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NOG EVEN NAGENIETEN!
KERSTNUMMER!

Met verder o.a.  
Terugdenken aan Piet van Schooneveld, Junior Heroes, Cor Pot, Fred Klaassen,  

Videoanalyse bij V.O.C., Lustrum 2020 en nog veel meer! 
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Hup samen
naar buiten.
Lekker voetballen
We mogen weer. Overal in Nederland rolt de bal. Jongens, meisjes, mannen,
vrouwen, vlaggenisten, hulptroepen, trainers. Honderdduizenden voetballers
gaan er weer tegenaan. Van Hulst tot Winschoten, van Heerlen tot Den Helder.
En wij zijn er trots op dat we dat mogen sponsoren. 
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Coverfoto: V.O.C. 1 viert feest 
na het behalen van het 
kampioenschap in de 1e 
Klasse. Foto Linda Kok  
V.O.C. 1 Cricket viert de 
overwinning in de European 
Cricket League

Vreugde en verdriet, het ligt dicht 
bij elkaar. Het klinkt als een cliché, 
maar in deze Vocabulaire blijkt dat 
maar eens weer het geval.  Allereerst de 

vreugde: V.O.C.1 werd afgelopen seizoen op magistrale wijze kampioen 

en is daardoor weer present in de hoofdklasse. Een schitterende prestatie 

voor de mannen van trainer Mark Weel, te meer omdat alleen de eerste 

wedstrijd werd verloren. In de de hoofdklasse gaat het tot op heden allemaal wat minder 

soepel, maar de eerste overwinning is op zak en er zullen ongetwijfeld meer volgen! In dit 

nummer vieren we nog even feest en laten de hoofdrolspelers van het kampioenschap nog 

even de de revue passeren.

Al even memorabel: de cricketers wonnen ongeslagen de eerste editie van de Europese Cricket 
League! Ook al ging het in de competitie iets minder voortvarend, de Europese cup was het 
bewijs dat de V.O.C.-cricketers nog steeds hun mannetje staan.
Verdriet is er om het verlies van clubicoon Piet van Schooneveld, die enorm veel heeft betekend 
voor het (jeugd)voetbal binnen V.O.C. Tot op het laatst was hij zeer betrokken bij de club en 
V.O.C. gedenkt hem en zet zijn gedachtengoed voort. In deze Vocabulaire blikken V.O.C.’ers 
terug op het leven van Piet.
En uiteraard is dit niet alles. Weet iedereen dat het hoofdveld tegenwoordig beschikt over een 
up-to-date-camerasysteem waarmee wedstrijdanalyses kunnen worden gemaakt? En dat 
V.O.C. druk bezig is een aantal zogeheten junior heroes op te leiden, die later zo het trainersvak 
kunnen instromen? 
Onze razende reporters Felix en Dean wisten dit keer niemand minder dan Cor Pot te strikken 
voor een interview. Inmiddels staat Cor weer langs de lijn, naast Dick Advocaat bij Feyenoord.
Afgelopen cricket seizoen moet het eerste het zonder een van de vaste krachten stellen: Fred 
Klaassen vertrok, maar uit het oog verloren we hem niet. We vroegen hem hoe het hem vergaat 
bij zijn nieuwe club Kent. De jonge cricketers van U13 gingen ‘on tour’ en hun belevenissen 
staan uiteraard in deze Vocabulaire.
Wat betreft de redactie van de Vocabulaire gaat er het een en ander veranderen. 
Ondergetekende vond het na vijf jaar hoofdredacteurschap tijd om het stokje over te dragen. 
In Diederik de Groot is een uitstekende opvolger gevonden: hij staat vanaf het volgende num-
mer aan het roer van ons mooie clubblad. Dat doet hij niet alleen: Loeke Bannink, die nu al 
voor de Vocabulaire schrijft, gaat Diederik assisteren en het organisatorische deel van het blad 
voor haar rekening nemen. Ook redacteur Willem Jan Ruiter blijft van de partij en net als in dit 
nummer blijft Linda Kok fotograferen.

