij met komst van Linda Kok die vanaf dit nummer een 
groot deel van de fotografie voor haar rekening neemt. Met haar komst is een belangrijke 
vacature ingevuld. Niettemin blijven schrijvers welkom! Dus: heb je zin om twee keer per jaar 
een of meer bijdragen aan ons fraaie clubblad te leveren, schroom niet en meld je aan via 
vocabulaire@voc-rotterdam.nl

Iedereen een mooie zomer toegewenst!

 Albrand Leeuwe

Bijdragen, foto’s en tips zijn welkom op vocabulaire@v-o-c.nl
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Ronald, Marja, Virgil en Berend-Jan stellen zich voor

Nieuwe gezichten 
in het bestuur
Sinds een aantal maanden heeft er een ware stoelendans 
plaatsgevonden in het bestuur van V.O.C.. Marja de Jong-
Hoogstad (secretaris), Ronald Huisman (penningmees-
ter), Berend Jan Taken (commissaris voetbal) volgden 
respectievelijk Annebo Verhoeven, Pieter de Groot en 
Karl Hormann op. Ook Virgil Appelman is nieuw: hij gaat 
zich met de communicatie bezighouden. Met de ‘oudge-
dienden’ René van Ierschot (voorzitter), Henk Weijers 
(commissaris materieel) en Reinout van Ierschot (com-
missaris cricket) is het bestuur hiermee weer compleet. 
Hoewel het nieuwe viertal voor veel V.O.C.’ers niet onbe-
kend is, stellen we ze toch nog even voor.

Nieuwe penningmeester Ronald 
Huisman (46) organiseerde drie 
jaar lang de Heerendivisie en gaat 
nu over de financiën bij V.O.C. 

Stel jezelf eens voor.

,,Ik ben Ronald Huisman, geboren in 1972 (dus 

46 nu) en lid sinds 2011. Ik werk aan de Erasmus 

Universiteit en ben financieel econoom, met als 

specialisatie energiemarkten.’’ 

Hoe ben je destijd bij V.O.C. betrok-

ken geraakt? Ben jezelf actief 

geweest als voetballer/cricketer? 

,,Via de Heerendivisie. Ik las hierover op de web-

site van V.O.C. en het leek me een topidee om 

met vrienden in die competitie te spelen. We 

hebben allemaal kleine kinderen en afspreken 

wordt steeds moeilijker. Dus eens per twee 

weken voetballen en bier drinken leek me 

een ideale manier om elkaar te blijven zien. 

Dat dachten er meer en ik had zo een team 

bij elkaar. Ik zie mezelf als een flegmatieke lin-

kerflankspeler die niet kan voetballen (dit laat-

ste is me wel duidelijk geworden inmiddels). In 

mijn jeugd heb ik niet gevoetbald; ik polode in 

het water.’’

Wat sprak je destijds aan in de V.O.C.?

,,Eigenlijk de Heerendivisie dus, de combinatie 

van voetballen en gezelligheid. Verder kende ik 

V.O.C. alleen van naam.’’ 

V.O.C. is een echte familievereniging. 

Heb jezelf familieleden die actief zijn 

bij V.O.C.?

,,Mijn vrouw Vivi zit in de barcommissie en mijn 

zoon, die in Brussel woont, komt langs als hij in 

de buurt is.’’ 

Welke vrijwilligersfuncties bekleed-

de je eerder?

,,Ik deed drie jaar lang de organisatie van de 

Heerendivisie.’’

Op een gegeven moment is er een 

beroep op je gedaan om toe te treden 

tot het bestuur. Wat was de reden om 

daar (naast ongetwijfeld andere drukke 

bezigheden) ja tegen te zeggen?

,,Omdat je er geen nee tegen kunt zeggen. Een 

vereniging draait op vrijwilligers en als er een 

beroep op je wordt gedaan en je kunt het enigs-

zins combineren met je werk dan denk ik dat je 

het moet doen. Daarnaast is het enorm leuk en 

ik merk nu echt wat een hechte familie V.O.C. is. 

Natuurlijk is het druk, maar met de medewer-

kers van V.O.C. en andere vrijwilligers kan ik alles 

prima organiseren.’’

Wat is, gezien vanuit je portefeuille 

in het bestuur, je belangrijkste doel/

uitdaging voor de komende jaren?

,,,,Dat ik de vrijwilligersvergoedingen op tijd 

betaal… Ik heb verschillende ideeën, zoals dat 

de organisatie wat soepeler loopt, dat we de 

begroting kunnen uitbouwen, dat de contribu-

tie niet (teveel) moet worden verhoogd, dat we 

door middel van duurzame energieprojecten 

de energiekosten omlaag kunnen brengen, dat 

er volop sponsors zijn. Niet dat ik dit allemaal 

alleen doe of wil, maar ik draag er graag aan bij.’’

Wat is in z’n algemeenheid je toekomst-

beeld van V.O.C.? Hoe ziet de vereniging 

er bijvoorbeeld over 25 jaar uit wat 

jou betreft?

,,V.O.C. is wat mij betreft over 25 jaar een bloei-

ende cricket- en voetbalvereniging, waar spe-

lers goed begeleid worden en jeugdspelers een 

hele goede sportopleiding kunnen genieten. 

En met een hoge bieromzet ook trouwens. En 

met een gezellige Opadivisie, want tegen die 

tijd ben ik 71.’’

Marja de Jong-Hoogstad was al een 
betrokken voetbalmoeder en een 
paar jaar later las ze tot haar schrik 
op de V.O.C.-site dat ze de nieuwe 
wedstrijdsecretaris was. Inmiddels 

is ze van de schrik bekomen en 
secretaris in het V.O.C. bestuur. 

,,Mijn naam is Marja de Jong. Ik vervul de rol als 

secretaris in het bestuur. In mijn dagelijks leven 

werk ik als analytics & insights manager voor 

België en Nederland bij Procter&Gamble.

Ik ben betrokken geraakt bij V.O.C. via mijn 

zonen Max en Paul. Wij wonen in de binnen-

stad. Onze vriend Toon Verhoeven raadde 

ons aan om onze jongens bij V.O.C. te laten voet-

ballen. In 2004 is Paul bij de F-mini’s gestart en 

Max bij de F-jes. Paul heeft zijn eerste jaar F-mini 

nog training gehad van Piet van Schooneveld. 

Ik ben altijd een betrokken voetbalmoeder 

geweest. Naast het kijken naar de wedstrijden 

was ik in het team van Paul teammanager. In 

2010 werd ik gevraagd of ik de secretaris Jan 

Hoofd wilde helpen. Daar heb ik positief op 

geantwoord. Tot mijn schrik las ik op de web-

site dat ik de nieuwe wedstrijdsecretaris was 

van de jeugd. Ik heb toen besloten om mij actief 

in te gaan zetten en heb inderdaad de rol van 

wedstrijdsecretaris op mij genomen. Ik heb deze 

rol vijf seizoenen vervuld. Hierna ben ik secreta-

ris geworden van de voetbalcommissie. Sinds 

november 2017 zit ik in het bestuur van V.O.C. 

als secretaris.

Ik draag V.O.C. een heel warm hart toe. De club 

biedt een geweldige omgeving voor onze kin-

deren om zich sportief te ontwikkelen. Mijn bei-

de zonen Max en Paul hebben hier enorm veel 

plezier van gehad. Beide zonen hebben gevoet-

bald, de jongste zoon heeft daarnaast een aantal 

jaar gecricket. Inmiddels zijn beide zonen uitge-

vlogen. Mijn betrokkenheid voor V.O.C. en mijn 

vriendschap met vele V.O.C.’ers is gebleven.

Het voltallige V.O.C.-bestuur, 
met van links naar rechts 

Ronald Huisman, 
Henk Weijers, 

Marja de Jong-Hoogstad, 
René van Ierschot, 

Virgil Appelman, 
Berend Jan Taken 

en Reinout van Ierschot.

FOTO’S LINDA KOK
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Berend-Jan Taken speelde tot zijn 
37ste in het eerste van V.O.C. en zag 
het, toen het door het blessure bin-
nen de lijnen niet meer kon, als zijn 
taak nu buiten de lijnen iets voor de 
club te doen.

Stel jezelf eens voor. 

,,Ik ben Berend-Jan Taken, 52 jaar, werkzaam bij 

Unilever verantwoordelijk voor de margarines 

in Nederland en mocht dit jaar voor het eerst bij 

zilveren ploeg diner aanwezig zijn.’’

 

Hoe ben je destijd bij V.O.C. betrokken 

geraakt? Ben jezelf actief geweest als 

voetballer/cricketer? 

,,Ik ben via collega van Procter & Gamble 

die bij V.O.C. voetbalde gevraagd om eens 

langs te komen. Ik had daarvoor oa in de 

Hoofdklasse gespeeld (tegenwoordig is 

dat 2e/3e divisie), maar wilde ivm werk in 

Rotterdam gaan voetballen bij leuke club.. 

Heb uiteindelijk tot 37e jaar in het eerste 

gevoetbald en daarna in lager V.O.C.-team 

met aantal oud-eerste-elftalspelers. Inmiddels 

ben ik al een tijdje uit de running door een 

blessure, maar ik ga zeker weer voetballen zo 

gauw het kan.’’

 

Wat sprak je destijds aan in de 

vereniging?

,,De rijke historie van V.O.C. en de mogelijkheden 

om te helpen de club naar hoger plan te tillen.’’

V.O.C. is een echte familievereniging. 

Heb jezelf familieleden die actief 

zijn bij V.O.C.?

,,Ik woon met mijn vrouw en kinderen in 

Rotterdam. Mijn oudste dochter Lysanne (10) 

heeft een jaar gevoetbald bij de MO9, maar die 

wilde op zang- en toneelles. Mijn jongste Marith 

(8) zit op hockey bij Leonidas.’’

 

Welke vrijwilligersfuncties bekleed-

de je eerder?

,,Lid Sponsorcommissie, Voorzitter Senioren-

commissie en Jeugdtrainer/coach.’’

 

Op een gegeven moment is er een 

beroep op je gedaan om toe te treden 

tot het bestuur. Wat was de reden 

om daar (naast ongetwijfeld andere 

drukke bezigheden) ja tegen te 

zeggen?

,,Omdat ik niet meer veel waarde kon toevoegen 

in het veld, leek het me mooi om dit buiten het 

veld te doen. Door de omvang van de jeugdop-

leiding zie ik het als een enorme kans en verant-

woordelijkheid om van waarde te kunnen zijn om 

deze kinderen een veilige, prettige plek te bieden 

om zich mentaal en fysiek te ontwikkelen.’’

 

Wat is, gezien vanuit je portefeuille 

in het bestuur, je belangrijkste doel/

uitdaging voor de komende jaren?

,,Doel is om samen met alle betrokkenen de 

beste jeugdvoetbalopleiding van Rotterdam 

neer te zetten. Dat betekent voor mij dat we 

voor ieder kind die begeleiding bieden die het 

beste aansluit bij zijn of haar behoefte.’’

 

Wat is in z’n algemeenheid je toekomst-

beeld van V.O.C.? Hoe ziet de vereni-

ging er bijvoorbeeld over 25 jaar uit 

wat jou betreft?

,,V.O.C. zie ik dan als een ontmoetingsplaats 

waar een grote verscheidenheid aan mensen 

zich fysiek en mentaal kunnen verrijken. Zowel 

met sport op verschillende niveaus (recreatief 

en prestatief ), maar ook met een breed scala 

van activiteiten op het sociale vlak. Eigenlijk niet 

heel veel anders dan wat in het statutaire doel 

van V.O.C. staat omschreven, alleen dan natuur-

lijk wel aangepast aan de tijdgeest. Gezien de 

beperkte ruimte die we op dit moment heb-

ben, zie ik ons qua jeugd niet direct groeien. 

Belangrijk wordt om doorstroming naar de seni-

oren te vergroten, zodat mensen niet alleen lid 

zijn tijdens hun jeugd, maar dit nadien ook blij-

ven. Investeren daarin is cruciaal.’’

 

Is er verder nog iets dat je kwijt wilt?

,,Dat het me opvalt hoeveel leden oprecht 

betrokken zijn bij V.O.C. en graag willen hel-

pen om zaken te verbeteren. Dat er echter ook 

vanuit deze betrokkenheid naar mijn mening 

te vaak sprake is van onenigheid tussen leden 

in plaats van de verbondenheid, die wat mij 

betreft uitgangspunt van onze vereniging is. 

Met mijn bijdrage als vrijwilliger in het bestuur 

hoop ik mij in te zetten aan een warm en spor-

tieve omgeving voor onze jeugd voor nu en in 

de toekomst. Ik heb ervaren dat onze de club 

draait op de inzet van vele vrijwilligers. De inzet 

van ouders bij het jeugdvoetbal is essentieel 

en ik hoop dat vele ouders zich aangesproken 

voelen om ook een bijdrage te leveren als vrij-

williger voor V.O.C.’’

Virgil Appelman raakte via zijn voet-
ballende kinderen betrokken bij V.O.C.. 
Eerst als coach en teammanager en 
later als ‘assistent’ van Ronald 
Huisman als organisator van de 
Heerendivisie. Toen voorzitter René 
van Ierschot vorig jaar een beroep 
op hem deed om toe te treden tot het 
bestuur zei Virgil volmondig ja.

,,Ik ben 43 jaar, getrouwd met Hélène en we 

hebben samen drie kinderen. De jongens voet-

ballen allebei sinds hun 5e bij V.O.C. Max is 12 en 

speelde afgelopen seizoen in de JO13-1. Floris 

is 8, geboortelid, en speelde afgelopen seizoen 

in de JO8-1. Ik sluit niet uit dat in  hem ook nog 

een cricketer schuilt, maar de toekomst zal het 

leren. Sophie is 10, is verliefd op haar hockeystick 

en speelde afgelopen seizoen in de E1 aan de 

overkant. We zijn een sportief gezin met een 

gezamenlijke  passie voor skiën en reizen en we 

komen graag op V.O.C..  

Als advocaat houd ik me dagelijks bezig met het 

beheersbaar maken, oplossen, maar soms ook 

procederen over vaak vitale geschillen tussen of 

binnen ondernemingen. Ik ben daarnaast ook 

nog commissaris bij een mooie Rotterdamse 

onderneming.  

Ik ben nu zo’n 10 jaar lid van V.O.C.. en destijds 

bij V.O.C. betrokken geraakt via de Heerendivisie. 

waarin ik toen samen met een aantal vrienden 

ben gaan spelen. Die was toen overigens veel 

kleiner van opzet dan nu. Wat me destijds al aan-

sprak is dat ik in V.O.C. een warme vereniging 

trof. Een club die bovendien bol stond van tra-

dities, waarin families al generaties lang verant-

woordelijkheid nemen en waarin een ongekend 

aantal vrijwilligers zijn of haar steentje bijdraagt. 

Een nette familieclub, waarin iedereen meetelt 

en dus niet alleen de selectieteams, maar ook 

een club waar het belang van sportieve ambi-

ties wordt onderkend. 

Ik heb me aanvankelijk bewust beperkt tot het 

zijn van ‘coach’ van de F-mini teams van de jon-

gens en het zijn van ‘manager’ van hun latere 

teams. Gewoon iets doen voor zo’n team op het 

veld, in de kleedkamer en op de achtergrond. 

Het is leuk om op die manier dichtbij een team 

te staan en samen met de coaches, de kinderen 

en hun ouders een goede vibe te ontwikkelen. 

Later ben ik Ronald Huisman gaan ondersteunen 

bij de organisatie van de Heerendivisie, omdat 

de toegenomen omvang van de Heerendivisie 

ons weer voor nieuwe uitdagingen stelde. 

Ik ben inmiddels al weer even voorzitter van 

de Heerendivisie en ik doe dat samen met 

Francesco van Luijken nog steeds met heel veel 

plezier. Aan de essentie is niks veranderd: we 

doen  dat immers voor mannen die eens in de 

twee weken lekker willen voetballen met hun 

maten, in een interne competitie waarin sportivi-

teit, respect en vriendschap voorop staan en met 

een gezellige lange derde helft in het clubhuis. 

René van Ierschot deed in de zomer van 2017 

een beroep op me om toe te treden tot het 

bestuur. Ik heb daar toen ja tegen gezegd omdat 

de portefeuille (communicatie) me aansprak en 

ik vond dat ik niet met goed fatsoen kon weige-

ren op deze manier iets terug te doen voor een 

vereniging waar wij als gezin zoveel plezier aan 

beleven. Ook de samenstelling van het bestuur 

heeft voor mij bijgedragen aan die beslissing.

Communicatie is in z’n algemeenheid natuurlijk 

een favoriet toverwoord, om zaken die goed of 

verkeerd zijn gegaan aan toe te schrijven. In die 

zin gaan we op V.O.C.  met z’n allen over com-

municatie en dus over een fatsoenlijke omgang 

met elkaar.  Daarnaast is het zo dat we op V.O.C. 

een aantal vrijwilligers hebben die zich al heel 

lang  - en vaak achter de schermen – inzetten 

voor communicatie op V.O.C.. 

Wat ik graag wil bereiken is het, samen met mijn 

commissie, neerzetten van een communicatie-

structuur waarin op een meer gecoördineerde 

en herkenbare manier wordt omgegaan met 

de verschillende communicatiemiddelen die 

er zijn. En dat met een team (webredactie, social 

media, vocabulaire) dat wat minder kwetsbaar is 

in de bezetting, zodat we sneller kunnen acte-

ren. Ik vind het ook belangrijk dat we de jeugd 

op een meer structurele manier gaan betrek-

ken bij communicatie op V.O.C.. Wij zijn geen 

team van “razende reporters” die overal zelf op 

zoek gaan naar nieuws. Het nieuws van V.O.C. 

is van ons allemaal. Daarom is het, los van de 

initiatieven die wij zelf nemen, van belang dat 

mensen ons weten te vinden met nieuwswaar-

dige berichten die V.O.C. aangaan.  

 

We willen dat een V.O.C.’er trots is op de ver-

eniging, het fijn vindt om op de club te zijn en 

dat ook uitdraagt in zijn omgeving.  Trots zijn 

op V.O.C. leidt immers tot grotere betrokken-

heid en het nemen van verantwoordelijkheid, 

als kind dat graag op de club komt, als vrijwilli-

ger, sponsor, of als betrokken ouders. Een goed 

communicatiebeleid speelt hierin een grote rol. 

De moderne nieuwe website draait al een tijdje 

op volle toeren en vult zich steeds meer, ook al 

komen we iedere keer weer zaken tegen die 

verbeterd kunnen worden. We werken aan een 

voor V.O.C. herkenbaar social media beleid en 

aan een uitbreiding van ons social media team, 

zodat we nog sneller in staat zijn nieuws over 

V.O.C. te melden. We hebben een communica-

tie-jeugd-denktank samengesteld, bestaande 

uit enthousiaste en gemotiveerde cricket-en 

voetbal-leden. We hebben V.O.C. TV in het club-

huis geïntroduceerd om onze leden ook op die 

wijze te kunnen informeren.  Onze Vocabulaire 

wordt gekoesterd en in het clubhuis is nog pro-

minenter zichtbaar dat we niet alleen het heden 

maar ook het verleden hoog in het vaandel heb-

ben. Via de prachtige grijze wand en een groot 

touchscreen krijgt onze clubhistorie te midden 

van belangrijke gebeurtenissen uit de geschie-

denis een mooie plek. Neem eens de tijd om 

hier rustig naar te kijken of om je kinderen hier 

op te wijzen.

