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Jaargang 16 (17-11-2022) van de Nieuwsbrief over de 
“ Zonen en Dochters van V.O.C.” 

 
 
Met veel trots stelt V.O.C. de jongens en meisjes aan jullie voor, die eerst bij onze 

club een balletje hebben getrapt, voordat zij de overstap maakten naar een echte 

profclub. (BVO) 

 

Bij Excelsior spelen dit seizoen de volgende jongens: Cedric in de JO18, Cian in 

JO17, Thies in J015, Matteo in JO14 en Naufel in de JO12. Twee van onze zonen 

spelen dit seizoen bij Sparta: Sitor in Jong Sparta en Timo in JO18. 

En wij hebben één fantastische spelers die bij Feyenoord speelt: ‘onze’ Joshua in 

de JO14.  

 
Helaas dus geen meisjes meer bij een BVO na het stoppen van Aleysha Thomas bij 

Excelsior. Maar deze rubriek blijft toch ‘Zonen en dochters” heten. 

Het was deze zomer een bijzonder drukke periode op de ‘transfermarkt’  en zelf 

heb ik er een ambivalent gevoel aan overgehouden. 

Aan de ene kant zijn er best veel spelers jammer genoeg weggegaan bij hun BVO 

en is het dus niet geworden wat zij ervan gedacht en gedroomd hadden, maar aan 

de andere kant zijn bijna al deze jongens teruggekomen naar V.O.C. Gelukkig 

hebben zij de altijd voor hen openstaande deur weer gevonden. 

 

Matthijs vd Bos (ex Excelsior) speelt nu, met heel veel plezier weer bij V.O.C in 

onze JO19-1, Ben Reincke (ex Sparta) speelt samen met zijn vrienden in de JO15-1 

en tenslotte Joep Holierhoek is na twee jaar Excelsior weer zijn kunsten met het 

fantastische linkerbeen aan het vertonen in onze JO14-1. 

Morris Dijk heeft Sparta moeten verlaten en speelt nu bij Alphense Boys. Ik kan 

mij goed voorstellen dat hij nog niet klaar was met zijn voetbaldroom en deze via 

de ‘opleidingsclub’ uit Alphen alsnog wil proberen te laten uitkomen. 

 

Speciale aandacht wil ik ook vragen voor Sitor Sla  

Sitor speelt sinds de zomer bij Jong Sparta. 

 

 

 

Veel leesplezier gewenst, Marco de Vries. 

Namens de Technische Commissie (TC) van V.O.C. 
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Sitor Sla 
 
(2 januari 2004 en tweebenig) 

Wat een prachtig verhaal is dit. En eigenlijk is het heel vreemd dat Sitor niet eerder in deze 

nieuwsbrief heeft gestaan. Vanaf de F-jes vielen de grote kwaliteiten, zijn snelheid en sierlijkheid op. 

Met veel plezier was hij lekker aan het voetballen. 

Hij viel ook direct op bij de scouts van de BVO’s, maar tot een overgang naar bv Feyenoord kwam het 

in zijn jonge jaren niet, omdat Sitor liever bij zijn vriendjes wilde voetballen. Na de D1 is Sitor bij 

TOGB gaan spelen (zelf heb ik dat altijd erg jammer gevonden maar ook wel begrepen) waar hij op 

17-jarige leeftijd al in het eerste elftal kwam. 

Voornamelijk als aanvallende middenvelder en soms als buitenspeler heeft hij in hun kampioensjaar 

ook veel gescoord. Afgelopen zomer is hij gestart bij Jong Sparta. 

“Door deze overstap verwacht en kan ik nog weer meer gaan leren. Ik heb altijd de ambitie gehad om 

een zo goed mogelijke voetballer te worden. En ja, als Sparta je vraagt zeg je natuurlijk geen nee.” 

Tot nu toe heeft Sitor zijn kunsten daar nog niet echt kunnen vertonen, omdat hij al geruime tijd 

geblesseerd is. 

Wij hopen van harte dat hij snel weer fit is.  