Voor nu wens ik alle V.O.C’ers veel leesplezier, een hele mooie winter en tot ziens op de velden, 
langs de lijn of in het clubhuis!

Ook voor het komende nummer blijven tips, foto’s en verhalen weer welkom! Ons e-mail-
adres is:  via vocabulaire@voc-rotterdam.nl

 Albrand Leeuwe
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Eerste weer actief in de hoofdklasse

V.O.C. 1 
ongeslagen 
kampioen  
in magnifiek 
seizoen
Het eerste elftal heeft een fantastisch seizoen achter de 
rug. We laten nog een keer de belangrijkste momenten 
en personen voor het voetlicht komen. Want wat voor 
een seizoen was het!

Er volgde namelijk een weergaloze serie van het 

team van trainer Mark Weel. De laatste elf(!) wed-

strijden van het seizoen eindigden allemaal in 

een overwinning voor ons keurkorps. Drie van 

die winstpartijen zijn extra het vermelden 

waard. Om te beginnen de uitwedstrijd tegen 

stadsgenoot Spartaan’20. V.O.C had het heel erg 

zwaar in deze wedstrijd, zag dat de tegenstan-

der een groot gedeelte van de wedstrijd de 

overhand had, maar met keihard werken werd 

toch een 0-1 zege uit het vuur gesleept. Later 

zou concurrent Moerse Boys tegen datzelfde 

Spartaan’20 de nederlaag lijden die uiteindelijk 

beslissend bleek voor het kampioenschap. 

Zenuwachtig
Er werd vanaf toen eigenlijk vooral toegeleefd 

naar het duel dat waarschijnlijk beslissend zou 

zijn in de kampioensstrijd. In Delft moest V.O.C 

aantreden tegen DHC en dat was volgens de 

kenners de bestvoetballende ploeg die wij in dit 

seizoen troffen. Ook de spelers gaven achteraf 

aan dat ze toch wel zenuwachtig waren 

geweest voor deze topontmoeting. Groot was 

dan ook de vreugde toen we binnen no time al 

op 0-2 kwamen, door twee goals van Robbert 

Stout. DHC kwam vervolgens terug tot 1-2 en 

mocht vervolgens zelfs vanaf elf meter aanleg-

gen voor de 2-2. De strafschop werd echter 

gepakt door een weergaloze Michiel Vis. Het 

was misschien wel de belangrijkste redding in 

zijn prachtige carrière en dat in zijn laatste sei-

zoen. Schitterend! Uiteindelijk werd het door 

een doelpunt van Sebastiaan Quispel 1-3 voor 

V.O.C en toen was het besef er: dit gaan wij niet 

meer weggeven!

Dat gebeurde dan ook niet. Uiteindelijk werd in 

de voorlaatste wedstrijd uit bij GLZ-Delfshaven 

het kampioenschap binnengehaald. In een 

prachtige ambiance, met honderden V.O.C-

supporters langs het veld, werd een overwin-

ning behaald die karakteristiek was voor dit sei-

zoen. Goed voetbal, veel goals, achterin niets 

weggegeven en spelers die in het veld stralen 

van plezier. Op de laatste speeldag kwam met 

een 1-0 overwinning op VUC een einde aan een 

magnifiek seizoen. 

Ongeslagen
Ons eerste werd niet alleen kampioen, iets wat 

eerder ook het 1e elftal onder leiding van Cees 

Bruys in het seizoen 1988/1989 lukte. Dit seizoen 

bleven wij ook ongeslagen. Dat lukt toen (in 

1988/89) niet. De laatste wedstrijd van het sei-

zoen ging verloren. Cees werd onmiddellijk na 

zijn trainerscarrière lid van V.O.C. Dat record zou 

nooit gebroken worden, dacht hij. De laatste 

weken reageerde Cees steeds meer beteuterd 

als dit ter sprake kwam. Hij ging steeds later naar 

binnen om het pauze biertje te bestellen. Echter 

grootmoedig als hij is, gunt hij Mark Weel dit 

fantastische record van harte.