Hoe ik V.O.C. zie over 25 jaar? Dan is V.O.C. nog 

steeds een cricket- en voetbalvereniging en 

is het er net zo gezellig als nu. Wat dat betreft 

heeft René van Ierschot ooit een paar woorden 

aan het papier toevertrouwd waar ik het zeer 

mee eens ben: prestaties worden gebouwd op 

sfeer en niet andersom. Dat geldt wat mij betreft 

bij uitstek voor een familieclub als V.O.C.’’

VOCABULAIRE ZOEKT VERSLAGGEVER(S)

vocabulaire@voc-rotterdam.nl

Hét clubblad van V.O.C. Vocabulaire is op zoek 
naar een enthousiaste V.O.C.’er die de redactie wil komen versterken. 

Vind je het leuk om te schrijven en wil je je inzetten om twee keer per jaar 
een mooi blad te maken, dan ben jij degene die we zoeken. 

Je hoeft geen volleerd journalist te zijn, enthousiasme is het belangrijkst! 
Heb je interesse, mail dan naar:
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,,Enige tijd geleden kwam ik in contact met 

Guy Knoops en hij gaf aan dat V.O.C. op zoek 

was naar een keeperstrainer voor de jeugd. 

Momenteel train ik nog het 1e elftal en de 

jeugd van DHC Delft, maar ik had daar al 

aangegeven aan het eind van dit seizoen te 

stoppen. Zodoende ga ik vanaf volgend sei-

zoen de keepers van de A-selectie en jeugd 

van V.O.C. trainen. Ondertussen heb ik ook 

vernomen dat de keeperstrainer van het 1e 

van V.O.C. gaat stoppen dus ik ga ook de 

keepers van de selectie van V.O.C. trainen. Ik 

heb er ontzettend veel zin in, ik sta nog altijd 

met veel plezier en passie op het veld en dat 

zal ik ook altijd blijven doen, zegt de topkee-

per die zijn keeperscarrière begon bij de 

F-jeugd van Olympia in Gouda. 

In die tijd had je nog geen vaste posities en 

wisselde je gewoon door in het team. ,,Tot 

het moment dat ik op het doel moest staan 

en de trainer zag dat ik wel aanleg had om te 

keepen. In die tijd hadden we ook helemaal 

geen keeperstrainer,’’ vervolgt De Goey. ,,Het 

was pas in de C-jeugd dat Pim Doesburg 

mijn trainer en keeperstrainer werd waarna 

ik me verder kon ontwikkelen als keeper”. 

Op zijn 15e debuteerde Ed in het 1e elftal 

van Olympia en niet lang daarna werd hij 

gescout door profclubs en tekende hij zijn 

eerste contract bij de jeugd van Sparta. ,,Er 

was interesse van Ajax, Feyenoord en 

Sparta. Ajax vonden mijn ouders te ver weg. 

De jeugdopleiding van Sparta stond in die 

tijd zeer hoog aangeschreven, dus heb ik uit-

eindelijk voor Sparta gekozen. De Sparta-

jeugd trainde toen nog op Vreelust, op een 

steenworp afstand van het stadion. Toen ik 

een aantal jaar later een profcontract teken-

de bij Sparta kon ik bus 38 van Rotterdam CS 

verruilen voor tram 8 naar het stadion. 

Contracten
De contracten waren in die tijd niet wat het 

nu is. ,,Eigenlijk waren het semi-profcon-

tracten, want je deed je school er gewoon 

naast,’’ vertelt Ed. ,,Ik maakte mijn huiswerk 

in de trein van Gouda naar Rotterdam.’’ Op 

zijn 18e tekent De Goey zijn eerste echte 

profcontract bij Sparta. ,,Dat was samen 

met jongens als Henk Fräser en John 

Schuurhuizen. Dat moment hebben we wel 

even gevierd ja, met een drankje,” zegt De 

Goey lachend. Zijn debuut in Sparta 1 was 

thuis tegen AZ in het seizoen ‘85/’86. ,,0-0 

werd het. Een rustige wedstrijd en m’n doel 

heb ik schoon gehouden.’’ 

Na 6 jaar bij Sparta stapt Ed over naar 

Feyenoord. Joop Hiele vertrok naar 

Dordrecht, dus Feyenoord zocht een nieuwe 

eerste keeper. ,,We waren er snel uit met de 

clubs, maar de supporters van Sparta heb-

ben het me nooit vergeven.’’ De eerste wed-

strijd in De Kuip was fantastisch, dat stadion, 

de supporters. Het Legioen kwam met de 

bekende yell voor mij: ‘Say oeh ah Ed de 

Goey, say oeh ah Ed de Goey.’ Machtig als 

meer dan 35.000 mensen minutenlang je 

naam scanderen.’’ De kampioenswedstrijd in 

’93 in en tegen Groningen was wel een 

hoogtepunt. Om veiligheidsredenen moes-

ten we met het vliegtuig terug van 

Groningen naar Rotterdam. Ik vind het nog 

steeds jammer dat we niet de ervaring heb-

ben mogen meemaken om als landskampi-

oen met de bus terug naar Rotterdam te 

gaan. Dat was natuurlijk een geweldig feest 

geweest met waarschijnlijk duizenden sup-

porters langs de weg van Groningen tot aan 

Rotterdam.’’

Geselecteerd
Het was 1992 toen toenmalige trainer bij 

Feyenoord, Willem van Hanegem, Ed het 

geweldige nieuws bracht dat hij was gese-

lecteerd voor Oranje. ,,Uitkomen voor je 

eigen land is een droom van iedere voetbal-

ler,’’ aldus Ed. ,,Hans van Breukelen en Joop 

Hiele stopten dus vanaf dat moment ston-

den Stanley Menzo en ik onder de lat. Mijn 

debuut in Oranje was uit tegen Turkije, altijd 

lastig. We wonnen met 3-1 en ik kreeg mijn 

‘Haasje’, het aandenken dat iedere Oranje-

debutant krijg bij zijn eerste interland.’’ 

Wat is nu zijn mooiste aandenken uit z’n car-

rière? ,,Dan moet ik kiezen tussen de Gouden 

Schoen en de Europacup II,’’ zegt Ed. ,,De 

Sinds november van het afgelopen jaar worden de keeperstrainingen bij V.O.C. 
verzorgd door Ed de Goey (51), de legendarische keeper van Sparta, Feyenoord, 
Chelsea, het Nederlands Elftal, winnaar van de landstitel, KNVB-beker, Europa 
Cup II, Supercup, FA Cup, Gouden Schoen en nog een hele trits aan prijzen. 
Hoewel Ed nog steeds een van de bekendste keepers van het land is, zijn we 
benieuwd naar zijn verhaal en zijn plannen bij V.O.C., waar hij komend seizoen 
naast de jeugdkeeperstraingen ook de keeperstrainingen bij de selectie voor 
zijn rekening neemt. Vocabulaire’s Willem Jan Ruiter onderwierp de boom-
lange Gouwenaar aan een diepteinterview. 

Brok aan ervaring 
onder de lat

Ed de Goey ook komend seizoen keeperstrainer bij V.O.C.

FOTO LINDA KOK
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Het accepteren van beslissingen van 
de scheidsrechter hoort bij de normen 
en waarden die V.O.C.’ers in acht beho-
ren te nemen. Ik geef graag toe dat het 
niet altijd even eenvoudig is op te 
brengen. Maar even tot tien tellen en/of 
op het puntje van je tong bijten is echt 
beter dan commentaar leveren. Com-
mentaar helpt meestal ook niet. Bij 
arbiters zal dat juist eerder een ave-
rechts effect hebben. Dus het devies is 
hier duidelijk: ‘Geen commentaar’.

In andere gevallen zal iemand juist uitdrukkelijk wel om 

commentaar worden gevraagd. Commentaar is soms ook 

echt nodig om besluiten of handelingen toe te lichten of 

om mogelijk misverstaan te voorkomen. Dat is het ver-

standig om uitleg te geven. Maar ook van de vrager mag 

worden verwacht dat hij zelf eerst even nadenkt over een 

vraag voordat hij wordt gesteld. Vragen ‘naar de bekende 

weg’ of zonder enige reden zouden dan ook best kunnen 

worden afgedaan met ‘geen commentaar’.  

Wanneer iemand weigert een vraag te beantwoorden 

(met de boodschap ‘geen commentaar’) volgt tegen-

woordig nogal eens het verwijt niet ‘transparant’ te zijn. 

Transparantie lijkt wel een doel op zich te zijn geworden, 

in plaats van een nuttig middel. Wat je er verder ook over 

zou willen zeggen: ‘als alles transparant is, dan zie je niets 

meer’. Alleen al daarom is een zeker gebrek aan transpa-

rantie nodig om iets zichtbaar te kunnen maken. Zo kan 

‘geen commentaar’ soms meer duidelijk maken dan een 

nietszeggend commentaar.

Commentaar kan ook heel welkom zijn. Het functioneren 

van een groep (een elftal, een vereniging of welk ander 

gezelschap ook) verbetert vaak gediend dankzij com-

mentaar. Soms wordt daar uitdrukkelijk naar gevraagd, 

in andere gevallen kan dat ook spontaan worden gege-

ven. Zolang zulke commentaar constructief is (bedoeld) 

zal dat een positieve bijdrage leveren. En dan is het niet 

reageren of ‘geen commentaar’ leveren juist onwenselijk.  

Nederland heeft een aantal beroemde sportcommen-

tatoren voortgebracht. Zoals de legendarische Han 

Hollander (een van de oprichters en naamgever van Go 

Ahead in Deventer). In jaren 20 en 30 van de vorige eeuw 

becommentarieerde Han Hollander veel voetbalwedstrij-

den maar ook andere sport zoals de Olympische Spelen 

in Berlijn. Televisie was nog in een prille staat van ontwik-

keling. Via de radio kon Han Hollander met zijn commen-

taar de meest saaie wedstrijden spannend maken. Met 

televisiebeelden erbij is dat een stuk lastiger geworden, 

hoewel verslaggevers als Theo Koomen daar een heel 

eind mee kwamen. 

Met het voortschrijden van de technologie is de beeld- en 

geluidsregistratie sterk geperfectioneerd. En toch lijken 

de meeste huidige verslaggevers/commentatoren er 

grote moeite mee hebben om de kijker zelf in alle rust 

de wedstrijd te laten beleven. Zou het niet heerlijk zijn 

om het tv-commentaar uit te kunnen zetten zonder sta-

diongeluiden te verliezen. Technisch is dat mogelijk. Op 

de vraag waarom dat commentaar niet is weg te draaien 

zonder tegelijkertijd alle geluid uit te zetten, zal wel als 

antwoord komen: ‘Geen commentaar’.

 René van Ierschot

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

‘ Geen 
Commentaar’

252525
Gouden Schoen omdat ik die uit handen 

kreeg van Jan van Beveren. Ik heb Jan nooit 

zelf zien spelen of meegemaakt, maar men-

sen om mij heen zeiden altijd dat ik veel van 

hem weg had. Ik heb nooit echt een idool 

gehad, maar Van Beveren was wel een bij-

zondere keeper voor mij. De Europacup II bij 

Chelsea was ook memorabel, omdat dat de 

laatste Europacup II was die gespeeld werd.’’ 

Chelsea
Ed’s overstap van Feyenoord naar Chelsea 

was wel een bijzondere. Ed: ,,Ik zat in het 

vliegtuig terug uit Zuid-Afrika na een inter-

land met Oranje (waar ik trouwens Nelson 

Mandela heb mogen ontmoeten, een heel 

bijzondere ervaring) toen Ruud Gullit naast 

me kwam zitten. We spraken over Chelsea, 

maar verder niets concreets ofzo. Een paar 

dagen later echter belde Chelsea of ik bij 

hen wilde komen spelen. Dat was een lastig 

dilemma, want in die tijd was er net een aan-

tal spelers bij Feyenoord vertrokken en 

Jorien van den Herik (toenmalig voorzitter 

van Feyenoord, red.) kon het niet aan de 

achterban uitleggen dat ik ook weg zou 

gaan. Uiteindelijk zijn we er toch uit geko-

men. Van den Herik heeft me later verteld 

dat hij me deze kans simpelweg niet kon 

ontnemen, dit gunde hij me na alles wat ik 

bij Feyenoord had gedaan. Een erg bijzon-

dere man, Jorien van den Herik. Toen ik net 

bij Feyenoord kwam speelde de affaire met 

hoofdsponsor HCS die failliet ging. 

Geruchten gingen dat Feyenoord ook over 

de kop zou gaan. Dat doet wel wat met je en 

de spelersgroep kan ik je vertellen. Het is 

Van den Herik geweest die de club uiteinde-

lijk gered heeft.’’

In 2003 stapte Ed de Goey van Chelsea over 

naar Stoke City. ,,Er waren meerdere clubs die 

interesse hadden in me maar ik wilde spelen 

en niet iedere club kon me die garantie geven. 

Bij Stoke was die mogelijkheid er wel, al speel-

den zij wel een divisie lager. Ik woonde echter 

met mijn gezin in London en Stoke is bijna 

500 kilometer heen en terug. Chelsea heeft 

me toen een geweldige dienst bewezen door 

me de gelegenheid te bieden om aan het 

begin van de week bij hen te mogen trainen 

en later in de week bij Stoke. Dat scheelde 

toch even heel wat kilometers rijden.’’ 

Privéleven
Na drie jaar stopte Ed bij Stoke en zette hij 

een punt achter zijn lange en succesvolle 

keeperscarrière. ,,Mijn jongste zoon was net 

geboren en na een actieve carrière van 21 

jaar vond ik dat het tijd was voor mijn privé-

leven. We zijn toen in Engeland blijven 

wonen, totdat RKC vroeg of ik daar keepers-

trainer wilde worden. Dat heb ik vier jaar 

gedaan, totdat RKC degradeerde. Erwin 

Koeman vertrok daarna met zijn broer 

Ronald naar Engeland, Rob Maas ging naar 

Vitesse en ik ben toen naar DHC Delft 

gegaan, waar ik dus aan het eind van dit sei-

zoen stop om fulltime keeperstrainer van 

V.O.C. te worden.’’

Enthousiasme
Ed heeft naar eigen zeggen ontzettend veel 

zin in om ook komend seizoen met de jeugd 

aan de slag te gaan. ,,Wat de ingrediënten 

zijn om een goede keeper te worden? 

Enthousiasme! Je moet met plezier willen 

trainen. Dat is het beste voor de speler en de 

trainer en zorgt voor een goede wisselwer-

king tussen die twee. Lengte is handig, maar 

dat is een gegeven, een gebrek aan lengte 

kun je compenseren met sprongkracht. 

Krachttraining is dus zeker een onderdeel 

dat ik bij V.O.C. wil gaan introduceren. V.O.C. 

heeft een zeer duidelijke visie over wat ze 

wil met haar keepers en een beleid dat die 

visie ook ondersteunt. Ik wil me daar uiter-

aard graag aan committeren.’’ 

V.O.C. is een mooie club met korte lijnen, 

vindt Ed. ,,Als ik iets wil of als er iets moet 

gebeuren dan bel ik Guy of Erno (Lusse, red.) 

en dat wordt het binnen no-time geregeld. 

Dat de club het goed voor heeft met de kee-

pers blijkt wel uit het feit dat we een eigen 

keepersplek op het terrein van V.O.C. krij-

gen. Achterin bij de grasvelden wordt een 

plek ingericht waar we op professioneel 

niveau aan de slag kunnen. Dat onder-

streept wel het beleid dat de club hanteert 

in haar ambitie om de keepers naar een 

hoger niveau te tillen.’’

Branco
Toch nog even terug naar de tijd dat Ed zelf 

onder de lat stond. Welk moment is hem het 

meest bijgebleven? ,,Dat is dan toch dat 

doelpunt van Branco. WK ’94, Brazilië - 

Nederland,’’ zegt Ed. ,,We stonden met 2-0 

achter, maar Bergkamp en Winter trokken 

de stand snel gelijk. Na een dubieuze over-

treding kreeg Branco een vrije trap, die hij er 

van bijna 30 meter inschoot. Zo’n bal gaat er 

1 keer op de 100 in en dit keer hadden wij 

pech. Ik kon er absoluut niet bij, maar toch 

wordt je altijd aan dit moment herinnerd. 

Mooiste herinnering uit mijn clubcarrière is 

de ‘foutloze wedstrijd van Ed de Goey’, 

Feyenoord-Willem II in 1993. Willem II kreeg 

ontelbaar veel kansen maar steeds wist ik 

op onnavolgbare wijze de bal uit het doel te 

houden. We wonnen uiteindelijk met 2-0, 

die pot heb ik gewonnen voor ons. Frank 

Snoecks was commentator van die wed-

strijd en zelfs nu nog als ik hem tegenkom 

heeft hij het over die wedstrijd.’’

En wat is de beste voetballer waar Ed ooit 

mee samenspeelde? ,,Dat is Gianfranco Zola, 

destijds bij Chelsea,’’ zegt Ed zonder twijfel. 

,,Een hele complete speler: sterk, koppen, 

balbehandeling, ervaring. Een absolute prof 

en een ontzettend aardige kerel.

Keepers en aspirant-keepers die extra training 

willen hebben op deskundig niveau kunnen 

zich ook inschrijven bij de Ed de Goey 

Keepersschool. Twaalf weken lang wordt er 

getraind, iedere vrijdag van 18.30 tot 21.00 bij 

CVC Berkel. Regelmatig staan er scouts van 

BVO’s (Betaald Voetbal Organisaties) langs de 

lijn en er zijn al meer dan 30 keepers vanuit de 

Ed de Goey Keepersschool die de overstap 

naar een BVO gemaakt hebben. 

Willem Jan Ruiter
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 Chris Smith is sinds begin van dit jaar de nieuwe Head of 
Cricket Academy van V.O.C. Voor velen was hij jarenlang een 
bekend gezicht op het cricketveld. Chris geeft hierbij een beeld 
van zichzelf en zijn visie op de toekomst van cricket. Plezier 
en winnen moeten hand in hand gaan, vindt Chris.

Waar kom je oorspronkelijk vandaan 

en hoe ben je in Nederland terecht 

gekomen?

,,Ik ben geboren in Australië in de kustplaats 

Redcliffe, iets ten noorden van Brisbane, de 

hoofdstad van Queensland. In 1996 werd 

ik door Kampong gevraagd om als speler/

coach voor de club uit te komen. Dit was op 

advies van John Bell, oud-bondscoach van 

het Nederlands elftal en van Queensland. Na 

vier seizoenen bij Kampong besloot ik in 2000 

om me permanent in Nederland te vestigen. 

Twee jaar daarvoor ontmoette ik bij Kampong 

Hanneke, mijn huidige vrouw, waar zij in het 

damesteam speelde.’’

 

Hoe heeft cricket in Nederland zich 

ontwikkeld in die periode?

,,Er hebben enkele veranderingen plaatsgevon-

den in de competitie en de kwaliteit van de cric-

ketvelden. In 1996 speelden we nog 60 overs, 

meestal op een kokosmat, zoals V.O.C. die ook 

op het oude terrein had liggen. Toen had alleen 

Koninklijke UD (tegenwoordig Salland) een echt 

graswicket. Nu spelen we 50-over-wedstrijden, 

maar ook 20/20 heeft een enorme vlucht geno-

men. En er zijn nu zes clubs in Nederland met 

een graswicket en steeds betere cricketfacilitei-

ten, zoals de hal bij V.O.C. waardoor we het hele 

jaar kunnen cricketen.’’