 

  Sitor Sla 
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Cedric Hatenboer 
(19 maart 2005, tweebenig) 
 
 
 
Cedric heeft met veel plezier als kleine jongen bij V.O.C. in de F-jes gespeeld. 
Zijn eerste woordje was “bal” en hij wilde niets van het spelletje hockey weten waar zijn 
ouders zo dol op waren. Voetbal was en is het voor hem! 
Na V.O.C. is Cedric via o.a. Sparta, drie seizoenen Ajax en twee seizoenen Feyenoord  nu 
speler van Excelsior Dit seizoen in de JO18. 
Cedric is een creatieve middenvelder die met zijn inzicht en tweebenigheid voor veel 
verrassingen kan zorgen.                                
 

 
Cedric op de bovenste rij, vierde speler van links 
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Timo Borrie 

 

   
 
 
 
Timo (12 mei 2006, rechtsbenig) speelt al sinds de Onder 10 in de opleiding van Sparta. 
Hij is rechtsbenig en zijn favoriete positie is op nr. 3.  
Inmiddels zit Timo in de Onder 18, wat pittig is. Tot nu toe gaat het goed en mocht hij zelfs 
een oefenwedstrijd in Jong Sparta meedoen.  
Het is hard werken maar plezier blijft voorop staan. 
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Cian Huigen 
(18-04-2006, tweebenig) 
 

      Cian Huigen 

 

Cian heeft vanaf de kabouters t/m de JO11-1 bij V.O.C. gevoetbald. 

“Hallo ik ben Cian Huigen. Ik speel bij Excelsior Rotterdam in de O17. Ik speel nu al 6 jaar bij 

Excelsior. Mijn positie is centrale middenvelder en ben tweebenig. Het voetballen en het elke dag 

ontwikkelen doe ik nog steeds met veel plezier. Mijn uiteindelijke doel is om bij een grote voetbalclub 

zoals Chelsea te voetballen. Na mijn hopelijke lange voetbalcarrière hoop ik terug te komen bij VOC. 

Ik hoop in de voetsporen van mijn vader te treden en te kunnen schitteren in het rood en zwart bij de 

Veteranen”  

Gr Cian 
 

  

 

Excelsior JO17 met Cian (links van de keepers) 
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Thies Vink   

 
 
 
Thies (08-05-2008) heeft van de F mini’s tot en met JO11-1 met veel plezier bij V.O.C 
gevoetbald. Sinds de O12 speelt hij bij Excelsior Rotterdam.  
Dit jaar zit Thies in de O15 een speelt meestal centraal op het middenveld. Vanaf O13 
wordt er 4 keer per week getraind, waarbij Thies de meeste dagen eerder weg moet van 
school om op tijd op de training te kunnen zijn. De middelbare school werkt hier gelukkig 
aan mee, maar wel zelf zorgen dat lessen en toetsen worden ingehaald. 
Bij Excelsior worden de thuiswedstrijden vaak op zondag gespeeld. Op zaterdag heeft 
Thies daarom regelmatig tijd om bij zijn oude teamgenoten en de teams van zijn twee 
broers bij V.O.C. te komen kijken. Dat blijft natuurlijk ook heel erg leuk.  
 
Dit seizoen zijn er voor het eerst sinds corona ook weer een aantal internationale 
toernooien, waar tegen de jeugdteams van bekende clubs uit het buitenland kan worden 
gespeeld. In het paasweekend zal er thuis bij Excelsior een tweedaags toernooi 
plaatsvinden, waar bijvoorbeeld ook de U15 teams van Paris Saint Germain, Red Bull 
Leipzig, PSV, Club Brugge en West Ham United aan mee zullen doen. 
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Joshua Wilbrenninck-van Cuilenborg 
(08-01-2009, tweebenig) 
 

   

Joshua heeft tot de zomer van 2019 altijd bij V.O.C. gespeeld, hij is een ontzettend sterke en 
snelle speler. Met vuur in zijn beide benen. Hieronder staat een leuk stukje tekst van hem.                                       