Diederik en Pieter de Groot

FOTO’S LINDA KOK

Het was dit seizoen bepaald geen straf om dit 

jaar V.O.C-verslaggever te zijn. Elke week was het 

een feestje om de wedstrijden van ons vlaggen-

schip te aanschouwen en daar dan vervolgens 

een stukje over te schrijven.  

Laten we teruggaan naar einde zomer 2018. 

Hoe anders was de teneur rond het eerste elftal 

toen wel niet in vergelijking met nu? In de 

bekercampagne werden welgeteld nul punten 

gehaald, na drie dikke nederlagen, nota bene 

tegen tweedeklassers. Weliswaar gebeurde dit 

met een team waar meer basisspelers ontbra-

ken dan aanwezig waren, maar hoop voor een 

succesvol seizoen bood het bepaald niet. Die 

vrees kwam ook uit in de eerste competitiewed-

strijd tegen BMT. Er werd niet goed gespeeld en 

de eerste nederlaag was al gelijk een feit. Geen 

enkele supporter die die wedstrijd heeft gezien 

zou het op dat moment hebben geloofd als 

iemand had beweerd dat dit ook gelijk de laat-

ste verliespartij van het seizoen zou zijn. Zelfs 

deze nederlaag zou uiteindelijk uit de boeken 

verdwijnen, omdat BMT wegens herhaaldelijk 

wangedrag uit de competitie werd gehaald. 

Daarna begon V.O.C aan een prima reeks van 

gemakkelijke en ruime overwinningen. Steeds 

meer vaste krachten keerden terug in het elftal 

en er werd toegewerkt naar een vaste formatie. 

Onder meer de uiteindelijke nummer drie VUC 

werd in die periode ruim verslagen. Aan de serie 

van vier overwinningen kwam een einde in de 

uitwedstrijd tegen Den Hoorn. Zij hielden V.O.C 

met fel spel op 0-0. Vervolgens werd ook doel-

puntloos gelijkgespeeld tegen de hoogvliegers 

Moerse Boys en DHC. 

Olympia
Een voor het team psychologisch erg belang-

rijke overwinning volgde daarna in het uitduel 

tegen Olympia. Al drie jaar op rij was op de 

Goudse knollentuin kansloos verloren, in wed-

strijden die werkelijk pijn aan de ogen deden. 

Groot was dan ook de vreugde toen V.O.C dit 

jaar eindelijk eens aan het langste eind trok. Zo 

eindigde V.O.C het kalenderjaar 2018 op de 

tweede plaats achter Moerse Boys. Bij iedereen 

was er echter toen al het besef: dit móet ons jaar 

worden. 

Nadat in de eerste wedstrijd van 2019 met 5-0 

revanche werd genomen op Den Hoorn, volgde 

al gelijk de razend belangrijke topper uit bij 

Moerse Boys. Een wedstrijd die we eigenlijk 

gewoon moesten winnen om de titel te pakken, 

was toen de gedachte. Het werd een vermake-

lijke pot voetbal, de toeschouwers kregen waar 

voor hun geld en met name V.O.C. leek spek-

koper te worden toen onze ploeg 10 minuten 

voor tijd tegen tien man op een 1-2 voorsprong 

kwam. Groot was dan ook de teleurstelling toen 

Moerse Boys vlak voor tijd via een strafschop 

toch nog op 2-2 kon komen. V.O.C had hiermee 

de kansen op de titel niet langer in eigen hand. 

Scenario komt uit
Een week later leek V.O.C de titelkansen zelfs vol-

ledig te vergooien. Thuis tegen BMT werd pas 

diep in blessuretijd met 1-0 gewonnen. Het wei-

nig overtuigende spel van die wedstrijd werd 

een week later een vervolg gegeven tegen het 

laaggeklasseerde Zwervers. Het enige positieve 

aan die wedstrijd was dat we in ieder geval nog 

een punt uit het vuur sleepten na een vroege 

achterstand. Het was daarna duidelijk dat V.O.C 

weinig misstappen meer mocht maken en dat 

Moerse Boys er meerdere móest maken. Precies 

dit scenario kwam uit. 
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V.O.C.-elftallen wordt nog wel eens verweten 

dat wij te weinig ‘body’ hebben. Inmiddels is dat 

niet meer zo, daar zorgt Stijn Houben voor en 

dan gaat het niet over de omvang van zijn torso, 

maar dat een verdediger 

niet alleen op de juiste 

plaats moet staan, maar 

fysieke duels moeten uit-

vechten, en winnen. Veel-

al voorkwam inzicht de 

noodzaak voor die duels, 

maar het fysieke wapen achter de hand is prettig. 