Waarom ben je hoofd van de Academy 

geworden? 

,,Samen met voorzitter Christian Wagenaar van 

Jeugd Cricket Commissie (JCC) heb ik in de 

laatste 4 jaar het Black Cap-programma geleid, 

wat bestaat uit een aantal indoor introductie 

trainingen voor startende cricketers (U-9). Dit 

heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik binnen 

de JCC de rol van technisch adviseur ben gaan 

vervullen. Hierdoor werd het mij duidelijk dat 

de JCC, managers en betrokken ouders ver-

wachten dat de V.O.C. Cricket Academy een 

opleidingsinstituut zou moeten zijn voor zowel 

topsporters als recreatiecricketers. Deze ambi-

tie konden we in de laatste jaren helaas nog 

niet waarmaken. Cricket is een sport die moet 

vechten voor zijn bestaan in Nederland, maar 

het is wereldwijd een van de grootste spor-

ten en de sport waar ik van hou. Ik zag tijdens 

de Black Cap-trainingen dat de kinderen het 

cricket heel leuk vonden, maar dat enthousi-

asme verdween daarna helaas vrij snel toen ze 

wedstrijden gingen spelen. Ik zie het als mijn 

verantwoordelijkheid om te vechten voor de 

cricketsport bij V.O.C. en beschouw het ook 

als een vorm van respect richting de leden die 

zoveel hebben betekend voor V.O.C. en de faci-

liteiten en mogelijkheden hebben gecreëerd 

voor de huidige generatie cricketers om bij 

deze geweldige club te spelen.’

Wat zijn de belangrijkste veranderin-

gen die je wilt doorvoeren?

,,Enkele jaren geleden is er al een visiedocument 

gemaakt ‘Cricket 20/20 - Total Cricket Serious Fun’. 

Dat is een geweldig document met een focus op 

de jeugd. De implementatie hiervan - met toe-

gewijde coaches - is echter lastig gebleken. V.O.C. 

heeft nu zijn commitment aan dit programma 

laten zien door te investeren in Pitch Vision, een 

(individueel) speler-volgsysteem, en door een 

brede coaching staff samen te stellen om onze 

visie te uit te kunnen voeren. De coaches gedu-

rende de winter, Tim de Kok en Ahmed Zulfiqar, 

hebben geweldig werk verricht, waardoor de 

jeugdteams goed aan het seizoen zijn begon-

nen. De huidige coaching staff tijdens het sei-

zoen heeft het stokje overgenomen en brengt 

de kwaliteit van de trainingen naar een nog 

hoger niveau. Daarnaast zijn er vanuit de V.O.C. 

Cricket Academy inmiddels al aan meer dan 350 

kinderen in Rotterdam cricketclinics gegeven. 

Hopelijk kunnen we hierdoor in de komende 

periode nieuwe aanwas verwelkomen.’’

 

Wat wil je bereiken in de komende 

jaren?

 ,,Ik zie dat V.O.C. de weg is ingeslagen om een 

voornaam cricketcenter te worden in Nederland 

en Europa. Ik wil dat de Academy effectieve en 

betrokken cricketers (‘Total Cricket Serious Fun’) 

op elk niveau gaat afleveren, met liefde voor de 

cricketsport. Als je kijkt naar Jaap Barneveld’s 

’ASCENT-model’ en de weg naar Transformatie 

(de ‘T’ in ASCENT), dan zitten we nu stevig bij 

A (Aandacht). Aandacht voor issues, individu-

en en de toekomst van cricket bij V.O.C. en in 

Nederland. Het is nu 24 jaar geleden dat V.O.C. 

1 landskampioen is geworden en ik weet niet 

wanneer een jeugdteam voor het laatst een 

competitie heeft gewonnen. Plezier hebben 

en winnen zijn begrippen die hand in hand kun-

nen gaan, en als V.O.C.-teams competities win-

nen, dan is dat een vorm van vooruitgang. Ik 

vind dat kampioenschappen van U-9, Zami of 

V.O.C. 1 dezelfde waarde voor de club hebben. 

Winnen is niet alles, maar de wil om te winnen 

vind ik belangrijk, of je nou in de selectie speelt, 

in de jeugd of binnen het recreatiecricket. Dat 

is uiteindelijk een belangrijk onderdeel waarop 

“Total Cricket Serious Fun” is gebaseerd.’’

 

Wanneer is je project Academy 

geslaagd?

 ,,Op het moment dat de interactie tussen jeugd 

en seniorcricketers op een dergelijk niveau is, 

dat de jeugdspelers zich willen spiegelen aan 

V.O.C.-seniorcricketers en dat die oprechte 

interesse tonen in de jeugdspelers en net zo 

enthousiast zijn zoals zij. De ‘Total Cricket-stijl’ zal 

dan een term worden waarmee spelers van de 

V.O.C. Cricket Academy zich zullen associëren.’’

 

Heb je nog een boodschap voor de 

V.O.C.’ers? 

,,Blijf jezelf afvragen waarom je cricket speelt. De 

keuze voor cricket is in Nederland niet altijd voor 

de hand liggend. Je kan het zien als een state-

ment van individualisme, met je medecricketers 

als lotgenoten. Hier hou ik van en dit waardeer 

ik zo in Nederlandse cricketers. Als je bewuste 

keuzes maakt, zal je succesvoller zijn en meer 

van de prachtige sport genieten.’’ 

Chris Smith nieuwe Head of Cricket Academy

‘ Vechten voor de 
cricketsport bij V.O.C.’

FOTO LINDA KOK
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ben ik nu naar Rotterdam gekomen. Ik heb 

voornamelijk gecricket in Auckland, Sydney en 

Dunedin, maar heb voor mijn tijd in Nederland 

ook nog 2 seizoen in Schotland gespeeld.’’ 

Wat is je eerste indruk van V.O.C.?

,,Aangezien dit mijn derde seizoen in de 

Topklasse is, kende ik de club al vrij goed. En ik 

ben heel blij dat ik naar V.O.C. toe ben gekomen. 

De geweldige faciliteiten en de betrokken men-

sen bij de club zijn heel belangrijk voor me. Ik 

hoop dat we de goede lijn van de eerste weken 

kunnen doorzetten dit seizoen.’’ 

Wat zijn je doelen voor de komende jaren?

,,Mijn belangrijkste doel is het winnen van de 

Topklassen met V.O.C. 1. Persoonlijk hoop ik 

zowel met de bal als het bat een bijdrage te 

leveren aan zoveel mogelijk overwinningen. 

Daarnaast wil ik mijn plek in Nederlands Elftal 

verstevigen en goede prestaties neerzetten. We 

hebben met het Nederlands Elftal een geweldig 

perspectief nu we het 13e ODI land zijn gewor-

den. Daarom wil ik me goed blijven ontwikkelen 

zodat ik deze internationale wedstrijden kan 

gaan spelen.’’ 

Heb je nog een boodschap richting de club?

,,De support voor V.O.C. 1 is super tot nu toe, 

vooral tijdens thuiswedstrijden op ons mooie 

veld. Het is een geweldig gevoel om voor V.O.C. 

te strijden op het veld. De sfeer is goed, of het 

nou op het balkon is of de gezinnen langs de 

boundary in het gras. Het zou mooi zijn als we in 

de komende periode onze waardering hiervoor 

kunnen tonen met een kampioenschap.’’ 

Scott Edwards
Kan je kort iets over je achtergrond vertellen?

,,Scott Edwards, 21 jaar, geboren in Tonga maar 

opgegroeid in Melbourne, Australië. Mijn vader 

is Nederlands en ik heb hier sterke familieban-

den. Vorig jaar heb ik mijn debuut gemaakt voor 

het Nederlands elftal.’’ 

Wat is je eerste indruk van V.O.C.?

De eerste keer dat ik op V.O.C. kwam was ik echt 

onder de indruk van de faciliteiten en het club-

huis. Ik voel me ook erg welkom. De spelers zijn 

gepassioneerd en de support van de V.O.C.’ers 

is geweldig. 

Wat zijn je doelen voor de komende jaren?

,,Met de huidige selectie is het ons doel om in 

de komende jaren het kampioenschap in de 

Topklasse te veroveren. Daarnaast wil ik een 

belangrijke speler worden in het Nederlands 

elftal en er aan bijdragen om ons te kwalificeren 

voor het T20 WK in 2020.‘’

‘ Fantastisch om 
op een graswicket 
te spelen’

Nieuwe krachten in V.O.C.1

Pierce Fletcher
Kan je kort iets over je achtergrond vertellen?

,,Pierce Fletcher, 23 jaar, geboren in Kenia omdat 

m’n ouders daar safari’s organiseerden. Mijn 

moeders kant is Nederlands en komt uit de regio 

Utrecht. Ik ben opgegroeid in Auckland, waar ik 

ben uitgekomen in de U-19 van de provincie 

en clubcricket speel ik voor Auckland University 

Cricket Club. In de voorgaande drie seizoen 

heb ik ook in Europa gespeeld, in Engeland, 

Schotland en vorig jaar bij HBS in Den Haag.’’  

Wat is je eerste indruk van V.O.C.?

,,V.O.C. is echt een geweldige club met super 

faciliteiten. Het is ook fantastisch om op een 

graswicket te cricketen, dat maakt echt verschil 

met een kunstgrasmat. Ik zie ook veel support 

tijdens de wedstrijden door trouwe leden. En ik 

vind het vooral mooi om de jeugdspelers beter 

te maken.’’ 

Wat zijn je doelen voor de komende jaren?

,,Ik vind het belangrijk dat de jeugd zich kan 

blijven ontwikkelen. Er liggen mooie plannen 

vanuit de Cricket Academy en ik ben ervan over-

tuigd dat we daarmee de juiste weg inslaan. Het 

zou mooi zijn om de komende jaren talent af te 

leveren dat de stap naar V.O.C. 1 kan maken. Als 

speler wil ik mijn best doen om zo goed moge-

lijk te presteren in de Topklasse.’’ 

In dit seizoen zijn er vier nieuwe gezichten in de selectie van V.O.C. 1. 
De mannen stellen zich voor. 

Heb je nog een boodschap richting de club?

,,De support is geweldig en ik hoop jullie de 

komende wedstrijden ook te zien en te spreken.’’ 

Fred Klaassen
Kan je kort iets over je achtergrond vertellen?

,,Fred Klaassen, 25 jaar, opgegroeid in Nieuw 

Zeeland en Australië. Mijn opa komt uit 

Eindhoven en is de Tweede Wereldoorlog naar 

Nieuw Zeeland geëmigreerd. Ik heb nog steeds 

familie in Amsterdam en Den Bosch. Na de eer-

ste 2 jaar in Amsterdam te hebben gespeeld 

Heb je nog een boodschap richting de club?

,,De support en sfeer tijdens onze thuiswedstrij-

den is geweldig tot nu toe en ik kijk ernaar uit 

meer V.O.C. leden te ontmoeten en leren ken-

nen dit seizoen.’’ 

Corey Rutgers
Kan je kort iets over je achtergrond vertellen?

,,Corey Rutgers, 29 jaar, en ik kom uit Perth in 

Australië. Mijn moeders kant is Nederlands dus 

daar zit een belangrijke link met Nederland. Ik 

ben betrokken geraakt in het Nederlands cricket 

omdat ik me als coach wilde ontwikkelen. En dat 

heeft zich uitbetaald, want ik ben nu ook betrok-

ken bij het Nederlands elftal. Ik ben begonnen 

met cricket toen ik 13 jaar oud was en ben drie 

keer uitgekomen voor het Western Australia 

country XI.’’

Wat is je eerste indruk van V.O.C.?

,,V.O.C. lijkt me een club gericht op families, met 

geweldige faciliteiten en een warme sfeer. Het 

is gemakkelijk geweest om me hier thuis te voe-

len en ik vind het tot nu toe echt geweldig hier.’’

Wat zijn je doelen voor de komende jaren?

,,De ontwikkeling van het jeugdcricket is een 

heel belangrijk doel. Het is belangrijk om een 

omgeving te creëren waarin kinderen het heer-

lijk vinden om te trainen en voor V.O.C. uit te 

komen. Dat is de toekomst van V.O.C.’’ 

Heb je nog een boodschap richting de club?

,,Veel dank voor jullie support tot nu toe. We zien 

jullie graag tijdens de wedstrijden, dat inspireert 

ons echt om te goed te presteren.’’ 

FOTO’S LINDA KOK
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Helemaal up-to-date met nieuwe website

‘Erg knap dat dit resultaat 
er met een ploeg 
vrijwilligers is uitgekomen’

Instagram, Twitter en natuurlijk een goede en betrouwbare web-
site. Geen sportvereniging kan tegenwoordig nog zonder (goed-
functionerende) sociale media. V.O.C. is met de nieuwe site, 
interactieve schermen in het clubhuis en een digitaal archief 
weer helemaal up-to-date. En het einde van de ontwikkelingen 
is nog niet in zicht, vertelt Edwin Sweep, die al twintig jaar 
actief is bij V.O.C. in allerlei vrijwilligersfuncties en de nieuwe 
website mede heeft opgezet.

Toegegeven: de oude site had z’n beste tijd wel 

gehad. Instabiel, geen ruimte voor grote bestan-

den zoals bijvoorbeeld oude Vocabulaires en 

weinig tot geen extra mogelijkheden. Vandaar 

dat al geruime tijd geleden binnen het bestuur 

werd nagedacht over een vernieuwing. 

Inmiddels is de nieuwe site in de lucht en de 

reacties zijn positief.

,,Het klopte technisch allemaal niet meer en en 

het klopte ook niet met waar vraag naar was,’’ 

zegt Edwin over de oude V.O.C.-site. ,,We wilden 

eigenlijk een heel nieuw systeem waarbij we 

niet meer afhankelijk waren van een derde par-

tij om alles in de lucht te houden. Toen zijn we 

gaan kijken: wat willen we nu eigenlijk precies 

met de site. We hebben ontwerpen en indelin-

gen gemaakt en gepresenteerd aan het toen-

malige bestuur. Daar zijn vervolgens weer een 

aantal aanpassingen op gekomen en op een 

gegeven moment hadden we een structuur 

die goed in elkaar zat en wilde we een bouwer 

gaan zoeken.’’

App
De ict-commissie kwam vervolgens ook nog 

met een aantal eisen, vertelt Edwin. Die wilde 

eigenlijk ook graag een app hebben, een vide-

ostream kunnen aanbieden, interactieve scher-

men in het clubhuis hebben. Toen rees de vraag 

of het niet veel handiger zou zijn als een aantal 

zaken zou worden gecombineerd, zodat het 

koppelen van de financiële administratie van 

de bar, de ledenadmi-

nistratie, en nog veel 

meer. Edwin: ,,Dan is 

de site nog maar een 

k lein onderdeeltje. 

We hebben toen alles 

opnieuw opgepakt, 

met een nieuwe wen-

senlijst en hebben we 

gezocht naar een par-

tij die dat voor ons kon 

gaan doen. Dat heeft ook weer  voor- en nade-

len, omdat je alles neerlegt bij een partij. Dat 

moet er dan dus wel een zijn waarvan je zeker 

weet dat die over een jaar nog bestaat, die hier 

ervaring mee heeft en het moet allemaal ook 

nog eens betaalbaar zijn. Daaruit is Sportlink 

gekomen als de partij die voor ons deze wensen 

kon verwezenlijken.’’ 

Er was een nadeel, vond Edwin, en dat was de 

vormgeving. ,,Er waren nogal wat beperkingen 

in hoe je die site kon vormgeven. Dat was vooral 

iets waar wij tegenaan liepen, terwijl voor leden 

die de achtergrond niet kennen dat helemaal 

geen probleem hoeft te zijn. Dus alles tegen 

elkaar afwegend was Sportlink toch de beste 

partij. Een van de grote voordelen is dat je alle 

informatie van de KNVB kunt automatiseren. Dat 

betekent veel minder werk voor de webredac-

tie, die elk jaar weer alle pagina’s moest aanma-

ken, speelprogramma’s erin zetten, dat moest 

allemaal handmatig gebeuren. Frank van Lent 

heeft zich heel erg bezig gehouden met de 

schermen hier in het clubhuis met alle infor-

matie. Daar moeten namelijk ook weer allerlei 

programmaatjes voor gemaakt worden om het 

te kunnen laten draaien.’’

Beperkingen
Toen Sportlink als partner was uitgekozen, is 

Edwin samen met Ruud Steijvers (behalve lid 

van de webredactie speler van het eerste) gaan 

bouwen aan de website op basis van de vorm-

geving die het jaar ervoor was afgesproken. ,,Je 

komt dan wel wat beperkingen tegen,’’ vertelt 

Edwin, ,,maar dat zijn vooral dingen waar wij 

tegen aan lopen. Als je gewoon als toeschou-

wer naar de site kijkt ziet het er gewoon alle-

maal heel erg leuk uit. En dat we eigenlijk vier 

berichtjes in het de rubriek nieuws wilden heb-

ben in plaats van de drie die er nu staan, dat 

maakt dan niet zoveel uit. Inmiddels staan alle 

teams erin, alle programma’s, statistieken, dat 

hadden we allemaal nooit bij kunnen houden 

op de oude site.

De site is ook goed te bekijken op de smartpho-

ne en als je de app van Sportlink downloadt, 

dan kun je daar ook je team inzetten en krijg je 

dezelfde informatie. Wat we nog wel willen in 

de toekomst is dat we de app van Sportlink een 

V.O.C.-gezicht willen geven. Daar is Sportlink 

nog mee bezig, met die ontwikkeling. Zodra dat 

klaar is kunnen we daarmee aan de slag en heeft 

V.O.C. ook echt z’n eigen app.’’

Het hele proces van de eerste plannen tot de 

lancering van de nieuwe site alles met elkaar 

zo’n twee jaar gekost. Edwin: ,,Dat klinkt best 

lang, maar eigenlijk is dat niet zo gek. Je hebt 

steeds veranderende commissies, het bestuur 

was veranderd, de techniek verandert, waar-

door je halverwege het proces weer een nieuwe 

kant op moet... Uiteindelijk hebben we nu een 

product waarvan wij vinden dat we toch zeker 

op 85 procent zitten van wat we voor ogen 

hadden. En de mogelijkheid tot uitbreiding is 

aanwezig. Dus het nog meer koppelen van ach-

terliggende programma’s, waar de gebruiker 

nooit wat van ziet, maar die allemaal wel goed 

moeten werken.’’ Dat het alles bij elkaar voor de 

webredactie minder werk is geworden is vol-

gens Edwin niet zo. ,,Het is eigenlijk juist meer 

geworden. Maar daar staat tegenover dat we 

veel meer communiceren en ook veel actueler 

zijn dan vroeger.’’

Livestreams
Zijn er behalve het aanbieden van livestreams 

van thuiswedstrijden nog meer wensen als het 

gaat om de nieuwe site? ,,Een goede app is eer-

ste het allerbelangrijkst,’’ vindt Edwin. ,,Verder 

hoop ik dat we in de toekomst ook e-cricket -het 

adressenbestand en alle gegevens van de cric-

ketleden, red.-  kunnen koppelen aan Sportlink. 