Dit is zijn vierde seizoen bij Feyenoord BVO. Hij speelt in de JO14 

Voetbal en school 
“Ik vind het nog steeds heel fijn om bij Feyenoord in de academie te voetballen en te trainen. Het is wel erg druk 
met mijn Thorbecke school en het huiswerk en vier keer per week overdag trainen.  Maar ik ben van de eerste 
klas op de HAVO naar de tweede klas gegaan.  
Vorig seizoen zijn we met de Feyenoord onder 13 jaar kampioen van Nederland geworden.  We wonnen de 
beslissende wedstrijd bij Ajax met 1-3 en ik scoorde twee doelpunten. Het werd een feestdag met vuurwerk en 
vlaggen. Dit seizoen maakte ik wel iets bijzonders mee. Tien spelers van Feyenoord onder 14 jaar werden 
geselecteerd door de KNVB om selectiewedstrijden te spelen voor het Nederlands elftal onder 14 jaar. Ik zat 
daar ook bij. Alles bij elkaar werden er ongeveer 80 spelers geselecteerd van profclubs uit heel Nederland. 
Maar de meesten toch wel van Ajax, Feyenoord, AZ en PSV. 
Ik was best wel een beetje zenuwachtig toen ik voor het eerst naar Zeist ging. We kregen daar een lunchpakket, 
sportkleding en een mijnheer van de KNVB vertelde aan de spelers en de ouders wat er ging gebeuren. Er 
zouden dit jaar meer selectiewedstrijden gespeeld worden. Ik speelde die dag in Zeist twee wedstrijden. De 
eerste als spits, we verloren met 2-0, de tweede wedstrijd was ik rechtsbuiten. Het werd 1-1 en ik scoorde dat 
doelpunt.  
Een paar weken later kreeg ik bericht dat ik gekozen was voor de volgende oefenwedstrijden in Zeist. We 
speelden ongeveer dezelfde wedstrijden. Ik speelde weer als spits. Het werd twee keer 0-0.  En nu mag ik voor de 
derde keer onderlinge selectiewedstrijden komen spelen.  Ik ben nu al heel blij dat ik weer uitgekozen ben, want 
er zijn nog maar 66 spelers over. Uit het hele land. Ik zal bij Feyenoord mijn best blijven doen en natuurlijk ook 
op school” 
 
Joshua Wilbrenninck-van Cuilenborg 
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Matteo van der Eerden 
(31-03-2009, linksbenig) 
 
Matteo heeft van de F mini's tot de JO11-1 bij V.O.C gevoetbald. Hij had een erg leuk, 
gezellig en goed team en zij wonnen veel wedstrijden.  
Het jaar daarna ging hij naar Excelsior en sindsdien speelt hij daar.  
 
Hij zit nu in de JO14-1 en speelt vaak als linksback. Hij is ook linksbenig. Hij traint 4 keer in 
de week en in het weekend heeft hij een wedstrijd. Hij moet natuurlijk ook nog naar school en 
dat is soms lastig te combineren maar het gaat nu heel goed. Hij zit op het Montessori lyceum 
en daar vindt hij het ook heel leuk. Matteo zit in de tweede leerjaar en doet VWO. 
 
Op dit moment bij Excelsior speelt hij in een wat lagere divisie, maar daar winnen ze dan wel 
veel wedstrijden en sommige ook met grote uitslagen. Hij hoopt dat ze na deze competitie zijn 
gepromoveerd naar divisie 2 en daar weer veel wedstrijden gaan winnen. Matteo heeft erg 
veel plezier bij het voetballen en hoopt dat het nog langer zo doorgaat bij Excelsior.  
Bij V.O.C kijkt hij ook nog wel eens bij wedstrijden van zijn oude team en dat vindt hij ook 
heel leuk om te doen, omdat hij veel vrienden in dat team heeft. 
 