Als de combinatie van 1e elftal V.O.C. en het 

senatorschap van het R.S.C. dit niveau al kan 

laten zien, gaan we volgend jaar nog wat beleven.

Douwe van der Kroft: 

Een klassieke buitenspeler 

die zijn directe tegen-

stander passeert en zelf 

schiet of een voorzet 

geeft. Helaas is Douwe 

geruime tijd geblesseerd 

geweest en heeft daardoor niet zoveel kunnen 

spelen als nodig is om het niveau en de vorm te 

bereiken die hij in zich heeft. Niettemin was 

Douwe een belangrijke schakel door zijn aan-

wezigheid en persoonlijkheid, ook als hij niet 

speelde. Wat wij dit jaar niet te zien kregen, komt 

volgend jaar zeker.

Een van die spelers die je er altijd graag bij hebt 

is Max Driessen. Helaas voor hem, meer als 

invaller dan als basisspe-

ler, maar hij is daar goed 

in: invallen. Sommigen 

hebben dat nu eenmaal 

meer dan anderen. Het is 

het kuitenbijtertje dat je 

aan het eind van een 

wedstrijd nog wel eens nodig hebt, getuige ook 

het feit dat hij de kaartenkoning (4) van het sei-

zoen is geworden.

Vaak zien wij bij de tegenstander van die ontzet-

tend snelle aanvallers en hopen dat wij er ook 

eens zo een hebben. Dit jaar maakte Michiel 

Broeders zijn opwachting in het eerste. Helaas 

nog niet zo vaak , mede door een enkelblessure 

opgelopen door een gemene overtreding in 

Den Hoorn. Wij hopen 

natuurlijk dat de belofte 

volgend seizoen ingelost 

wordt.

Het afscheid van Michiel 

Vis is al uitgebreid bezon-

gen tijdens en na de laat-

ste wedstrijd. Zijn opvolger is niet te benijden. 

Michiel, net geen 2 meter lang en toch zo snel 

bij de grond, niet bang om zijn voeten te gebrui-

ken om een bal te stoppen en onverslaanbaar 

in 1 tegen 1 duels met een 

aanvaller. 9 tegendoelpun-

ten (waarvan nog eens  

4 penalties) in de 21 wed-

strijden die hij speelde, 

dat is natuurlijk een feno-

menale statistiek. De ijzer-

sterke verdediging hielp zeker mee, maar als er 

eens iemand tussendoor slipte, kon je rustig een 

biertje (glaasje wijn) gaan halen, ze kwamen er 

gewoon niet langs. Michiel dank voor de mooie 

momenten.

Sebastiaan Quispel had 

zichzelf tot doel gesteld in 

het eerste te komen en 

dat lukte eindelijk dit jaar. 

Bewonderenswaardig , 

want alweer 4 jaar na zijn 

debuut. Sebas werd na een zoektocht naar een 

geschikte spits, het aanspeelpunt in het cen-

trum. Een aantal cruciale doelpunten en assists 

markeerden zijn seizoen. Zijn vrolijkheid en toe-

wijding waren een goede aanvulling in het 

team en zorgde ervoor dat wij verschillende 

speelstijlen kon hanteren.

De verdediging herbergt ‘een omgebouwde’, 

immers Nico van Mechelen, debuteerde in de 

selectie als linksbuiten. 

Inmiddels is hij comforta-

bel als linksachter, hoewel 

zijn drang naar voren en 

zijn balvaardigheid zijn 

verleden verraden. Bekend 

om zijn interactie met het 

publiek, heeft Nico dit seizoen zijn Latijnse tem-

perament in zijn spel gestoken en het resultaat 

mag er zijn. 