Dat moet nu nog allemaal met de hand gedaan 

worden. Het schijnt dat Sportlink hierover met 

de KNCB in gesprek wil. Verder moeten we de 

techniek goed in de gaten houden, zodat als 

er weer nieuwe dingen mogelijk zijn, we die 

toe kunnen passen. En dingen schrappen als ze 

niet meer nodig zijn.’’Dat geldt niet voor sociale 

media, die zijn al via de site beschikbaar. Twitter-

feeds van V.O.C. zijn in de site ingebouwd en 

voor Facebook-berichten is onderin de site een 

link beschikbaar.  

Met de bouw van de nieuwe website site is 

meten besloten om het mes te zetten in de 

enorme wildgroei aan V.O.C.-Facebookpagina’s. 

Edwin: ,,Je had eerst een jeugdcricketpagina 

op Facebook, een voetbalpagina, een algeme-

ne pagina op Facebook... ga zo maar door. Die 

hebben we allemaal samengeveegd en alles 

heet nu ‘voc-rotterdam’. Dus op sociale media, 

of het nu Instagram is of Facebook, overal heb 

je nu een pagina ‘voc-

rotterdam’ en daar 

gebeurt het. Het was 

zo versnipperd alle-

maal. Op een gege-

ven moment wist je 

niet meer of een wed-

strijd was afgelast of 

dat je wél moest spe-

len, omdat het overal 

verschillend stond. 

Het gevolg was dat 

mensen al lemaal 

weer hun eigen com-

municatiemiddelen 

gingen gebruiken, er 

werden zelf weer bel-

lijsten gemaakt! Dat 

was wel het moment 

dat we dachten: als 

we dit niet als club kunnen structureren dan zijn 

we niet goed bezig. Dat is nu wel verholpen. Alle 

informatie is nu eenduidig, duidelijk en actueel.’’

Touchscreen
Ook de archiefcommissie is er met haar nieuwe 

site www.voc-archief.nl en het nieuwe touchs-

creen in het clubhuis, waar informatie over het 

rijke V.O.C.-verleden te vinden is, enorm op voor-

uit gegaan. ,,Dat is een website die nog steeds 

groeit. We zijn gekomen tot 1960, er zijn dus 

nog 60 jaar te gaan. Het streven is om er elke 

week weer vijf jaar bij te hebben, zodat we over 

een half jaar de historie helemaal in beeld heb-

ben. En dan blijft het ook voor het nageslacht 

bewaard.’’  

Frank van Lent en Jan Hooft van Huijsduijnen 

hebben vooral vanuit de ict-commissie hun bij-

drage geleverd. ,,Zij zijn heel erg bezig geweest 

met het zoeken naar de juiste partij,’’ aldus Edwin. 

,,Met de vormgeving heb ik me vooral bezig 

gehouden en de bouw van de site is door Ruud 

Steijvers en mijzelf gedaan. Daarnaast zijn er nog 

heel veel mensen die een hoop hebben gedaan 

en hebben geregeld voor ons. Annebo, Marja, 

Paulo, Merel, Rik en Marc en heel veel andere 

vrijwilligers. Vergeet niet: mensen doen het er 

allemaal bij. Het moet allemaal in de avonduren, 

naast een drukke baan. Het is echt een vrijwilli-

gersproject geworden en dan vind ik er eigenlijk 

wel heel erg knap aan: dat dit er, ondanks al die 

wisselingen, uiteindelijk toch is uitgekomen.’’

Albrand Leeuwe 

zoekt enthousiaste leden die af en toe 
een bericht op de website willen plaatsen.

GEVRAAGD!!
WEBREDACTIE

vocabulaire@voc-rotterdam.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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JEUGDTRIBUNE

Geen eredivisiespeler was 
waarschijnlijk zo veel 

besproken afgelopen seizoen 
als Michiel Kramer (29). Het 

broodje kroket in Feyenoord-
shirt, de overtreding tegen 

Alexander Buttner van Vitesse 
toen hij voor Sparta uitkwam: 

het heeft het seizoen voor 
de kopsterke spits getekend. 
Aan Vocabulaires eigen ster-

reporters Noor en Bridget 
de eer om Michiel aan een 

vragenvuur te onderwerpen.

Bij welke club bent u begonnen met 
voetballen?
Ik ben begonnen bij XerxesDZB, daar heb ik van 

mijn 5e tot mijn 9e gespeeld.

Heeft u hobby’s naast het voetbal?
Ja, mijn hobby’s zijn basketbal, tennis en horlo-

ges. Alleen heb ik daar niet heel veel tijd voor, 

want ik heb twee kinderen.

Welke club vond u het leukst om voor te 
spelen?
Volendam was een hele leuk club, daar heb ik 

4 jaar gespeeld. Daar kon ik met iedereen erg 

goed opschieten. Bij Feyenoord heb ik de mees-

te prijzen gepakt, dat is wel de mooiste periode 

die je maar kan bedenken.

Met welke bekende spelers ga je buiten 
het voetbal om?
Ik ga nog goed om met Jens Toornstra, Aaron 

Meijers, Jan-Arie van der Heijden, Warner Hahn en 

Renato Tapia. Renato zie ik nu wat minder omdat 

die natuurlijk veel aan het reizen is met Peru.

Vindt u het leven van een profvoetballer 
leuk?
Niet altijd, want je krijgt natuurlijk heel veel 

meningen van bijvoorbeeld media en van sup-

porters over je heen, en die zijn niet altijd leuk. 

Maar het is natuurlijk wel een voorrecht dat ik 

een profvoetballer mag zijn.

‘ Ik voelde me bij Sparta gewaardeerd, bij Feyenoord wat minder’ 

Michiel Kramer:

Word je veel herkend op straat, en hoe is dat?
Jazeker, dat is misschien nog wel het verve-

lendst van allemaal, want ik heb twee kin-

deren en een vrouw. En als wij dan door de 

Rotterdamse binnenstad lopen zijn er altijd wel 

mensen die met mij op de foto willen, of een 

praatje willen maken. Dat is niet altijd even leuk, 

maar het hoort er wel bij. 

Als u geen voetballer was geweest wat 
was u dan geworden?
Ik denk iets met gehandicapte kinderen doen. Ik 

was al begonnen met een studie daarvoor. Maar 

toen ik bij NAC een contract kreeg aangeboden 

ben ik vol voor het voetbal gegaan.

Heeft u vaste gewoontes voor een wedstrijd?
Nee, totaal niet! Gewoon je spullen aan en 

gaan! Er waren wel spelers om mij heen die dat 

deden, zoals Karim el Ahmadi die altijd eerst 

bidt. Renato Tapia doet altijd eerst zijn linker-

schoen aan en daarna zijn rechter. Maar ik doe 

daar niet aan.

Vindt u voetbal vandaag de dag nog 
steeds een leuke sport?
Jazeker, als kleine jongen wilde ik al heel graag 

voetballer worden en eigenlijk is dat nog steeds 

zo. Alleen alles wat erbij komt kijken is niet altijd 

even leuk. Het voetballen zelf blijft een leuke 

sport.

Is het vreemd om uzelf op tv terug te zien?
Soms wel, vooral als je iets verkeerd hebt 

gedaan en je ziet dat dan terug. Dan denk je wel 

eens van: ‘dat was niet zo slim’.  Maar goed, dat is 

ook onderdeel van profvoetbal en daar kunnen 

we niks aan veranderen.

Wat doet het met u als het publiek u 
uitfluit?
Eigenlijk helemaal niks, dat hoort erbij. Als het 

slecht gaat word je al gauw uitgefloten en soms 

uitgescholden, dan wil je ook wel eens wat 

terugroepen, maar dat is niet altijd even slim.

Op welke prijs bent u het trotst?
Ik denk toch wel de beker met Feyenoord, 

omdat ik daar wel een groot aandeel in 

heb gehad. Ik heb zowel in de halve finale 

gescoord als in de finale. Dus die prijs blijft 

mij wel het meest bij. Het kampioenschap 

van Feyenoord was natuurlijk ook heel mooi, 

maar daar was mijn aandeel wat minder 

groot in.

Van welke voetballer of trainer heeft u 
het meeste geleerd?
Dat vind ik lastig, want ik heb altijd wel zo mijn 

dingetjes gehad. Dus qua trainers niet veel denk 

ik, dat ligt meer aan mij dan aan de trainers. 

Misschien komt dat wel omdat ik af en toe een 

beetje eigenwijs ben. Maar qua voetballer denk 

ik Roy Makaay, die gaf me altijd goede tips.

Heeft u een voorbeeld in het voetbal?
Nee, niet echt. Ik keek altijd wel graag naar 

Zinedine Zidane, puur omdat hij zo’n mooie 

voetballer is, maar ik heb nooit echt een held of 

een idool gehad.

Welke club staat nog op uw verlanglijstje?
Mijn grootste wens was Feyenoord, dat was 

mijn droom om daarvoor te spelen. Nu zie ik wel 

wat er komt, ik ben 29, dus een Real Madrid of 

een Barcelona gaat er denk ik niet meer in zitten.

Wat is de mooiste wedstrijd die u ooit 
heeft gespeeld?
Ik denk Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, die 

wonnen we met 8-0 en dat was wel de mooiste 

en beste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb.

Heeft u op dit moment een club op het oog?
Ik heb al wel aanbiedingen gekregen, maar van 

clubs die ik nog niet zie zitten. Ik heb nog de tijd 

tot augustus en kan het dus nog rustig aandoen 

en kijken wat het beste is voor mijn gezin. Het 

liefst zou ik nog wel een keer naar het buiten-

land willen gaan.

Kende u de club V.O.C al?
Ja, ik kende deze club al wel. Ik heb bijvoorbeeld 

bij Gerrit Oversluis in de klas gezeten, die speelt 

hier ook.

Wat vindt u ervan dat Sparta is 
gedegradeerd?
Tja, dat is mooi kut natuurlijk. Ik had het liever 

ook anders gezien, maar het is wel gebeurd. Het 

is natuurlijk niet goed en ik was er ook onder-

deel van, we hebben het met z’n allen niet goed 

gedaan. En dat is natuurlijk heel pijnlijk.

Denkt u dat u een verschil had kunnen 
maken in de degradatiestrijd bij Sparta?
Ja, dat denk ik wel, want op een gegeven 

moment verlies je geen wedstrijden meer en 

scoor je een aantal doelpunten. Maar door die 

schorsing kon ik natuurlijk niet meer meedoen. 

Ik denk wel dat ik invloed had kunnen hebben, 

maar dat is achteraf praten.

Wat zou u jonge voetballers willen 
meegeven?
Dat je altijd in jezelf moet geloven, en dat je 

altijd je best blijft doen. En wat andere mensen 

ook roepen of zeggen, gewoon je best blijven 

doen, plezier erin hebben en in jezelf geloven, 

dan komt het wel goed.

Hoe vond u de sfeer bij Sparta?
Een hele leuke sfeer. Het was iets anders dan bij 

Feyenoord, het was allemaal een wat losser. En ik 

voelde me daar gewaardeerd en bij Feyenoord 

wat minder.

Wat wilt u doen als u gaat stoppen met 
voetballen?
Het liefst iets met gehandicapte kinderen, licha-

melijk of geestelijk maakt me niet uit. En dan 

gewoon een beetje sporten en dat soort din-

getjes. Een beetje als Dirk Kuyt, die zijn eigen 

foundation heeft.

Wie vond u een fijnere trainer, Advocaat 
of van Bronckhorst?
Dat is heel lastig, want het zijn twee totaal ver-

schillende trainers. Dick is een beetje van de 

oude stempel. Als je iets niet goed doet, krijg je 

dat meteen te horen. Gio is wat rustiger in het 

coachen en in de rest.

Is er een verschil in trainen bij Sparta en 
Feyenoord?
Ja, bij Feyenoord zijn er natuurlijk een paar jon-

gens die heel goed zijn en dan is het niveau 

gelijk wat hoger.

Was het broodje kroket een bewuste actie?
Nee, zeker niet. Als ik bewust wat wil forceren, 

zou ik gewoon gaan vechten met de trainer. Het 

kwam omdat ik al vier uur niet had gegeten. Dus 

ik had gewoon honger.

Wat is uw favoriete (muziek-) album?
Ik heb niet echt een favoriet album. Ik heb een 

hele brede muzieksmaak. De muziek wat ik min-

der vind is hardcore muziek.

Wat is uw favoriete boek?
Ik vind het boek over Roger Federer wel een van 

de betere boeken.

Bridget van Milligen en Noor Lankhorst
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JEUGDTRIBUNE Stijn Houben, verdediger eerste elftal:
Gewonnen wedstrijd voor 60.000 man was heel speciaal

Stijn Houben heeft als 
23-jarige voetballer al een 
enorme staat van dienst. 

Hij speelde voor HBS én 
Feyenoord, maar ook in 
India De vaste verdediger 

van het eerste speelde zelfs 
samen met voetballegende 

Alessandro Del Piero. ,,Op 
trainingen stond hij vaak 
tegenover mij, dus heb ik 

ook bepaalde slimmigheden 
geleerd van hem.’’

Kun je jezelf even voorstellen?
,,Ik ben Stijn Houben, ik ben 23 jaar en woon 

sinds 4 jaar in Rotterdam. Ik heb eerst een tijdje 

in de jeugd van HBS gevoetbald, daarna ben 

ik naar Feyenoord gegaan, toen heb ik in het 

buitenland gevoetbald, daarna weer terug-

gekomen bij HBS en nu zit ik bij V.O.C en stu-

deer ik daarnaast aan de Erasmus Universiteit 

in Rotterdam.’’

Hoe oud was je toen je begon met 
voetballen? 
,,Ik was 6 jaar.’’

Waar sta je in het veld? En is dat je 
favoriete plek?
,,Ik sta rechts centraal achterin. Ja, rechts ach-

terin is toch wel mijn favoriete positie!’’

Wie was vroeger jouw grote voorbeeld? 
,,Sergio Ramos, omdat het een hele goede ver-

dediger is en hij op mijn positie staat.’’

Wat zijn je kwaliteiten in het veld?
,,Ik ben sterk in duels, sterk in de lucht en ik heb 

goede lange passes’’.

Hoe vond je het om voor Feyenoord te 
spelen?
,,Heel leuk! Ik heb er heel veel geleerd en heb 

met hele leuke jongens gevoetbald, waar ik nog 

steeds nog goed contact mee heb. En in die tijd 

was de Feyenoord-opleiding de beste in het 

land, dus ik heb me daar als voetballer goed 

kunnen ontwikkelen.’’

Heb je ook hobby’s naast het voetballen?
,,Ik vind het gezellig om met vrienden wat te 

gaan doen, uitgaan en golfen.’’

Hoe ben je terechtgekomen in India?
,,Nadat ik klaar was bij Feyenoord wilde ik eigen-

lijk een stapje terugdoen en weer terug naar 

HBS gaan, maar ik werd in de zomer gepolst 

door degene die de externe buitenlandse rela-

ties doet bij Feyenoord en die vroeg of ik daar 

interesse in had en toen heb ik 2 maanden daar-

na mijn contract getekend.’’

Bij welke clubs heb je allemaal 
gevoetbald? En welke vond je het leukst?
,,Ik heb gevoetbald bij HBS, Feyenoord, Dehli 

Dynamos en nu bij V.O.C., de leukste club weet 

ik niet zo goed. Ik heb een topjeugd gehad bij 

HBS, daarnaast heb ik bij Feyenoord heel veel 

geleerd, maar India was natuurlijk ook heel gaaf!’’

Denk je dat V.O.C 1 mee zou kunnen 
doen in de Eredivisie van India?
,,Nee, dat niveau ligt wel een stukje hoger, het 

lastigste is dat het heel verschillend is, want in 

het veld moeten minimaal 6 spelers uit India 

staan en dan 5 uit de rest van de wereld. Het 

niveau van de Indiase spelers ligt iets lager, tech-

nisch zijn ze heel goed, maar tactisch komen ze 

wat tekort, maar ik denk dat het een beetje te 

vergelijken is met de 2e divisie.’’

Wat vond je het leukste aan India, qua 
land?
,,Ik vind het land geweldig! De cultuur is leuk, de 

mensen zijn extreem vriendelijk, je hebt er lek-

ker eten en ik zat daar zelf met gezellige team-

genoten.’’

Wie is de beste voetballer waarmee je ooit 
hebt gespeeld? En hoe gaaf was dat?
,,Del Piero, daar heb ik in India mee in het team 

gezeten, hij kon ongelofelijk goed voetballen! 

Om samen met Del Piero te voetballen was 

ook heel leerzaam. Op trainingen stond hij vaak 

tegenover mij, dus heb ik ook bepaalde slim-

migheden geleerd van hem.’’

Is de manier van voetballen in India 
anders dan in Nederland?
,,We hadden een Belgische trainer, die heel lang 

in Nederland heeft getraind, dus in dat opzicht 

niet echt en je speelt ook gewoon 4-3-3. Maar 

wat wel anders is zijn de omstandigheden, 

omdat het 40 graden kan zijn dus het tempo 

ligt wel wat lager.’’

Gaan studeren, voetballen en uitgaan 
moeilijk samen?
,,Ik vind het goed te combineren bij V.O.C., maar 

in India zou het wel wat moeilijker worden.’’

We hoorden dat je lid bent van het RSC, drink je 

minder bier doordat je nog moet voetballen? 

,,Klopt, ik drink niet minder bier, doordeweeks 

heb ik wat meer feestjes dan op zaterdag’’.

Wat is je mooiste wedstrijd ooit?
,,Ik heb er meerdere. Een ervan was mijn debuut 

in het 1e van HBS, toen was ik nog best wel jong. 

Ik heb ook met Feyenoord A1 de beker gewon-

nen. En de andere was in India, een belangrijke 

wedstrijd voor 60.000 man, die we ook wonnen 

wat heel speciaal was.’’

Hoe ben je aan je eigen Wikipedia-
pagina gekomen?
,,Ik zou het zelf niet weten, die heeft iemand een 

keer gemaakt en wat dingen over mij opge-

schreven, ik denk dat het uit de tijd kwam toen 

ik nog in India zat.’’

Wat is je favoriete muziek?
,,Ik denk toch gewoon de top 40.’’

Wat is je favoriete boek?
,,Ik vind Dan Brown een hele goede schrijver en 

lees zijn boeken ook veel.’’

Wat is je favoriete film?
,,The Gladiator.’’ 

Bridget van Milligen en Noor Lankhorst
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VOOR DE COLLECTIE, DEALERS EN WEBSTORE  z ınz ı .nl

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! 

FATIMA, LIEKE 
& KIM DRAGEN ZINZI
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een Zinzi watch een bijpassend zilveren 

Voor veel spelers van JO19-1 is 
het een jaar met ‘mixed feelings’. 
Afgelopen seizoen kende weder-
om een aantal fraaie hoogtepun-
ten, tegelijkertijd is het het einde 
van een tijdperk. Zoals vaak met 
de oudste jeugdteams zwermen 
veel spelers uit omdat ze gaan 
studeren en V.O.C. daarom vaar-
wel moeten zeggen. 

Ook veel jongens van de JO19-1 van afgelo-

pen seizoen hebben inmiddels hun laatste 

wedstrijden voor V.O.C. gespeeld. En dat dit 

ook weer zo’n typisch V.O.C.-vriendenteam is 

blijkt wel uit ‘de statistieken’: de basis van de 

JO19-1 ontstond alweer 12 jaar geleden. Deze 

foto is van de F1 in 2007.