 

       
 
 
 
   
Excelsior JO14 met Matteo op de middelste rij, links van de keepers   
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Naufel el Hamouti 
(18-07-2011, rechtsbenig) 
 

“Mijn naam is Naufel, ik voetbal bij Excelsior in de JO12 op de mid-achterpositie.  
Dit seizoen voetbal ik ook voor het eerst in een bvo-competitie. 
We spelen twin-games tegen andere bvo teams, het zijn mooie wedstrijden met busritten die 
erg lang duren, maar wel heel leuk! 
Met wedstrijden naar MVV, Roda JC, VVV en Fortuna Sittard 
 
Voordat de competitie begon hebben we mooie toernooien gespeeld met goede prestaties! 
 
We zijn een keer 3e geworden op een toernooi in Ede, (Gelderland) heel toevallig was het de 
oude voetbalvereniging waar mijn papa voor het eerst gingen voetballen toen hij 10 jaar was!  
En een keer 15e geworden van de 120 teams! Dat was op een gaaf toernooi in Duitsland dat 
twee dagen duurde, waar ik ook tegen Juventus en Leverkusen voetbalde, die ook de twee 
finalisten werden van het toernooi! 
Laatst wonnen we nog een toernooi waar wij tegen KV Mechelen in de finale speelde! 
 
Het zijn mooie toernooien geweest, zulke wedstrijden vergeet ik ook nooit meer!  
 
Ben ook super blij met mijn team!” 
 

 

 

     
 
     Excelsior JO12-1 met Naufel in de middelste rij 
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Speciaal voor deze zonen en dochters heeft V.O.C een speciale lidmaatschapsvorm. 
Op deze manier probeert V.O.C de band met deze spelers goed te kunnen onderhouden.  
Het is de bedoeling dat we een paar keer per jaar een activiteit plannen op onze club. In de zomer van 2022 
hebben we een foot-volley toernooi gespeeld. Daarnaast geeft Kevin Kanu op zondagen training aan een aantal  
van deze spelers. 
 

                               
 
 

Overige zonen uit de nieuwsbrieven 2007-2021 die niet meer bij een BVO spelen zijn: 
 

Naam:    Gespeeld bij:    Speelt nu bij: 
Jesper Hogendoorn (1985) Feyenoord    Gestopt 
Thomas Verhaar (1988)  Sparta, Willem II, Excelsior  V.O.C. 1 
Rutger de Vries (1990)  Excelsior, Feyenoord   Gestopt 
Nick Vervoort  (1990)  Sparta, Omniworld (Almere)  Gestopt? 
Gideon Metz (1991)  Excelsior    Gestopt 
Martijn de Vries (1992)  Feyenoord, Excelsior, Sparta  V.O.C. 1 
    (en Ned. Elftal onder 17) 
Daan Blij (1993)   Sparta, Feyenoord, Excelsior  TEC 
David Verbaan (1993)  Excelsior    Gestopt 
Max Driessen (1996)  Sparta     Sparta AV 1 
Quinten Lacrum (1997)  FC Utrecht    V.O.C.  
Teun van der Donk (2001) Feyenoord, Bayer Leverkusen,   In de VS. 

FC Basel en Sparta 
Ruben Soares (2001)  Sparta     V.O.C. 1 
Joost van der Wal (2003)  Excelsior    V.O.C onder 23 
Jacob Tshibuyi (2004)  Sparta     Gestopt 
Beer van der Ent (2004)  Excelsior    Gestopt 
Mikai Kok-Liesdek (2005) Feyenoord    TOGB 
Matthijs van den Bos (2006) Excelsior    V.O.C JO19-1 
Aleysha Thomas (2006)  Feyenoord, Excelsior   Gestopt 
Teun van der Ent (2007)  Feyenoord    V.O.C. JO16-1 
Ben Reincke (2008)  Sparta     V.O.C JO15-1 
Arent Lusse (2009)  Feyenoord    V.O.C. JO14-1 
Dean das Dores (2009)  Sparta     Spartaan ‘20 
Joep Holierhoek (2010)  Excelsior    V.O.C. JO14-1 
Morris Dijk (2011)  Sparta     Alphense boys 