Na een aantal seizoenen in relatieve luwte in het 

eerste gespeeld te hebben, heeft Robbert 

Stout dit seizoen alle schroom van zich afge-

worpen. In vele wedstrijden wist hij door zijn 

dynamiek, doelpunten en assists het team op 

sleeptouw te nemen. In deze vorm is Robbert 

voor iedere verdediging 

een gevaar. Ook zorgt hij 

voor de nodige support 

bij zowel uit- als thuiswed-

strijden. Moeder Patty en 

vader Henk zijn er sowie-

so, maar ook grootouders, 

zussen en vriendin weten waar onze wedstrij-

den gespeeld worden.

Het laatste woord is gereserveerd voor aanvoer-

der Martijn de Vries. Hij was het die vanaf het 

begin van het seizoen zei 

dat alleen het kampioen-

schap telde. Hij maakte dit 

waar door als een veld-

heer over zijn manschap-

pen te waken. Groot was 

zijn frustratie toen hij om 

onbegrijpelijke redenen tegen BMT uit het veld 

werd gestuurd. Een wedstrijd die later nota 

bene uit het schema geschrapt is. Met zijn ener-

gieke spel en grote duelkracht zorgde hij voor 

de dynamiek die het elftal dit seizoen onover-

winnelijk maakte. Martijn is een sieraad voor de 

vereniging en wij hopen dat hij ons eerste elftal 

nog jaren zal aanvoeren.  Aardig te vermelden is 

dat 11 van bovengenoemde 17 spelers (mede) 

opgeleid zijn door Martijn’s vader Marco, die dit 

jaar zijn 25-jarig jubileum als trainer van de 

jeugd van V.O.C. viert.

Het team wordt gecompleteerd door Ruud 

Steijvers (nog niet lang genoeg fit achter elkaar, 

maar volgend jaar krijgen de backs stevige con-

currentie), Raul Kertodikromo (druistige spits), 

Kevin Kanu (onmisbaar in het tweede), Guust 

Malcorps (fijn om achter de hand te hebben), 

Donovan Peters (hoezo een tekort aan kee-

pers), Angelo Semil (pech dat hij snel gebles-

seerd raakte), Jeroen Straetemans (op iedere 

positie inzetbaar en nu uit de schaduw van zijn 

vader en opa), Tom Langerak (keeper van het 

terrein).

Het begeleidingsteam bestond dit jaar uit: Mark 

Weel, Nixon Dias (verzorger), Wayne Delgado 

(2e), Marc Pelkman (3e), Ed de Goeij (keepers-

trainer), Bas Zuiderent (fysiotherapeut), Jim 

Boddé (fysiotherapeut), Anderson Thomas (ass. 

trainer), Karim Benziza (material), Jorge 

Ferreira (2e), Eric Teunisse (technische com-

missie), Frits Oosthoek (elftalbegeleider), Theo 

Stiebolt (eltalbegeleider), Evie de Groot (mana-

ger), Marc Overman (manager), Lodewijk van 

Raalte (grensrechter), Bas Gerretsen (grens-

rechter), Leen Hennink (grensrechter)

Diederik en Pieter de Groot

De hoofdrolspelers van 
het kampioensseizoen
Na de openingsnederlaag tegen BMT waren er maar weinig die optimistisch 
het nieuwe seizoen ingingen. Die verliespartij bleek een eenmalig incident: 
V.O.C. speelt, dankzij de inzet van een steeds vaster wordende formatie, 
komend seizoen weer in de hoofdklasse. Dit waren de hoofdrolspelers. 

Om bij trainer Mark Weel 

te beginnen: hij loste 

wekelijks de puzzel op, 

wie te laten spelen en wie 

op de bank plaats te laten 

nemen. Dat lijkt eenvou-

diger dan het is, maar 

gezien de 25 spelers die uiteindelijk gebruikt 

zijn, lag het niet altijd zo voor de hand. Mark 

heeft het vermogen om enerzijds onderdeel te 

zijn van de spelersgroep, echter op het juiste 

moment boven de groep te staan. Een groot 

compliment.