De afgelopen jaren hebben de jongens hele 

spannende wedstrijden gespeeld, de promo-

tiewedstrijd tegen Nieuwerkerk 2014/2015, 

de bekerfinale tegen Den Hoorn 2015/2016 

en niet te vergeten de beslissingswedstrijd 

tegen XerxesDZB 2016/2017.

Dit seizoen werd in de 4de divisie een perio-

detitel gewonnen. Helaas hebben de jongens 

dit jaar  niet kunnen strijden om het kampi-

oenschap. Dit zal op de laatste speelronden 

worden beslist. De resultaten in de competitie 

vielen misschien tegen, maar het team ont-

popte zich de afgelopen jaren als echte cup-

fighters; voor de tweede keer haalde JO19-1 

de bekerfinale. In de bekercompetitie versloe-

gen zij twee 2de divisieploegen en in de halve 

finale werd na strafschoppen gewonnen van 

Barendrecht JO19-2.

Jelle Fokma

Echte 
Cupfi ghtersCupfi ghters
Echte 
Cupfi ghters
Echte 

( Ingmar, Kas, Tommer, Steven, Bas, 
Tristan, Jorrit, Lars en Jules)

JO19-1
Cupfi ghters

JO19-1
Cupfi ghters

JO19-1
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600 wedstrijden!
Je hebt mijlpalen en mijlpalen. Louis Reijnierse, met zo’n 50 jaar cricketervaring een van die iconische 

V.O.C.’ers, speelde onlangs zijn 600ste wedstrijd voor V.O.C.. Louis is een echte clubman en is 

naast een begenadigd cricketer actief lid van de archiefcommissie en ‘huis-statisticus’ van V.O.C..  

Zo’n drie jaar geleden liet Louis weten dat hij geen team meer had en of hij niet in het vierde kon 

komen spelen. Bij dat elftal was wel plaats voor zoveel cricketervaring. Aan het begin van vorig 

seizoen liet Louis zich ontvallen dat hij 593 cricketwedstrijden voor V.O.C. had gespeeld (het zal 

niemand verbazen dat Louis dat aantal als statisticus precies had bijgehouden). Een aantal ook 

dat bij iedereen een flinke dosis bewondering oogstte. 

En toen die 600 wedstrijden steeds meer in zicht kwamen, wilde V.O.C. dat uiteraard niet onge-

merkt voorbij laten gaan. En zo gebeurde het dat Louis enkele weken geleden in het zonnetje 

werd gezet voor zijn meer dan respectabele aantal wedstrijden. De voorzitter hield een speech 

en Ton Meeuse vervaardigde een speciaal cricketbat voor de jubilaris dat te midden van Louis’ 

cricketvrienden werd overhandigd. Op naar de 700!

7 APRIL
Inmiddels twee keer per jaar is er op 
zaterdagochtend op V.O.C. een 
vrijwilligersmarkt. De leden van de 
vrijwilligerscommissie geven tekst en uitleg 
over de verschillende vacatures die er zijn en 
ook kunnen V.O.C.’ers die graag wat tijd in de 
club willen steken zich hier aanmelden.

27 MEI 
Wisseling van de wacht. Het voetbalseizoen is afgelopen, het 
cricketseizoen gaat van start. Traditiegetrouw draagt 
voetbalcommissaris Berend Jan Taken de sleutel van het clubhuis 
over aan cricketcommissaris Reinout van Ierschot.

21 MEI
Annemiek Simons 
wordt verkozen tot 
trainer van het jaar.

30 APRIL
De VOC-Voetbaldagen waren vorig jaar in de zomer-
vakantie een groot succes. Vandaar dat dit jaar is 
besloten dit evenement ook in de meivakantie te 
organiseren. En dat betekende wederom veel 
voetbal, maar ook spelletjes, lekker eten en een 
shirt als aandenken. De voetbaldagen in de zomer 
vinden plaats van 20 tot en met 24 augustus.

9 MAART
Framevoetbal op V,O.C.. In samenwerking met de Mytylschool en Rijndam 
Revalidatie was er speciaal voor kinderen met een beperking framevoetbal 
op de velden aan de Hazelaarweg. Deze dag liet zien dat ondanks de 
afhankelijkheid van een rollator of looprekje het plezier in het voetbal niet 
minder hoeft te zijn!

11 FEBRUARI EN 15 APRIL 
Zes Rotterdamse amateurvoetbalverenigingen binden in vier leeftijds 
categorieën de strijd met elkaar  aan in de e-soccerleague. Oftwel wie van 
V.O.C., Blijdorp, Spartaan’20, Overmaas, XerxesDZB en Transvalia is de 
beste in Fifa18 op de Playstation? Hoewel V.O.C. uiteindelijk buiten de 
prijzen viel, waren de wedstrijden een succes. Naar de finales keken via 
internet zelfs 25.000 mensen!

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

� AUGUSTUS 2018
Zo 5/8  V.O.C.-Sparta (cricket)
Zo 19/8  V.O.C.- Punjab
Ma 20/8 - Vr 24-8  V.O.C.-Voetbaldagen
Di 28/8  V.O.C.-Neptunus
Wo 29-do 30/8    Internationale 

cricketwedstrijden

� SEPTEMBER 2018
Za 1/9 - zo 2/9   Internationale 

cricketwedstrijden 
Ma 3/9  Kick-off Jeugdvoetbal
Ma 10/9   Introductieavond 

Jeugdvoetbal
Wo 12/9  V.O.C. Businessclub

30 MAART
Tijdens het traditionele Paaseierentoernooi op 
Goede Vrijdag spelen niet alleen Ei C Milaan, 
ChelsEi en BarcelonEi tegen elkaar, er zijn voor 
de jongsten ook allerlei cricketspelletjes.

De Nieuwe Sprinter nú bij ROGAM Bedrijfswagens
www.rogam.nl
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Nu gaan veranderingen in het voetbal helaas 

niet zo gemakkelijk als, pak ’m beet, bij het 

hockey waar een stuk progressiever met 

de spelvormen en regels wordt omgegaan. 

Alle credits dus naar de organisatie bij V.O.C., 

aldus Paulo. En met de organisatie bedoelt 

hij de Jeugdvoetbalcommissie, coördinato-

ren, trainers, coaches, een hele brede selectie 

van V.O.C’ers die zich ingezet heeft om deze 

nieuwe spelvormen te introduceren. Al in een 

vroeg stadium heeft deze projectgroep zich 

bezig gehouden met het faciliteren van pilots, 

samenstellen van informatiebulletins, oefen-

wedstrijden, maar ook met het bepalen en aan-

passen van een aantal spelregels, vertelt Paulo. 

Indribbelen in plaats van ingooien, de time-

out, de balmaat en de wedstrijdbegeleider zijn 

aspecten waar V.O.C. een stem in heeft gehad. 

,,Waar andere clubs vooral zoekende waren, 

was V.O.C. volledig op de hoogte en voorbe-

reid; geen verrassingen,” zegt Paulo trots. ,,Dat 

is de KNVB ook niet ontgaan; de complimenten 

waren niet van de lucht.”

Chaotisch
Uiteraard was het in het begin soms chaotisch, 

zegt Paulo lachend. De veldafmetingen waren 

niet altijd duidelijk, de rol van de spelbegeleider 

ook niet en ook de coach en de ouders langs 

de lijn moesten even wennen aan het nieuwe 

systeem. Dat alles heeft zich ‘even moeten zet-

ten’ voordat iedereen wist wat zijn of haar rol 

was. ,,Veel kritiek is gebaseerd op onwetend-

heid,’’ zegt Paulo. De wedstrijdbegeleider laat 

veel meer toe dan de scheidsrechter vroeger, 

maar dat heeft een duidelijke reden. De rol van 

de ouders en coaches is ook anders. ,,Kinderen 

kunnen niet meer dan twee opdrachten tegelijk 

verwerken. Aanwijzingen vanaf de zijlijn, hoe 

goed en enthousiast ook bedoeld, komen niet 

aan en werken alleen maar verwarrend en cre-

eren onzekerheid. Niet doen dus.’’

Echter, niet iedere coach/trainer kent de leef-

tijdsspecifieke eisen van het jeugdvoetbal even 

goed. Hier valt nog terrein te winnen, zegt 

Paulo. De instapcursus jeugdvoetbalcoach zou 

ik aanraden voor een ieder die een rol vervult 

binnen de club. V.O.C. faciliteert dit is samen-

werking met de KNVB en Rotterdam Sport. 

Detailcoaching is wat er nog helaas nog teveel 

ontbreekt. Paulo: ,,Ik zou graag zien dat er op de 

trainingen meer aandacht is voor voetbaltech-

nische zaken als balaanname, open staan, waar 

zet je je standbeen neer, waar raak je de bal en 

een duidelijkere benadrukking wat het doel is 

van een bepaalde trainingsoefening. Te vaak zie 

je dat scoren het doel is maar in een training is 

dat meer het resultaat. Ik wil als trainer juist zien 

hoe het doelpunt tot stand komt. Dat is ove-

rigens geen kritiek naar de ouders die trainen, 

zeker niet. Ik ben dolblij met al die vrijwilligers 

die in weer en wind de pupillen trainen. Hier 

zal de club haar verantwoordelijkheid moeten 

nemen zodat coaches en trainers ondersteund 

worden om deze voetbaltechnische zaken ver-

der te ontwikkelen.’’

Positief
In maart is er geëvalueerd met de KNVB en kun-

nen we constateren dat het project erg positief 

ontvangen is. Op technisch vlak is de ervaring 

dat de kinderen meer balcontact, overzicht, 

balcontrole en plezier hebben. ,,Minder bloe-

metjesplukkers,’’ zegt Paulo lachend. Op organi-

satorisch vlak wordt de spelbegeleiding en de 

rol van de ouders/coach, mits goed ingevuld, 

positief gewaardeerd.

Hoe gaat het nu komend seizoen verder? Paulo: 

,,In het nieuwe seizoen gaan de JO10-teams 6 

tegen 6 spelen en de JO11 en JO12 8 tegen 8. 

Op veld 3 en 4 komt vaste belijning van de nieu-

we veldafmetingen. Maar het allerbelangrijkste: 

de kinderen vinden het zelf ook echt leuk. Ze 

hebben meer mogelijkheden om over de bal-

behandeling na te denken, spelen compacter 

met uiteindelijk meer spelplezier als resultaat.’’

Willem Jan Ruiter

Minder ‘bloemetjesplukkers’ 
bij nieuwe wedstrijdvormen

Het zal de mensen die betrokken zijn bij het jeugdvoetbal op 
V.O.C. niet zijn ontgaan, sinds dit seizoen is V.O.C. gestart met 
de nieuwe spelvormen binnen het pupillenvoetbal. Waar voor-
heen de pupillen in een 7 tegen 7-formatie tegen elkaar speel-
den op een half veld is dit seizoen begonnen met een 6 tegen 
6-formatie op een bijna kwart veld voor de Jeugd Onder 08 en 
09. De eerste vraag die bij velen opkwam toen de ophanden 
zijnde wijziging bekend werden, was: welk probleem lossen 
we hier nou precies mee op? Paulo das Dores, vicevoorzitter 
Jeugdvoetbalcommissie bij V.O.C. legt uit. 

,,De doelstelling van de KNVB is om voetbal 

toegankelijk en plezierig te maken voor 

iedereen en daarnaast om spelers op te lei-

den voor internationaal topvoetbal,’’ vertelt 

Paulo. ,,Dat onderschrijft V.O.C. uiteraard 

volledig, met dien verstande dat onze ambi-

tie vooral is dat iedere voetballer bij V.O.C. 

speelt op het niveau dat bij hem of haar 

past, met als doel optimaal spelplezier”

Wedstrijdvorm en structuur van de compe-

titie spelen hierin een belangrijke rol. Deze 

elementen samen hebben namelijk grote 

invloed op het ontwikkelen van de juiste 

voetbalhandelingen bij jonge spelers: meer 

balcontact, betere balbeheersing en meer 

spelplezier. Om dit te verwezenlijken is 

gekozen voor een wedstrijdvorm die relatief 

ongestructureerd en plezierverhogend is 

opdat kinderen zich spelenderwijs kunnen 

ontwikkelen. Dat betekent een kleiner veld, 

minder spelers, geen scheidsrechter maar 

een wedstrijdbegeleider, en een time-out 

tijdens de wedstrijd. Een beetje zoals het 

voetballen op straat zeg maar, dé plek waar 

menig topvoetballer zijn en haar talenten 

verder ontwikkeld heeft.

Compacter spelen met meer balplezier

FOTO LINDA KOK
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Ouders, trainers en vrijwilligers krijgen spiegel voorgehouden....

Positief Coachen -  
Dat schiet lekker op zo!
Eerder dit jaar werd in het clubhuis een aantal keer de voor-
stelling Positief Coachen ‘Dat schiet lekker op zo’ opgevoerd. 
‘Positief coachen’ is een maatschappelijk project dat werkt 
aan een positief sportklimaat bij sportclubs. De constatering 
is namelijk dat veel pubers afhaken, dat er relatief veel inci-
denten op sportclubs zijn en dat er een chronisch tekort aan 
vrijwilligers is. Dat moet een oorzaak hebben en daar moet 
iets aan gedaan worden. V.O.C. ondersteunt dit initiatief van 
harte. Een van de doelstellingen van V.O.C. is immers een bij-
drage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen, ouders 
en die vele vrijwilligers die op V.O.C. actief zijn.

De voorstelling werd georganiseerd in het 

clubhuis van V.O.C. We wisten vooraf niet 

goed wat we konden verwachten maar bij 

binnenkomst bleek dat het een cabaretvoor-

stelling zou worden. Het clubhuis was prach-

tig omgebouwd tot een heuse woonkamer. 

Vader Maarten, gespeeld door Ewalt van 

Kouwen en zoon Sander, een briljante vertol-

king van de 14-jarige Thijmen spelen de 

hoofdrol in een voorstelling die ons als 

publiek duidelijk een spiegel wil voorhou-

den. Maarten is elftalbegeleider van het 

team van Sander. Enthousiast maar zichtbaar 

gedreven door resultaat; winnen is het credo! 

Stiefmoeder Lisa wil daarentegen vooral 

gezelligheid. Sander wil gewoon lekker voet-

ballen met zijn teamgenoten. De toeschou-

wers in de zaal knikken instemmend in wat 

een waar feest der herkenning is.

Vader Maarten heeft duidelijk zijn eigen car-

rière als getalenteerd voetballer aan zich 

voorbij zien gaan en zal dat niet laten 

gebeuren voor zijn zoon. Als elftalbegelei-

der legt hij dus vooral de nadruk op preste-

ren en de verbale ondersteuning schuwt hij 

daarbij niet; “Winnen, winnen, winnen! We 

zijn toch geen watjes? Pak die bal eens af! 

Wat sta je nou te janken?”, blaft hij zijn zoon 

vanuit de dug-out toe. De ouders aan de zij-

lijn dragen ook hun steentje bij door de 

tegenstanders en de scheidsrechter op 

gezette tijden de maat te nemen. Voor 

Sander is de lol er wel af maar hoe vertelt hij 

dit aan zijn vader? Durft hij eerlijk te zeggen 

dat zijn vader te dwingend is of moet hij een 

excuus verzinnen zodat hij niet meer hoeft 

te voetballen?

De kern van het verhaal is dat vader 

Maarten en ouders, hoe goed bedoeld ook

 zich bemoeien met het spel en daarmee het 

gezag van de coach en scheidsrechter 

ondermijnen. De consequentie is dat de 

spelbeleving en het zelfvertrouwen van de 

spelers afnemen. De nadruk van vader 

Maarten en de toeschouwers langs de lijn 

ligt op pessimisme, kleineren, kijken naar 

wat er niet goed gaat, dreigen en voortdu-

rend hameren op resultaten. Dit heeft een 

negatieve invloed op de spelers terwijl 

bekende succesfactoren nou juist plezier én 

zelfvertrouwen zijn.

De toeschouwers deze avonden zijn ouders 

van V.O.C., coaches, trainers, elftalbegelei-

ders, allemaal vrijwilligers die met de beste 

bedoelingen jonge kinderen wegwijs willen 

maken in het voetbal. De meeste herkennen 

zich op een of andere manier ook wel in het 

geschetste beeld, hoe gechargeerd dat ook 

is. De boodschap is duidelijk; een positief 

sportklimaat begint bij onszelf. Het gedrag 

dat wij vertonen langs de lijn is wat onze 

kinderen ervaren. We hebben echter niet 

altijd in de gaten dat kinderen dit anders 

ontvangen dan hoe wij volwassenen dit 

brengen. Ons goedbedoelde enthousiasme 

kan al snel ontvangen worden als kritiek, als 

boosheid en dat maakt kinderen onzeker 

waardoor het plezier hen vergaat. De spie-

gel die wij voorgehouden krijgen laat zien 

dat we de doelen klein moeten maken; fou-

ten maken is ok, complimenteer, construc-

tieve aanwijzingen komen veel beter aan en 

stel open vragen.

Onder luid applaus wordt de voorstelling 

afgesloten. Voordat we de boodschap aan 

de bar verder laten inzinken geeft bestuurs-

lid Virgil Appelman wat meer uitleg over het 

hoe en waarom van deze voorstelling en 

hoe nu verder. Hij geeft aan dat vele topcoa-

ches deze manier van begeleiden toepas-

sen. Denk hierbij aan Marc Lammers, Foppe 

de Haan, Robin van Galen en Henk Gemser 

om maar wat namen te noemen. Het 

komend jaar wordt er doorlopend campag-

ne gevoerd ten aanzien van dit onderwerp. 

Tevens wordt er een jeugddenktank gefor-

meerd die bestaat uit 7 leden in de leeftijd 

van 12 tot 17 jaar die zich gaat bezig hou-

den met genoemde zaken waarom pubers 

vroegtijdig afhaken, waardoor de inciden-

ten op clubs veroorzaakt worden en hoe 

deze voorkomen kunnen worden en wat we 

kunnen doen om meer vrijwilligers bij de 

club te betrekken. Dit alles met het doel een 

positief sportklimaat te creëren waarin onze 

jeugd plezier in het spel heeft met een 

gezonde dosis zelfvertrouwen.

Willem Jan Ruiter
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Lustrumcommissie al volop bezig met het lustrum van 2020

2020 lijkt op dit moment nog ver weg, maar een 125-jarig 
bestaan is natuurlijk een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij 
kan gaan. Reden genoeg voor een groot feest (of eigenlijk, meer-
dere feesten)! Onder het mom ‘voorbereiding is het halve werk’ 
is de lustrumcommissie achter de schermen al druk met het 
plannen van een onvergetelijk lustrum. De eerste fundamenten 
zijn gelegd. Zo heeft de oplettende V.O.C.’er de lustrumenquête 
wellicht al voorbij zien komen. Hoog tijd om de commissieleden 
eens voorzichtig aan de tand te voelen over de eerste plannen.

Vertel, wat hebben jullie allemaal 
in petto voor het lustrum? 
,,We hebben gelukkig nog even de tijd dus in 

dit stadium staat er nog geen concreet pro-

gramma. Uiteraard hebben we wel heel veel 

ideeën voor activiteiten en kunnen we ook 

putten uit de ervaringen en activiteiten van 

voorgaande lustra. Althans, zover wij deze 

nog goed kunnen navertellen.. ;-) 

,,Omdat een lustrum natuurlijk voor en door 

de leden is, leek het ons leuk om niet zelf alles 

vast te leggen maar juist ook input te verza-

melen bij V.O.C.’ers. Wat vinden zij belangrijk 

en zien zij graag terug in het programma? 