Reservespelers of het tweede elftal is als een 

goede echtgenote of ‘de partner van’: als het 

thuis allemaal goed gaat kan de partner opti-

maal presteren. Het tweede elftal kwam zeer 

moeizaam op gang en leek in de winterstop al 

zo goed als gedegradeerd. Een ongekende 

reeks maakte echter dat het tweede zich niet 

alleen geheel veilig speelde op de laatste com-

petitiedag, maar dat zij zich zelfs plaatste voor 

de nacompetitie. Klasse 

mannen!

Twee spelers hadden de 

eer om in iedere wedstrijd 

aan spelen toe te komen. 

Allereerst was daar Boris 

Polderman, de Dyson 

van het elftal: de snoerloze stofzuiger. Hij is niet 

alleen meedogenloos in de duels, maar is er ook 

voor rust aan de bal en hij zorgt en altijd voor 

een goede voortzetting. Daarnaast regelde hij 

ook de verstrooiing in en het buiten het veld, 

waarvan de streakende huisge noten in Delft 

een mooi voorbeeld 

waren.

Yannick Koevermans 

speelde ook in alle wed-

strijden. Ondanks een 

matige voorbereiding 

door een blessure mee-

genomen uit het vorig seizoen, was Yannick al 

snel belangrijk als scorende speler. Aanvankelijk 

speelden wij zonder echte spits en moest 

Yannick die rol vervullen. Toen er een echte spits 

werd opgesteld en Yannick terug naar het mid-

denveld verhuisde, werd het scoren voor hem 

een stuk eenvoudiger, want ‘hij moet er komen 

en niet er zijn’. 24 goals in evenzovele wedstrij-

den is een moyenne waar elke spits van droomt. 

Samen met Robbert Stout was hij als een Google 

Home: “Hey Yannick, maak een doelpunt” en dan 

deed hij dat.

In de verdediging hadden wij het seizoen veel 

keus aan capabele spelers. Tom Wigmans heeft 

het voordeel op beide 

flanken uit de voeten te 

kunnen. Speelde hij eens 

niet, wat maar 2 keer 

voorkwam, dan zorgde hij 

voor de muzikale aflei-

ding, zowel in de kleedka-

mer als in het clubhuis.

Pieter Beereboom is 

ondanks zijn jeugdige  

uitstraling al een senior i 

n het elftal. Pieter was er 

bij de vorige drie kampi-

oenschappen al bij. Hij 

begon dit jaar eindelijk 

weer eens in de hoofdmacht. Functioneerde 

meer als aangever dan als afmaker. Forceerde 

wel op beslissende momenten de opening of 

scoorde zelf.

In de eerste seizoenshelft was Dano Vloemans 

eigenlijk de vaste rechtsbuiten geworden. 

Vreemd als je bedenkt dat 

hij oorspronkelijk midden-

velder is, en dat is dan 

helemaal knap voor een 

eerstejaars senior. Na de 

winterstop speelde Dano 

vooral in het tweede, wat 

waarschijnlijk een verkla-

ring is voor de wederop-

standing van dat team.

In ieder elftal heb jij naast 

werklust, agressie, voet-

balintellect en vaardig-

heid ook kleefstof nodig: 

iemand die de boel bij elkaar houdt en zorgt 

voor de juiste balans in het elftal. Ivar Lammers 

is de speler die de lijm van het elftal was. Zo is 

het elk jaar prijs voor Ivar. Was het vorig jaar 

Sevilla, nu het kampioenschap.

Wat een debuutjaar voor Kas Dullemans, rookie 

of the year!, dat is wel duidelijk. In de voorbe-

reiding manifesteerde Kas 

zich al als een uitstekende 

verdediger. Toen Stijn en 

Martijn het vaste centrum 

van de verdediging wer-

den leek er voor hem 

geen plaats in het elftal. 

Daar dachten de trainer en Kas anders over.  

Hij verhuisde naar de rechtsback positie. Dat 

hebben onze tegenstanders geweten. Geen 

buitenspeler kwam er meer aan te pas. Sterker 

nog: vaak moesten de aanvallers achter Kas aan, 

want ook aanvallend liet hij zich gelden. 

Eigenlijk is er geen zwak punt in zijn spel, over 

de grond, in de lucht, positioneel, tackles, fysiek 

en met overleg. Wij bedanken vader Ronald dat 

hij volgehouden heeft om Kas bij V.O.C. te krij-

gen zo’n 15 jaar geleden.

Van de jongste speler naar de oudste: Juanito 

Sequeira, Nito voor zijn medespelers. Een ont-

zettend vaardige speler die als geen ander de 

wedstrijd leest. Weinig tiere-

lantijnen, balbezit is heilig, 

maar als hij een enkele 

keer de soberheid af schudt 

zie je de brille. Denk maar 

aan die prachtige goal 

tegen Olympia thuis.
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Piet van Schooneveld speelde een cruciale rol 

bij de opleiding van zowel jonge voetballers als 

jonge cricketers van V.O.C. In weer en wind en 

soms bij de meest erbarmelijke terreinomstan-

digheden (zoals achter de groene loods, op het 

oude terrein aan de Overschiese Kleiweg) was 

Piet het hele jaar door, iedere woensdagmiddag 

en zaterdagochtend met V.O.C.-pupillen in de 

slag om hen de eerste beginselen van de sport 

bij te brengen en vooral ook duidelijk te maken 

hoeveel plezier je aan sport kan beleven. 

Daarmee heeft Piet voor een onmetelijk aantal 

V.O.C.-ers de basis gelegd voor een mooie spor-

tieve carrière, of ten minste voor heel veel mooie 

sportbeleving.

Vooral tijdens de kampioenschappen van het 

eerste V.O.C voetbalteam in 2011, 2012, en 2013 

was zichtbaar hoe zeer V.O.C.-ers hebben 

mogen profiteren van de bijdrage van Piet van 

Schooneveld in hun opleiding. Bij ieder kampi-

oenschap stoven de spelers als één blok naar 

‘Ome Piet’ om hem te bedanken en hem te laten 

meedelen in het succes dat zij op het veld had-

den bereikt. Dat beeld staat bij heel veel recht-

geaarde V.O.C.’ers nog strak op het netvlies. En 

dat blijft ook zo.

Grote belangstelling
De belangstelling van Piet voor V.O.C. en V.O.C-

ers was legendarisch. Hij volgde heel veel van 

‘zijn jongens’ jarenlang met grote belangstelling. 

Niet alleen in hun sport maar ook in hun maat-

schappelijke carrière. Dat maakte Piet met recht 

een clubicoon. Wij zijn heel blij met en dankbaar 

voor de buitengewoon grote bijdrage die hij 

aan V.O.C. heeft gegeven.

Op zowel crematorium Hofwijk, als op V.O.C. (en 

ook online) was de plechtigheid te volgen. Was 

het op Hofwijk oud-voorzitter Luuk Bannink, die 

de honneurs waarnam voor René van Ierschot, 

V.O.C. werd toegesproken door Theo Stiebolt. 

Mooie woorden voor een prachtig 

mens.

In de middag werd dit nog eens dun-

netjes over gedaan. Zo’n 150 leden 

en oud-leden waren aanwezig om 

Piet te herdenken. Nu werden de V.O.C.’ers toe-

gesproken door Dennis van den Broek en 

wederom Theo. Het was een mooi samenzijn, 

dat op het zonovergoten balkon kon worden 

beleefd.

Voor veel V.O.C.’ers staat als een paal boven 

water dat zij Piet van Schooneveld én zijn grote 

rol in de vereniging niet snel zullen vergeten. 