Zo is het idee ontstaan voor de enquête en 

wij zijn ook zeer blij met alle enthousiaste en 

bovenal zeer nuttige input die wij hebben 

ontvangen. Wij gaat dit zeker meenemen in 

de plannen. Daarnaast hebben een flink aan-

tal mensen hulp aangeboden waar wij erg blij 

mee zijn. Dank hiervoor!’’ 

Zijn er leuke en verrassende  
conclusies uit de enquête die jullie 
alvast kunnen delen? 
,,Nou, laten we beginnen met een niet zo ver-

rassende reactie dat vooral het cabaret, (veel) 

bier en een groot feest graag geziene aspec-

ten zijn van het lustrum. Erg verrassend.. ;). 

Leuk om te zien dat veel V.O.C.’ers ook graag 

activiteiten voor zowel jong als oud willen en 

we ook veel traditionele V.O.C.-activiteiten 

terug zien komen (denk aan: tafelglijden, 

cabaret en klaverjastoernooi) terugzien, 

maar ook nieuwe ideeën van foodtrucks en 

festivals tot aan een heuse ijsbaan. We gaan 

uiteraard ons best doen om zoveel mogelijk 

activiteiten mee te nemen. Ons streven is om 

een vernieuwend programma neer te zetten 

met oog voor traditionele aspecten, maar ook 

zeker openstaan voor nieuwe ideeën zodat er 

voor ieder wat wils is.’’  

Wij zijn heel benieuwd! Kunnen we 
nog meer informatie lospeuteren? 
,,Hou vooral de website goed in de gaten. Een 

speciale lustrumpagina volgt nog, maar we 

kunnen alvast delen dat binnenkort de ‘save 

the date video’ volgt! Wij zeggen: Op naar 

2020, maar tot aan die tijd, tot aan de bar!’’

De succesvolle cijfers van het vorige lustrum 

keren -zoals op de foto’s is te zien- eveneens 

terug, uiteraard nu in de combinatie ‘125’. 

Sterker: behalve een witte en een rode set 

is er straks ook een zwarte set beschikbaar. 

Bovendien komen er twee setjes levensgrote 

‘2020’s’. Dat zal straks weer een fraaie reeks 

foto’s opleveren!

V.O.C. 2020
Pieter de Groot

Jan-Paul van den Bos

Elke Werkers

Brian  Bakker

Barbara Wilton

Tom Wigmans

Het aftellen is begonnen!
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Frits Oosthoek stopt na 27 jaar als elftalleider van het eerste

Nieuw leven  
in Cuba

De betrokkenheid van Frits bij V.O.C. gaat zelfs 

terug tot 1984, vertelt hij op een zonnige pinks-

termiddag. ,,In dat jaar ben ik lid geworden. 

Dat kwam zo: ik zit in het onderwijs en bij de 

hogere groepen heb je natuurlijk ook voetbal-

toernooien. Dan moesten ze ook een oefen-

wedstrijd kunnen spelen. Nu was er een van de 

ouders, Wim Loomans, die wedstrijdsecretaris 

was bij V.O.C. en die zei: ik zorg wel voor een elf-

tal dat tegen de jongens van school kon spelen.’’ 

Zo gezegd, zo gedaan. ,,Ik ben er toen met de 

jongens heen gegaan en werd benaderd door 

Piet van Schooneveld. Die vroeg: kun jij niet iets 

betekenen voor de jeugd op zaterdag? Ik moest 

daar eventjes over nadenken, maar ik dacht: 

misschien is dat wel leuk. En zo is het gekomen. 

Dat was eerst bij de C-jeugd en daarna bij de 

A-jeugd, waar ik elftalleider van werd.’’ 

Frits begon zelf pas heel laat met voetballen, 

toen hij 17 was. ,,Ik ben begonnen bij Xerxes. Dat 

kwam door een bekende van mijn vader, Wim 

Lagendaal. Die zorgde ervoor dat ik bij Xerxes 

kon trainen. Ik liet op de training zien dat ik wel 

iets kon met de bal, maar in de wedstrijden liet ik 

het afweten. Xerxes had in die tijd zoveel teams, 

het was dé club toen, in de jaren 70. Omdat het 

in de wedstrijden niet al te best was, gleed ik af 

naar de lagere elftallen. Dan word je weer even 

geconfronteerd met wat je echt kan.’’

Praktische zaken
Later bij V.O.C. trapte Frits ook nog een balle-

tje in een van de lagere elftallen. ,,Dat was met 

onder andere Piet Schnitker, die later ook in het 

bestuur heeft gezeten. Dan moest je om half 

tien spelen, maar dan was het altijd maar de 

vraag of je elf man had, omdat er altijd een aan-

tal niet kwam opdagen. Maar het was wel heel 

gezellig.’’ In 1990 kwam de teambegeleiding. 

,,Dat kwam door Freek Boelen, die mij vroeg of 

ik ook niet bij zijn team begeleider wilde zijn. Dat 

was het selectie-elftal. Ik heb dat toen gecombi-

neerd met de A1.’’ 

Als elftalleider moeten er een heleboel prak-

tische zaken worden geregeld, vertelt Frits. 

,,Vroeger moesten de spelers op een lijst komen. 

Je hoorde van de trainer welke spelers er alle-

maal zouden spelen en die moest je allemaal 

met de hand op een lijst schrijven. Je had con-

tact met de scheidsrechter, met de tegenpartij, 

maar je moest ook aan de kleding denken. Dat 

is de laatste jaren wel een stuk beter geregeld 

dan vroeger.’’ 

Vroeger kwam het nog wel eens voor dat Frits 

met een volle tas vol vuile voetbaltenues naar 

huis vertrok. ,,Shirtjes wassen, ja, dat heb ik 

inderdaad in het verleden wel eens moeten 

doen. Bij V.O.C. kon niet gewassen worden en 

het is toch wel fijn als een speler in een schoon 

shirtje kan spelen.’’ 

Tussenpersoon
Maar ook als er iets met een van de spelers was, 

was het aan Frits om het gesprek aan te gaan. 

,,Dan ga je als een soort tussenpersoon met zo’n 

speler praten. Ook als bepaalde spelers de sfeer 

binnen de groep negatief beïnvloeden. Dat had 

je wel eens met spelers van buitenaf. Je moet 

dan wel een beetje weten wat hier gebruikelijk 

is; wat doen we, en wat vooral niet. Het is bij 

V.O.C. toch altijd een beetje geweest: doe maar 

normaal. Je hoeft niet te laten zien of te laten 

maken dat je een dure telefoon of dure kleding 

hebt. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat 

erom dat je in het team past, de rest is niet zo 

belangrijk. Maar over het algemeen pasten de 

meesten zich altijd goed aan. En van sommigen 

leek het zelfs dat ze al jaren bij V.O.C. spelen.’’

Dat V.O.C. -ondanks dat de club als echte ama-

teurvereniging niets op heeft met broodspelers- 

populair is bij die spelers van buitenaf, is volgens 

Fris goed te verklaren. ,,Dat zijn spelers die het 

fijn vinden om hier te spelen, de locatie speelt 

natuurlijk een rol en het feit dat je in de eerste of 

in de hoofdklasse speelt, spreekt natuurlijk ook 

aan. Dat heeft aantrekkingskracht.’’ Als je werkt 

met premies, dan krijg je spelers die je niet wilt 

hebben, oordeelt Frits.

  

Kampioensjaren
Toen Frits in 1990 begon bij de selectie, was Aad 

Boers trainer. ,,We hebben het nodige meege-

maakt. We zaten in de vierde klasse en hebben 

vervolgens aardig wat kampioensjaren mee-

gemaakt onder verschillende trainers. Dat was 

In het appartement van Frits Oosthoek (65) -met een weids  
uitzicht over Berkel en Rodenrijs- ligt een grote stapel V.O.C.-
documentatie. Lustrumboeken, oude Vocabulaires: het is duide-
lijk dat we hier met een echt ‘clubdier’ hebben te maken. Frits is 
naast zijn leraarschap op de Van Oldenbarneveltschool in het 
Nieuwe Westen van Rotterdam al 28 jaar teammanager van het 
eerste van V.O.C.. Maar na zijn pensionering in september gooit 
hij zijn leven drastisch om: Frits vertrekt naar Cuba om Engels 
te geven op een school in Havana.   
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Tip & Run Tea

Ieder jaar wordt er op V.O.C. weer Tip 
& Run georganiseerd, bedoeld om de 
jongste jeugd op een speelse wijze 
kennis te laten maken met de cricket-
sport. Ook dit jaar werd in mei en juni 
die traditie op vrijdagmiddag voort-
gezet en konden kinderen tussen 5 en 
8 zich de eerste beginselen van het 
batten en bowlen eigen maken. Als 
Tip & Run al een traditie is, dan is de 
tea die tussendoor met behulp van de 
ouders wordt bereid al net zo’n mooie 
gewoonte. En na al die lekkere én 
gezonde tussendoortjes gaat het cric-
ketten gelijk een stuk beter!

Meer informatie over Tip & Run:

www.voc-rotterdam.nl/cricket/tip-en-run/

vooral toen Thomas Verhaar in het elftal kwam. 

We waren maar moeilijk te kloppen. We kre-

gen best wat tegendoelpunten, maar er waren 

zoveel doelpunten vóór dat het goed uitpakte. 

Vooral voor Peter de Haan was het ideaal als je 

een speler als Thomas hebt die er zo bovenuit 

steekt. Dat was mooie tijd.’’ 

Toen Frits leider werd, kwamen al snel de trip-

jes naar Spanje. ,,We gingen toen voor het eerst 

naar Pinéda, net boven Barcelona. In het hotel 

van Riet Visser, de dochter van trainer Dries. 

Velen hebben van hem training gehad. Onder 

anderen Rob Hennink, Wilco Stuifzand, Aad 

Boers, Rob de Widt en Lodewijk van Raalte gin-

gen mee. Dat was een buitengewone ervaring.’’ 

Daaruit voort kwam ook de deelname aan de de 

Cup de Mediteranée in Calella. ,,Dat was niet op 

een voetbalveld, maar meer op een zandvlakte. 

Toch wonnen we die cup. De cup ging mee 

maar oude clubhuis. Daar kreeg-ie een mooie 

plek, totdat er brand uitbrak. Toen ik ging kij-

ken, stond die cup op de stoep: er was niet veel 

meer van over.’’ De tripjes naar Spanje en de trai-

ningskampen in dat land zijn inmiddels een vast 

gegeven geworden.   

Nieuw complex
V.O.C. maakte eigenlijk de ommekeer in posi-

tieve zin toen het nieuwe complex werd betrok-

ken, vertelt Frits. ,,Eerst dachten we nog: de 

Overschiese Kleiweg had ook wel wat. Maar het 

was natuurlijk zo langzamerhand wel wat geda-

teerd allemaal, dat was duidelijk. Het heette dan 

wel House of Lords, maar ik dacht altijd: hoe kun 

je hier nou een scheidsrechter ontvangen? Er 

was een scheidsrechtershok, oké, maar je moest 

altijd maar afwachten of de douche warm was, 

of dat er überhaupt water uit de kraan kwam. 

Dat was niet in het voordeel van V.O.C.. Er zijn 

toch scheidsrechters die met alle egards ont-

vangen willen worden.’’

Frits heeft met alle trainers in al die jaren plezie-

rig samengewerkt. Wie sprong er eigenlijk uit? 

,,Aad Boers, Eric Teunisse natuurlijk, maar ook 

Robert Verbeek. Wat me in die laatste aanspraak: 

hij wond er geen doekjes, was recht-toe-recht-

aan. Daar moesten ze aan het begin bij V.O.C. 

wel even aan wennen. Robert was ook een 

gezelligheidsmens, nam z’n partner mee, dronk 

een biertje na afloop. Ik heb met alle trainers 

goed kunnen opschieten en de meeste trainers 

blijven ook op de een of andere manier betrok-

ken bij de club. Met Mark Weel hebben we nu 

ook een goede in huis. Aan het begin dacht ik 

nog wel: is dit nu ook een trainer die van gezel-

ligheid houdt? Nou, gelukkig doet-ie dat wel.’’

Frits’ nimmer aflatende inzet leverde hem de 

Gouden Speld van V.O.C. op en in 2016 werd hij 

door Pim Blokland geëerd als Klupp-held van 

de week, een prijs die elke week wordt uitge-

reikt aan een vrijwilliger die zich bij een sport-

vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. Frits: 

,,Vroeger zeiden ze weleens tegen Frits: Staat je 

bed misschien op V.O.C? Zo vaak was ik op de 

vereniging. Maar het leven bestaat niet alleen 

uit voetbal of cricket.’’ 

Cuba
Met die gedachte in het achterhoofd wacht 

Frits over een aantal maanden een totaal ander 

leven: hij vertrekt voor minimaal drie maanden 

naar Cuba. ,,Ik ga daar Engels geven, waarschijn-

lijk op een middelbare school in Havana. Dat 

sluit een beetje aan op mijn werk op de Van 

Oldenbarneveltschool. Ik geef op de basisschool 

nog les tot eind september en dan ga ik met 

pensioen. Dan ben ik 66.’’ 

Cuba, niet een bestemming die direct voor de 

hand zou liggen en ook voor Fris nieuw is. ,,Ik 

hou van reizen, heb ook altijd veel gereisd, maar 

dan vooral naar Azië, Canada en Australië. En 

als je dan met pensioen gaat, heb je alle tijd en 

kun je in andere perioden op pad. Dat is ook iets 

dat je nú doen, nu je nog gezond bent. Dus ik 

wil reizen maken, maar ook iets doen voor de 

mensen daar.’’ 

Juist door alleen te gaan en vooral niet als toe-

rist, word je meteen in het diepe gegooid. ,,Je 

moet je zelf zien te redden, ook met de taal. 

Door ontmoetingen met mensen kun je snel 

de taal leren.’’ Voor die tijd moet Fris zorgen dat 

hij zich in ieder geval aardig kan redden in het 

Spaans. ,,Hoe langer je blijft, hoe beter het gaat. 

Je hebt geen keus. Als je de toerist gaat uithan-

gen en in een hotel gaat zitten heb je het op 

een gegeven moment wel gezien.’’ 

Frits heeft al met de Cubaanse ambassade 

gesproken en die gaat bekijken waar zijn inzet 

het hardst nodig is. ,,Ik was bij het Zilveren Ploeg 

Diner en zat daar naast Sander Gerritsen. Die zit 

met zijn bedrijf in het Groot Handelsgebouw, 

naast het Cubaanse consulaat. ,,De consul is 

een vriend van hem en Sander heeft toen een 

afspraak gemaakt op de ambassade. Echt warm-

bloedige mensen. Ze zijn echt enthousiast dat je 

dit op vrijwillige basis gaat doen. Vinden ze heel 

bijzonder dat je dat voor het land wilt doen. Op 

grond van mijn CV gaat het Cubaanse Ministerie 

van Onderwijs kijken waar zij mij het beste kun-

nen plaatsen. En ze zeiden al: het kan best zijn 

dat je langer blijft. Als dat zo is, kan ik misschien 

ook iets voor het toerisme gaan doen. Het is een 

avontuur, te meer omdat  ik er nooit geweest 

ben. Maar Cuba spreekt me aan. De ligging, de 

cultuur, de sfeer van de jaren 50.’’

Vrienden
Frits verbrandt niet direct alle schepen achter 

zich. ,,Ik hou hier alles aan, mijn huis, de hulp. 

Eerst eens kijken wat het wordt.’’ Het managen 

van een team zit er hoe dan ook voorlopig niet 

meer in. ,,Maar wie weet, als ik hier ben... Ze kun-

nen me altijd vragen om een keer in te vallen. En 

natuurlijk blijf ik de club volgen, die laat je niet 

zomaar los. Als je zo lang bij V.O.C. bent, heb je 

vrienden gemaakt en daar doe je het ook voor. 

Ik heb er veel tijd aan gegeven, maar je krijgt er 

zoveel voor terug. Vriendschappen en waarde-

ring. Lodewijk van Raalte, de scheidsrechter, is 

bijvoorbeeld echt een gouden gozer. Dat is een 

goede vriend geworden.’’ 

Ziet Frits nog een rol voor zichzelf weggelegd 

in het Cubaanse voetbal? ,,Er wordt daar vooral 

gehonkbald, dus ik denk het niet. Ik zal daar wel 

veel naar muziek gaan, dat ga ik zeker opzoeken.’’ 

Albrand Leeuwe

FOTO’S LINDA KOK
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Gert Jan Schimmer al zo’n 45 jaar aanvoerder van vriendenteam

De bescheiden leider
De speler met de meeste interlands als aanvoerder van Oranje 
heet Frank de Boer. Niet echt iemand die bekend staat om zijn 
heldere vorm van communicatie en vanaf zijn linksback-
positie ook niet altijd in staat om iedereen op de juiste plek te 
zetten. Frank had daarbij de steun van een trainer en een bege-
leidingsteam, waardoor hij niet verantwoordelijk was voor de 
opstelling, de wissels, de spelerskaarten en de opkomst. Hij 
kon zich focussen op zijn eigen spel en natuurlijk op de toss.

In het recreatievoetbal is de rol van de aan-

voerder wezenlijk zwaarder. De aanvoerder is 

verantwoordelijk voor de opkomst. Dat kan 

door blessures, uitslapers, vakantieperikelen en 

griepgolven al een week-vullende activiteit zijn. 

Vervolgens moet hij een opstelling verzinnen, 

die recht doet aan de stand op de ranglijst, aan-

sluit bij de individuele wensen van de teamle-

den en ook nog een motiverende werking heeft 

op eventueel aanwezige reserves. Tel daarbij op 

de administratieve rompslomp en het contact 

met de al dan niet bekwame fluitist. 

Als je door je team wordt uitverkoren om als 

aanvoerder te fungeren zal dat in eerste instan-

tie als een eer voelen, maar vervolgens zal je na 

weken van afmeldingen, geveinsde en serieuze 

blessures, conflicten binnen het team en tegen-

vallende resultaten, met veel misbaar afstand 

nemen van deze functie en het stokje over-

dragen aan iemand, die je een hoop ellende 

toewenst. Zo niet de aanvoerder van zondag-

veteranen VE2 , Gert Jan Schimmer.

Mugabe
Voor zover iemand zich kan herinneren is Gert 

Jan al aanvoerder van het elftal waarin hij speelt. 

Dat zal bij elkaar ruim 45 jaar zijn. Ter vergelijking: 

Robert Mugabe was slechts 37 jaar president 

van Zimbabwe. Verder gaat de vergelijking met 

deze dictatoriale Afrikaan mank, want Gert-Jan 

heeft zichzelf nooit als machtswellusteling op 

de voorgrond gedrongen, maar heeft altijd in de 

luwte kunnen opereren op basis van zijn natuur-

lijke autoriteit. Daarnaast bleek hij in staat om 

met zijn fysiotherapeutisch handelen menig 

blessuregevoelige elftalgenoot (al dan niet pijn-

lijk) vervroegd terug te laten keren in de basis. 

Waar Mugabe zichzelf uitbundig liet decoreren 

is de bescheiden Gert Jan tot op heden nog niet 

speciaal vermeld in de V.O.C.-analen. Dat is niet 

helemaal terecht.

Als het leiderschap je tweede natuur is, dan zal 

de inspanning niet zo groot klinken, maar dan 

gaan we voorbij aan zijn grootste verdienste. In 

het recreatievoetbal kennen we namelijk het 

zogenaamde ‘vriendenteam’. Een groep man-

nen, die bij elkaar gehouden wordt door de 

lijm die vriendschap heet. Mannen, die naast 

de trainingen en de wedstrijden samen tripjes 

ondernemen en genode gast zijn bij onderlin-

ge verjaardagen, trouwerijen en begrafenissen. 

Maar zoals Erasmus al zei: ,,Zolang de pot op het 

vuur staat, leeft de vriendschap.” 

Die vriendschap moet gekoesterd worden en 

vergt enig onderhoud. Niet alle personages in 

een voetbalteam zijn even empathisch en niet 

iedereen loopt direct warm voor een carrière 

in het putje van het zondagvoetbal, compleet 

met te jonge tegenstanders, thuisfluiters, visu-

eel beperkte grensjagers en te krappe, koude 

kleedlokalen. Er zijn ambitieuze en talentvolle 

spelers, maar ook spelers, die op basis van hun 

kwaliteiten in geen enkel ander team toegela-

ten zouden worden. 

Geoliede machine
Hier komt de aanvoerder in beeld. De man die 

deze chaos omtovert in een geoliede machine, 

waarbinnen een ieder die dat kan een stapje 

extra doet voor de wat minder mobiele elftal-

genoot en die elke week ‘de vriendschap’ waar-

borgt door de reservebeurten eerlijk te verdelen 

en de opstelling af te stemmen op compensa-

bel balgevoel. Zo hou je de boel bij elkaar en 

na zoveel jaar kunnen we zeggen dat hij erin is 

geslaagd het langstlopende vriendenteam bin-

nen V.O.C. te leiden.

In een oud bulletin van mei 1984 staan de kam-

pioenschappen van het derde en vierde seni-

orenteam vermeld. Deze teams zouden later 

de basis vormen van wat nu V.O.C. VE2 heet. 

Er staan 24 namen tussen van spelers, die nog 

steeds verbonden zijn aan V.O.C., waarvan een 

groot deel actief in V.O.C. VE2. Hulde voor de 

vriendschap en speciale hulde voor de aanvoer-

der, die als lijmmiddel fungerend deze mannen 

bij de club betrokken wist en weet te houden. 

Want waar Robert Mugabe inmiddels op de 

achtergrond verdwenen is, is Gert Jan op dit 

moment alweer bezig om de vriend, die graag 

tussen de linies speelt en de vriend, die de eer-

ste helft liever even aan zich voorbij laat gaan, 

voor het komend seizoen weer wedstrijdfit en 

gemotiveerd de wei in te krijgen.

Walter Baghuis
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Gezelligheid troef tijdens John Kerstholt Bokaal
  

In het tweede week van juli werd bij V.O.C. voor de vierde keer op rij om de 

John Kerstholt Bokaal gestreden. De twee oudste clubs Rotterdam, Sparta 

(sinds 1888) en V.O.C. (sinds 1895), traden voor goed gevulde tribunes in 

het strijdperk. Ook dit keer was Sparta de sterkste ploeg: de Kasteelclub 

versloeg onder leiding van de nieuwe trainer Henk Fräser V.O.C. met 10-1. 

Opnieuw een bijzonder moment voor Spartaan Thomas Verhaar, die tegen 

zijn oude ploegmaten aantrad. 

De traditiewedstrijd is bovendien een van de gelegenheden om de vele 

V.O.C.-vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zij werden getrakteerd op een 

VIP-ontvangst. Het verlies van V.O.C. had geen effect op de stemming: het 

was tot laat onverminderd gezellig aan de Hazelaarweg.

Tijdens de Wisseling van de Wacht, als de sleutels van het 
clubhuis traditioneel door de voetbalcommissaris worden 
overgedragen aan de cricketvoorzitter, werden op 20 mei in 
totaal drie Spelden uitgereikt aan leden die zich op buitenge-
wone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor V.O.C... 

Behalve aan Gert-Jan Schimmer (Zilveren Speld) 

viel deze eer te beurt aan Marco de Vries en 

Kees Verhaar (beiden Gouden Speld). 

Marco werd in 2003 lid en is een boegbeeld 

van het jeugdvoetbal van V.O.C.. Hij is nog 

altijd zeer betrokken als trainer van de jongste 

jeugd en is heel bepalend voor hun vorming 

in de jaren daarna. En als hij ‘zijn’ jongens een-

maal heeft losgelaten, bestaat de kans dat hij 

ze jaren later toch weer traint tijden zijn zoge-

naamde toptalenten-trainingen. Zijn eigen 

zoons Rutger en Martijn vertrokken in de jeugd 

aanvankelijk naar Feyenoord en Excelsior, 

maar Martijn is inmiddels alweer jaren terug 

bij V.O.C. en is aanvoerder van het eerste elftal. 

Daarnaast is Marco als architect verantwoor-

delijk voor de nieuwbouw van het clubhuis, 

dat we allemaal kennen als Pavillion. Eerder 

verzorgde hij al de inrichting van The House 

of Lords. In 2007 werd Marco al eens benoemd 

tot vrijwilliger van het jaar.

Kees is voor iedere V.O.C.’er een bekende ver-

schijning. Net als Marco heeft Kees voetbal-

lende zonen (Thomas, Felix en Wessel), die een 

belangrijke rol hebben gespeeld bij de pres-

taties van met name het eerste van V.O.C., al 

heeft dat gegeven volgens het bestuur geen 

rol gespeeld bij de toekenning van de Gouden 

Speld. Al eerder kreeg Kees een Zilveren Speld 

voor zijn onvermoeibare inzet bij de laatste 

(ten minste) vijf V.O.C.-lustrum cabarets, en de 

muzikale ondersteuning van diverse V.O.C.-

activiteiten door de jaren heen. De laatste jaren 

is Kees bovendien actief in de V.O.C.-shop, waar 

menig lid of ouder regelmatig langs gaat voor 

een tenue of een paar kousen. En daarnaast is 

Kees ook alweer jaren actief in de redactie van 

de Vocabulaire, waar hij de eindverantwoorde-

lijke is voor de Jeugdtribune.

De Vocabulaire-redactie feliciteert alle decoran-

dussen van harte met hun meer dan terechte 

onderscheiding!  

Onderscheiding voor jarenlange inzet voor V.O.C.

Ook zij kregen een Speld
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DUBBELSTEYN PRIVE LEASE 
RIJ UW NIEUWE BMW 318i M-SPORT AUTOMAAT 
VOOR SLECHTS € 499,- P/M.

DEZE PRIVATE LEASE PRIJS IS OPGESTELD OP BASIS VAN 48 MAANDEN EN 10.000 KM PER JAAR.  
HET MAANDTARIEF IS INCLUSIEF WEGENBELASTING, VERZEKERING EN ONDERHOUD.
VOOR MEER INFORMATIE OF VOOR ANDERE PRIVATE LEASE AANBIEDINGEN, NEEM CONTACT OP MET 
ÉÉN VAN ONZE VERKOOPADVISEURS VIA 078 - 652 76 00 OF KIJK OP BMW-DUBBELSTEYN.NL.

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

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

IN EEN MERCEDES-BENZ

Op vrijdag is er al relatief veel volk op V.O.C. aan-

wezig, zegt Vivi. Dat varieert van ouders van kin-

deren die aan het trainen zijn, hardcore V.O.C.-

supporters die altijd op de club te vinden zijn tot 

aan spelers van de Dubbelsteyn Heerendivisie 

waarvan de eerste wedstrijden rond 19.00 uur 

beginnen. ,,Ik constateerde dat steeds vaker de 

ouders gezellig in het clubhuis verzamelden 

terwijl hun kroost buiten de kneepjes van het 

voetbal werden bijgebracht. Daarnaast merkte 

ik ook dat best wel wat mensen na hun werk op 

weg naar huis langs V.O.C. rijden. Ons clubhuis 

leent zich uitermate goed voor borrels en par-

tijen; een groot zonnig terras met uitzicht over 

de velden, een ruime fietsstalling voor hen die 

de auto thuis willen laten maar ook voldoende 

parkeerplaats voor de BOB,’’ vertelt Vivi.

Borrelhappen
En natuurlijk staat er een uitstekend team vrijwil-

ligers achter de bar. Zij verzorgen de drankjes 

en borrelhappen en maken de sfeer compleet. 

Afrekenen uiteraard contantloos, bijvoorbeeld 

met de V.O.C.-clubcard die achter de bar te ver-

krijgen is. Saldo van de clubcard is eenvoudig 

bij te houden via de betaalterminal aan de bar 

en via de KNIP-app die gratis te downloaden 

is via de App store of Google Play. Bijkomend 

voordeel van de clubcard is dat deze gekoppeld 

is aan leeftijdregistratie; geen alcohol en tabak 

onder de 18. Voor de geheelonthouders heeft 

V.O.C. sinds kort een geheel nieuwe en professi-

onele koffiemachine die heerlijke koffie schenkt. 

Absoluut het proeven waard

Er zijn ook broodjes en pizza verkrijgbaar en Vivi 

heeft haar assortiment aangevuld met prosec-

co. Het eerste rondje bittergarnituur wordt gra-

tis aangeboden door Vivi en haar team. ,,Vanaf 

september willen we beginnen met thema-

avonden met bijvoorbeeld een dj, barbecue 

of een band. En wellicht een springkussen voor 

de kleintjes zodat ook onze jongste leden met 

plezier op V.O.C. aan hun weekend kunnen 

beginnen.’’

Kortom, geen beter begin van het weekend dan 

een goed begin. En dat begint op V.O.C. Dus 

komt allen op vrijdagmiddag voor een hapje, 

drankje en een dosis gezellig en trap je weekend 

af in The House of Lords.

Willem Jan Ruiter 

Trap het weekend af  
met de VrijMiBo op V.O.C.!
Sinds enige tijd is er geen betere plek om het weekend af te 
trappen dan in het clubhuis van V.O.C.. Vivi de Regt en haar 
collega’s van de barcommissie organiseren om de twee weken 
op vrijdagmiddag van 16.30 tot 19.30 een heuse vrijdagmid-
dagborrel. En vanaf september wordt dat zelfs iedere vrijdag.

VOCABULAIRE 
ZOEKT 

VERSLAGGEVER(S)

vocabulaire@voc-rotterdam.nl

Hét clubblad van V.O.C. Vocabulaire  
is op zoek naar een enthousiaste V.O.C.’er  

die de redactie wil komen versterken.  
Vind je het leuk om te schrijven en  

wil je je inzetten om twee keer per jaar  
een mooi blad te maken,  

dan ben jij degene die we zoeken.  
Je hoeft geen volleerd journalist te zijn,  

enthousiasme is het belangrijkst!  
Heb je interesse, mail dan naar:

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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Cricket & Fun, Bubbels & BBQ
Wat is er nu leuker dan op een zonovergoten middag een spelletje cricket te spelen en ver-

volgens lekker te borrelen (limonade te drinken) en te barbecueën? Op 6 juli was er op V.O.C. 

een hele gezellige cricketmiddag voor de hele familie, onder het motto Cricket & Fun, Bubbels 

& BBQ. Een heleboel kinderen, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, ouders en opa’s en 

oma’s kwamen langs voor onder meer jeugd-ouder-wedstrijdjes -waar het soms heel fanatiek 

aan toe ging- en natuurlijk een gezellige barbecue na afloop. En nu maar hopen dat veel van 

de bezoekers ook later enthousiast komen cricketen op V.O.C.!  

FOTO’S LINDA KOK
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V.O.C. gastheer 
van succesvolle 
T20 wedstrijden 
Nederland-Ierland
Onze groundstaff heeft geweldig werk afgeleverd voor de twee T20-

wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Ierland op dinsdag 12 en 

woensdag 13 juni. De fantastische en professionele voorbereiding leverde 

uiteindelijk een prachtige pitch en zeer snel outfield op. Op beide dagen 

kwamen er zo’n 400 tot 500 toeschouwers en het volle terras werd door 

de spelers enorm gewaardeerd. V.O.C. kreeg  veel complimenten voor de 

organisatie, over de fantastische staat van het veld en over de accommo-

datie. Veel dank gaat uit naar onze geweldige groundstaff, met name René 

van Ierschot, Pierce Fletcher en Lau van Everdingen.

De vier geselecteerde V.O.C.’ers Pieter Seelaar, Scott Edwards, Fred Klaassen 

en Max O’Dowd speelden in beide wedstrijden en hadden belangrijke 

bijdragen in de twee overwinningen op kersvers testland Ierland. Het 

waren ook de eerste wedstrijden onder leiding van Pieter, die zijn periode 

als aanvoerder dus zeer succesvol is begonnen.

V.O.C. speelt T20-competitie 
in voetbalshirt

Voetbal 
Of 
Cricket?
Is dit nu het eerste voetbal- of het eerste cricketteam? Het zijn 

inderdaad voetbalshirts, maar we zien hier toch echt de man-

nen van het eerste cricketelftal van V.O.C.. Dit seizoen wordt 

er in de T20-competitie met een witte bal en zwarte screens 

gespeeld. Er moest daarom een tijdelijke oplossing worden 

gevonden om het eerste elftal in een gekleurd tenue te laten 

spelen. Uiteindelijk is er gekozen om in het zo herkenbare rood-

zwarte voetbalshirt te gaan spelen, waar iedereen erg enthou-

siast over was. Dit was een mooi voorproefje voor volgend 

seizoen, want het is de bedoeling dat de gehele Topklasse vanaf 

2019 in gekleurde tenues gaat spelen. 
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Bert is een typisch voorbeeld van: honderd keer 

gezien, honderd keer hallo gezegd, maar eigen-

lijk weinig weten over diens achtergrond. Velen 

zullen Bert kennen als een aimabele vrijwilliger, 

bescheiden, met Limburgse-tongval. Hoog tijd 

voor een nadere kennismaking met deze inwo-

ner van Schiebroek, die de bijzondere combina-

tie kunstenaar en voetbaltrainer in zich verenigt. 

,,Voor mijn studie aan de Rietveld Academie ben 

ik vanuit Limburg naar Amsterdam verhuisd,’’ 

vertelt Bert op een zonnige donderdagochtend 

aan de keukentafel. ,,Vervolgens heb ik een tijdje 

in Utrecht gewoond. Toen ik op zoek ging naar 

werkruimte was dat in Rotterdam toch een stuk 

gemakkelijker en ben ik hier terechtgekomen.’’  

Het kunstenaarschap zat er bij Bert al vroeg in. 

Als kind zat hij al regelmatig fanatiek te tekenen 

en te schilderen en hoe meer hij zich in de kun-

sten verdiepte, hoe meer het vak van kunstenaar 

hem trok. ,,Naarmate ik er meer over te weten 

kwam en er meer mee bezig was groeide dat. 

En vooral vanaf de middelbare school, zo vanaf 

een jaar of 12, 13 ga je er serieuzer over naden-

ken om er ook serieus je werk van te maken.’’ 

Dat tekenen en schilderen is nog steeds, naar 

zijn zeggen, ‘echt mijn ding.’ ,,Daarnaast maak ik 

samen met een vriend, Jacob, ander werk onder 

de naam J&B. Met hem heb ik nu een tentoon-

stelling in Amsterdam-Noord met als thema ‘De 

Straat’. De materialen die we gebruikten verwij-

zen daarna.’’ Het project draagt de naam ‘Noord, 

Staat van de Straat’, een groot project dat langer 

dan een half jaar in beslag nam. Amsterdam-

Noord is een beetje zoals Crooswijk, waar de 

nieuwe bewoners met de bakfiets naar hun 

favoriete espressobarretje rijden, terwijl de ‘oude’ 

wijkbewoners met hun biertje in de hand voor 

de deur van hun buurtkroeg toekijken.

Stickers
Bert: ,,In Amsterdam-Noord hebben we met 

schoolkinderen gezocht naar allerlei uitin-

gen die je op straat vindt, zoals stickers, pos-

ters en grafitti. Dat hebben we op een digitale 

kaart gezet en die staat daar nu. Je vind dan 

hele tegenstrijdige dingen. 

Amsterdam-Noord is tegen-

woordig zo’n beetje de hip-

ste plek van de stad. Dorpjes 

eigenlijk, maar continu is de 

druk van de stad aanwezig. 

Je hebt spanningen tussen 

nieuwe en oude bewoners. 

We vonden bijvoorbeeld een 

sticker met een handgranaat 

met de tekst ‘Yuppen verdrij-

ven’. Een andere bekende 

sticker die we tegenkwamen 

is ‘Zwarte Piet is racisme’, dat 

is natuurlijk een bekende 

discussie. Terwijl anderen 

dan weer zeggen: dát is juist 

racisme. Zulke stickers wor-

den dan meestal ook snel 

weer overgeplakt. Het is 

een soort tijdscapasule, dat 

je dingen uit een bepaalde 

periode vastlegt.’’

Ber t  deed het  pro jec t 

bewust met schoolkinde-

ren, ‘omdat die een hele open blik hebben en 

heel anders naar dingen kijken dan wij’. ,,Meer 

onbevangen, wij zijn meer gericht op de bood-

schap en de betekenis en zij op kleur en vorm 

en dat soort dingen. In de tentoonstelling zit-

ten kliko’s, heipalen, vuilniszakwerken, het is een 

soort dubbele tentoonstelling. Na zes minuten 

licht wordt het donker en dan start een video 

over de werken heen.’’ 

In de expositie is een hoop te zien: heipalen die 

de grond in lijken te gaan, kliko’s die open en 

dicht gaan. Het Amsterdamse Fonds voor de 

Kunst en Prins Bernhard Cultuurfonds droegen 

bij. Het unieke project genereerde veel publici-

teit en aandacht en leidde ondermeer tot een 

artikel in Het Parool. De buurt, politiek en beleid-

smakers kwamen eveneens een kijkje te komen 

nemen. 

Vuilniszakken
Bert werkt zowel zelfstandig als in opdracht. 

Bert Frings combineert trainerschap met werk als beeldend kunstenaar

Balkunstenaar
Vrijwilligers zijn er bij V.O.C. in allerlei soorten en maten. In 
totaal staan zo’n 440 leden en ouders van leden met grote 
regelmaat klaar om bij allerhande clubactiviteiten te assiste-
ren. En al die vrijwilligers hebben heel verschillende achter-
gronden. Met ingang van deze Vocabulaire laten we telkens 
een van die onbezoldigde krachten aan het woord en laten hem 
of haar vertellen over hun band met V.O.C. en wat ze verder zoal 
doen en bezighoudt. In deze aflevering: Bert Frings, in het 
dagelijks leven kunstenaar en daarnaast enthousiast trainer 
van de meiden van MO11-1, waar zijn dochter River speelt.

FOTO LINDA KOK
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,,Dat is niet altijd gemakkelijk. Ik heb bijvoor-

beeld een werk dat 3,24 meter is en gemaakt 

is van vuilniszakken en met spuitbus is bewerkt. 

Dat is wel heel lastig om daar iemand voor te 

vinden. Dat soort grote dingen doen het vooral 

goed in kunstinstellingen. Die vragen ons eer-

der dit soort werk te maken en dat je daar dan 

vervolgens een honorarium voor krijgt in plaats 

van dat je je echt richt naar de markt met por-

tretten ofzo.’’

Exposities zijn er volop. ,,Sinds dat we dit doen 

sinds 2015 is het eigenlijk heel druk en hebben 

we de ene tentoonstelling na de andere. We 

hebben zelfs weleens een werk uit een ten-

toonstelling moeten halen omdat het op een 

nieuwe expositie alweer nodig was.’’

Van het een komt vaak het ander, vertelt Bert. 

,,’Noord, Stat van de Straat’ was een heel groot 

project, dat weer tot andere dingen leidt. 

Tegelijkertijd hadden we trouwens ook werk 

op Route du Nord hier in het Oude Noorden.’’ 

Het gebeurt regelmatig dat mensen enthousi-

ast zijn en wel een werk willen hebben naar aan-

leiding van een grote tentoonstelling. ,,Mensen 

kunnen komen kijken in het atelier naar werken 

die we hebben.’’

Bert heeft een atelier in Delfshaven en een aan 

het Oostplein. Ondanks pieken en dalen in het 

kunstenaarsbestaan moet Bert er niet aan den-

ken over een aantal jaren bijvoorbeeld de hele 

dag achter een computer te zitten op een kan-

toor. ,,Nee, dat is niet voor mij. Er zitten natuurlijk 

voor- en nadelen aan het kunstenaarsbestaan, 

dat is duidelijk. Je bent vaak alleen in je atelier 

bezig om dingen te maken. En financieel gaat 

het altijd op en af. Daar wen je niet aan, dat je 

niet kan overzien hoe het gaat over een langere 

tijd. Maar ik denk wel dat ik dit blijf doen.’’

  

Team
Het was zijn dochter River (11) die Bert in con-

tact bracht met V.O.C.. ,,Mijn dochter zat eerst 

op turnen en was daar op uitgekeken. En ze 

is alleen, ze is m’n enige dochter, dus wij von-

den het ook leuk voor haar iets in een team te 

gaan doen. Toen hebben we haar gevraagd 

of ze voetbal misschien niet leuk zou vinden.’’ 

Niet helemaal toevallig; Bert trapte zelf in zijn 

jonge jaren ook tegen de bal bij het inmiddels 

gefuseerde RKVV Waubach in het Limburgse 

Landgraaf, zijn geboortegrond. ,,Voor River 

kwam het dus heel goed uit. Net op het 

moment dat ze het met turnen wel een beetje 

had gehad, werd bij V.O.C. het meisjesvoetbal 

echt op de kaart gezet. Dat was een jaar of vier 

geleden. Ze twijfelde eerst nog, maar dacht 

toch: ik ga het een keer proberen. Maar na de 

eerste training was ze eigenlijk gelijk verkocht. 

Er kwamen toen heel veel meiden tegelijkertijd 

bij, dus die hadden gelijk een band.’’ 

Bert was zelf vaak bij de trainingen aanwezig 

om de verrichtingen van zijn dochter te aan-

schouwen. ,,Het was mooi weer en dan zit je 

lekker in het gras. En toen zeiden ze : je bent er 

toch altijd, wil je niet wat doen?’’ Van het een 

kwam het ander. Bert volgde vervolgens de 

KNVB-cursus om de fijne kneepjes van het trai-

nersvak te leren. ,,Tegenwoordig gebeurt dat 

intern bij V.O.C., toen was het nog iemand van 

de KNVB die de cursus gaf. Ik kan het iedereen 

aanraden. Hij zette ons echt onder druk door 

ons uit onze comfortzone te halen om ook met 

druk om te kunnen gaan. Dat is op het voetbal-

veld belangrijk. Loopt iemand weg of ga je de 

confrontatie aan.’’ 

Het is ook heel anders om met kinderen te wer-

ken dan met volwassenen, vindt Bert. ,,Meisjes 

voetballen natuurlijk nog steeds minder dan 

jongens, bijvoorbeeld op straat. Daarom laat 

bijvoorbeeld Excelsior het eerste meidenteam 

onder 11 ook expres mee voetballen in de jon-

genscompetitie.’’

Door zijn trainerschap bij V.O.C. besloot Bert ook 

zelf weer te gaan voetballen, in de Heerendivisie 

op vrijdagavond en op zondagochtend bij V.O.C. 

in vier tegen vier-partijtjes. ,,Dat spreken we 

gewoon onderling af en kijken wel wie er komt. 

Dat is ook heel leuk om te doen, omdat je dan 

lekker veel aan de bal bent.’’ 

De vraag is natuurlijk of Bert zijn dochter blijft 

volgen, tot ze straks in bijvoorbeeld MO19-

1 voetbalt. ,,Ik denk het niet. Ze gaat nu naar 

MO13, prima om daar nog bij te zijn. Maar op 

een gegeven moment moeten anderen het 

oppakken. Dan is het ook goed dat iemand 

anders het eens gaat doen, ook voor de meiden 

zelf.’’ Misschien een ander team? ,,Wie weet,’’ zegt 

Bert. ,,Het heeft natuurlijk ook een beetje met je 

eigen kind te maken. Maar wie weet.’’     

Meer informatie over het werk van Bert Frings is te 

vinden op de websites jandb.art en bertfrings.nl

Albrand Leeuwe

Lies Deloni d’Aure

In januari mailde Lies aan de ‘Ploeg van Stef’ - zoals u misschien weet een 

clubje verknochte voetballers van V.O.C., waaraan Stef vele jaren zijn beste 

krachten heeft gegeven - dat zij haar naderende tachtigste verjaardag niet 

onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. Zij zocht en vond een leuke locatie en 

nodigde de Ploeg uit haar feest mee te vieren. Geen cadeaus, geen bloemen. De 

zondag daarna zou zij op reis gaan. 

Het liep anders. Haar reis begon al een paar dagen eerder.

Een tijdje geleden hielden we onze laatste bijeenkomst van de Ploeg van Stef. Lies genoot als steeds. 

Voor haar was de band met V.O.C. altijd hecht gebleven. Na het overlijden van Stef, al weer twintig jaar 

geleden, werd de Stef Deloni-trofee in het leven geroepen, die jaarlijks door Lies werd uitgereikt aan de 

door V.O.C. gekozen Vrijwilliger van het Jaar. 

Lies beheerde ook de Lief- en Leedpot van de Ploeg. Bij geboorten, huwelijken, beëindigde huwelijken 

en kinderen van de tweede leg werd daaruit geput voor passende geschenken.

Bij de slotbijeenkomst van de Ploeg werd 

het volgende verhaaltje voorgelezen. Lies 

vond het mooi en daarom mag het hier wor-

den herhaald.

Een sprookje in rood-zwart.
Er waren eens elf lieveheersbeestjes, die het 

prettig vonden om met elkaar te spelen. Niet 

voortdurend natuurlijk, maar een keer in de 

week, dat deden ze graag. Zoals u weet zijn lie-

veheersbeestjes gemakkelijk te herkennen. Van 

buiten lijken ze allemaal erg op elkaar, want ze 

waren rood-zwart gekleurd, maar van binnen 

waren ze heel verschillend. Over veel zaken 

dachten ze onder elkaar helemaal niet hetzelf-

de. Dat kon je ook duidelijk zien aan de manier 

waarop ieder van die beestjes met de anderen 

speelde. Er waren er die het heerlijk vonden 

langs de rand van de speelplaats te rennen en 

hard tegen de anderen te roepen dat ze zich 

helemaal vrij voelden. Anderen hielden er meer 

van met elkaar wat te overleggen in de centra-

le ronde plek van de speelplaats en er was ook 

iemand die het liefst op zijn plaats bleef wach-

ten tot er lieveheersbeestjes waren die zich om 

hem zorgen gingen maken en af en toe een 

balletje zijn kant uit lieten komen, dat hij dan 

weer zo hard mogelijk wegtrapte.

Van al die verschillen merkte je bijna niets als 

ze uitgespeeld waren. Natuurlijk bleven som-

migen nog wat mokken omdat ze vonden dat 

er beestjes waren die niet goed of niet eerlijk 

gespeeld hadden, maar zulke gevallen duur-

den nooit lang. 

Weet u trouwens waarom die beestjes lieve-

heersbeestjes worden genoemd? Omdat er één 

was, die ze de lieve heer noemden. Dat beestje 

was al wat ouder en hij speelde niet altijd met 

de anderen mee. Als hij dat niet deed, ging hij 

naar de spelers kijken, aanwijzingen geven en 

met een vlaggetje zwaaien. Je kon de lieve heer 

duidelijk herkennen aan zijn grijze snor en zijn 

wat vermoeide blik, maar niemand vond dat 

een bezwaar, want de lieve heer had zo’n 

natuurlijk overwicht dat er zelden gemopperd 

werd als een beestje te laat kwam en dus op z’n 

donder kreeg of als een beestje niet mee mocht 

doen omdat dat even niet in de strategie van 

de lieve heer paste.

Maar de tijd verstreek en de beestjes werden 

ouder. De kleuren op hun rug werden bleker en 

sommige beestjes trokken zelfs een andere 

kleur aan omdat ze dat mooier vonden staan. 

Dat verdroot de lieve heer natuurlijk zeer, maar 

hij berustte er in dat de tijd de baas was over de 

beestjes.

De oude lieve heer met de grijze snor werd ziek 

en tot groot verdriet van alle spelers stierf hij. 

Toen de beestjes overlegden hoe het nu verder 

moest, besloten zij hun naam niet te verande-

ren, maar als de ploeg van de lieve heer door te 

gaan. Dat was niet zo’n moeilijke beslissing 

omdat de lieve heer een lieve vrouw had, die 

het ook een goed idee vond om op die manier 

verder te gaan.

Maar de tijd verstreek en iedereen, ook de lieve 

vrouw werd ouder en verkleurde steeds meer. 

De meesten werden net zo grijs als de lieve heer 

geweest was. Spelen zoals ze vroeger hadden 

gedaan, was er al lang niet meer bij; als ze elkaar 

spraken ging het soms nog over de vroegere tijd, 

over de mooie herinneringen die ze hadden, 

over de ongelofelijke kwaliteit van hun samen-

spel, maar al die praatjes werden bleker, net 

zoals de kleuren op hun rug. En zo kwam het dat 

de ploeg van de lieve heer de club van de lieve 

vrouw werd.

Tot zover het sprookje.

De Ploeg van Stef werd de Club van Lies en 

we kijken met heel veel plezier en dank-

baarheid terug op de gezelligheid, de ver-

bondenheid en de trouw van Lies en Stef.

Lies en Stef hebben ook op andere terreinen 

een rol gespeeld. Dat zat nu eenmaal in hun 

aard. Lies met talloze kunstzinnige activitei-

ten voor scholen; Stef met zijn inzet voor de 

Rotterdammers.

Ik mag uit naam van de rood-zwarte lieve-

heersbeestjes zeggen, zo luid dat ieder ’t 

hoore: dank je wel, Lies en Stef.

Wij heffen welgemoed het glas (al is het 

cola) en zullen de lach, de clubtrouw en het 

gevoel voor humor van jullie in onze herin-

nering koesteren.

Arre Fockema Andreae 
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Albert Jan Kok, de man achter hoofdsponsor JBA Jewels

‘Ik doe graag wat extra’s  
voor de club’ 
Voor deze editie van VOCabulaire spreekt de redactie met Albert Jan Kok, het 
gezicht achter de hoofdsponsor van de jeugd van V.O.C. JBA Jewels prijkt ook al 
bijna drie jaar op de V.O.C.-kleding van spelers, trainers en coaches. Recentelijk 
heeft JBA aangegeven te stoppen als hoofdsponsor. Voor de redactie een mooi 
moment om terug te blikken op de afgelopen periode, zowel op zakelijk- als 
sportief gebied.

Rotterdammer Albert Jan Kok, getrouwd met 

Aase en vader van drie dochters en een zoon, is 

ondernemer in hart en nieren. ,,Ik heb zelf nooit 

bij V.O.C. gevoetbald,’’ geeft Albert Jan toe. ,,Ik voet-

balde en honkbalde destijds bij Neptunus, maar 

ben door vrienden en bekenden overgehaald 

om naar V.O.C. te komen. Mijn zoon speelt er in 

de B-selectie. Mijn kleinzoon heeft in de F-jes bij 

V.O.C. gevoetbald toen hij werd gescout door 

Feyenoord.’’

Veilingen
De geschiedenis van JBA (Juweliers Bieden Aan) 

begon zo’n jaar of zeven geleden. Albert Jan 

memoreert: ,,In die tijd deden we met groot suc-

ces veel veilingen met BVA-Auctions en Troostwijk 

van topmerken sieraden en horloges als Rolex, 

Cartier, Patek Philippe en IWC. Zij bereikten een 

specifiek veilingpubliek en wij zochten juist verder 

naar een grotere distributiecapaciteit. Toch heb 

je als ondernemer liever de bedrijfskolom zelf in 

beheer, dus zodoende zijn we met JBA Jewels 

begonnen.’’ JBA Jewels is een internetwinkel 

waar sieraden gekocht kunnen worden, even-

tueel met financiering. ,,Mocht je bijvoorbeeld 

altijd al een chique merkhorloge willen hebben, 

maar is dat financieel niet direct binnen bereik, 

dan biedt JBA een aantrekkelijke oplossing. We 

hebben een samenwerking met Banco Santander 

waar wij de producten verzorgen en zij de finan-

ciering.’’ De meeste mensen zijn tegenwoordig 

wel gewend aan het leasen van een auto, zegt 

Albert Jan, maar ook het leasen van een tv, keu-

ken en zelfs vloerbedekking en meubels wint de 

laatste jaren sterk aan populariteit”. In de juweliers-

branche is deze vorm van financieren echter een 

nieuw fenomeen.

Albert Jan is al jaren lid van de V.O.C. Business Club. 

,,Ik draag de club een warm hart toe, dus ik voelde 

er wel voor om wat extra’s voor de club te doen. 

V.O.C-leden passen goed in onze doelgroep dus 

tijdens clubavonden sprak ik met Henk Weijers, 

Hans van der Kooij en Dennis van den Broek of 

er wellicht mogelijkheden waren om de leden 

te laten profiteren van ons aanbod. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de leden 

van V.O.C. en de werknemers van bedrijven van 

sponsoren korting te geven op ons assortiment. 

De privacywetgeving stelt echter strenge eisen en 

voorwaarden aan het gebruik van persoonsgege-

vens van leden en werknemers van sponsoren 

dus jammer genoeg is dit initiatief tot op heden 

nog niet van de grond gekomen.’’ 

Lucardi
JBA is recentelijk een overeenkomst aangegaan 

met Lucardi Juweliers. Lucardi is een grote en 

bekende naam in de juweliersbranche met 101 

fysieke winkels door heel Nederland en een web-

site die 3,2 miljoen bezoekers per jaar trekt. ,,Met 

Lucardi als distributiepartner hebben we een 

enorm potentieel bereik,’’ zegt Albert Jan enthou-

siast. In 2018 is Lucardi voor het derde opeenvol-

gende jaar door ABN Amro verkozen tot beste 

winkelketen van Nederland. ,,De kwaliteit van het 

assortiment van JBA in combinatie met de ver-

koopkracht van Lucardi zorgt ervoor dat wij onze 

positie in de branche enorm versterken.’’

 

Hörburger-horloge
JBA staat bij de goedingevoerde V.O.C.’er ook 

bekend als de hoeder van het roemruchte 

“Hörburger horloge”. Voor die enkele V.O.C.’er die 

deze anekdote nog niet kent toch nog even de 

achtergrond.  V.O.C.’er en Oranje-international 

Arnold Hörburger was basisspeler toen Oranje het 

op 10 april 1910 moest opnemen tegen België. 

In die tijd was het wisselen van spelers nog niet 

toegestaan; je moest spelen met de 11 spelers 

die opgesteld stonden. Tweelingbroer en even-

eens V.O.C.-speler Anton zat op de tribune. Na 

een half uur bij een stand van 3-0, raakte Arnold 

flink geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij het 

laatste kwartier voor de rust niet meer mee speel-

de. Groot was echter de verbazing bij de Belgen 

toen de aangeslagen voetballer in de tweede 

helft plotseling zo fris als een hoentje weer van 

de partij was. Boze tongen beweerden dat niet 

Arnold, maar zijn niet van hem te onderscheiden 

tweelingbroer Anton zijn plaats op het veld had 

ingenomen. Nederland klopte de Belgen uitein-

delijk met 7-0 en een geweldige anekdote was 

gemaakt. V.O.C. beloonde de tweeling met een 

gegraveerd 18-karaats gouden IWC-zakhorloge.

Arthur Mulder, chiropractor van beroep met veel 

bekende voetballers én Albert Jan als patiënt, 

heeft een van deze exemplaren in zijn bezit. De 

moeder van Arthur verzorgde de boodschap-

pen voor de broers die tot op hoge leeftijd altijd 

bij elkaar zijn blijven wonen. Als dank heeft zij 

toen dit horloge van een van de broers gekre-

gen. Een uniek, antiek exemplaar van uitstekende 

kwaliteit met uiteraard een prachtige geschiede-

nis. Liefhebbers en verzamelaars opgelet want 

dit bijzondere horloge is nog steeds te koop! 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 

Albert Jan (06-21 50 36 07) voor meer informatie.

Willem Jan Ruiter

FOTO LINDA KOK
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3B Exclusief BV
Exclusieve automobielen
010 - 2602015

Haltewachter 18-20, 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 13-15, 

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 330-332, 
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 12-14, 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 82-96, 3062 GW Rotterdam
www.hartautoverhuur.nl

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100
Grindweg 90-96, 3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

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 768-772, 
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 82-96, 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 14-15, 3016 CJ Rotterdam

www.rotterdamsegrond.nl

Sporthuis 
Pim Doesburg

Sporthuis 
Pim Doesburg

Sporthuis 

sporthuis
010 - 4676845 

of 06 - 51038984
Noordmolenstraat14-16, 

3035 RJ Rotterdam
www.sporthuispimdoesburg.nl

TradeMARC 
design&layout

Grafische vormgeving
06 - 22197126

Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam
www.trademarc.nl

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 14-24, 
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 17-23

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

vocabulaire@voc-rotterdam.nl

vocabulaire@voc-rotterdam.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 enthousiaste leden 
die af en toe 

een bericht op de website 
willen plaatsen.

GEVRAAGD!!
WEBREDACTIE

vocabulaire@voc-rotterdam.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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 Citan

 X-Klasse

 Vito  Sprinter

Sinds april jongstleden is het een en ander 

veranderd bij ROGAM, zo richten wij ons weer 

volledig op onze bestel- en vrachtwagens. Daarnaast 

staan wij nog net zo voor u klaar als u al ruim 60 jaar 

van ons gewend bent. Vanuit onze vestigingen in 

Bergschenhoek, de Spaanse Polder (Rotterdam), 

Moordrecht (Gouda) en Dordrecht helpen wij u snel 

weerweer de weg op, verkopen wij originele 

Mercedes-Benz onderdelen, bieden wij u een 

vakkundig advies én een klantvriendelijke service.

ROGAM, uw Mercedes-Benz Van ProCenter.

ROGAM Bedrijfswagens

SPAANSE POLDER

MercedesBenzROGAM

rogam_mercedes

rogam-autogroep

ROGAMMercedes