RONALD KIVITS: ,,Ik heb Piet drie weken voor 

zijn overlijden nog gezien. Toen deed de traplift 

het niet en heb ik hem, samen met Fred, de trap 

op geholpen. Hij kwam tot een paar maanden 

geleden nog iedere zaterdag klaverjassen op 

V.O.C. met zijn maten, wist je dat? We hadden 

nog een goed gesprek. Piet zei: ,,Jij bent ook een 

echte V.O.C.’er hè?!” ,,Ja, Piet, ik ben al net zo gek 

als jij!”

FRITS DE HAAN: ,,Ik kende hem niet heel goed, 

behalve dan dat altijd als ik op het oude V.O.C. 

was, dan was hij er ook en op feestjes was hij er 

ook altijd. (Frits wees naar de carnavals foto op 

V.O.C). Daar was hij ook bij. Je kan je niet voor-

stellen dat dat ook op V.O.C was. Dit was geen 

traditie, maar gewoon een keer gebeurd. Ik 

vond de foto en daar stond het op vermeld.”

ZEGER EN TRUDY CORNELIS: ,,Ineens 

gaan al die negentigers (o.a. Marten 

Castelijn en Piet). Piet woonde ook in 

de buurt, in Hillegersberg. Inmiddels 

konden ze de boodschappen niet 

meer omhoog tillen, dus lieten ze 

een mandje zakken om de boodschappen op 

te hijsen. Piet was op vrijdag altijd op de markt 

te vinden. Hij was altijd heel enthousiast. Het 

was wel echt een mensen-mens, een leuke 

man. Hij was altijd gezellig, hij lachte altijd. Op 

Eerbetoon aan clubicoon Piet van Schooneveld en zijn verdiensten 
voor V.O.C.

Ome Piet, de held 
van het voetbalveld
V.O.C. nam afgelopen winter afscheid van clubicoon Piet van 
Schooneveld. Ook in de Vocabulaire halen we uiteraard herin-
neringen op aan ‘Ome Piet’, die zovele jonge voetballers en cric-
keters opleidde tot spelers die steeds beter willen worden en 
bovenal heel veel plezier beleven aan hun sport. Loeke Bannink 
blikt terug op de betekenis van Piet van Schooneveld voor V.O.C. 
en vroeg clubleden naar hun herinneringen.

‘Ome’ Piet,  
bedankt  
voor alle  
wijsheid!

Als je overlijdt  
en de hele 

vereniging is  
in rep en roer, 

dan weet je  
dat je het goed 

hebt gedaan.
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de laatste Bloedhondenborrel heb ik nog een 

hele tijd met hem staan praten, daarna Bert 

Roldaan ook, maar toen was hij al zwak.’’ 

MARTIJN WIMMERS: ,,Toen was de Beneluxtunnel 

net open (daar moest hij doorheen voor zijn werk) 

en dan zij hij altijd: Ik neem het tunneltje van acht 

uur. Hij is heel wat jaren goed met Jan Bongers 

omgegaan. Die waren vaak met zijn tweeën.” 

LAU VAN EVERDINGEN: ,,Lekker druk nu, zeker 

met dit weer. Weet je wat hij dan zegt? Ja, 

natuurlijk, gratis zuipen, dan komen ze allemaal.” 

JIM BODDÉ: ,,Dit gaan wij niet bij elkaar krijgen 

als we dood gaan hoor Hans. Ik zeg het maar 

vast even. Als we tegelijk gaan misschien.” 

LAU VAN EVERDINGEN: ,,Op deze leeftijd, die 95 

jaar, is er best wel veel belangstelling. Het was 

ook fenomenaal. Want Piet heeft hele generaties 

van jongens die toen hij 82 was nog naar hem 

riepen: “Piet!” Alles wat tussen 16-37 is, hebben 

allemaal met Piet te maken gehad.” 

HANS VAN DER KOOIJ: ,,Dat Piet dan ook weer 

zo’n elftal  (V.O.C. 3) onder zijn hoede neemt en 

zegt: dan pak ik wel op. Ik ken een heleboel van 

die gasten, maar ik ben de namen gewoon 

kwijt. Maar hij wist het gewoon! Piet was een 

vriend van mijn vader (Jo van der Kooij) en de 

trainer van mijn zoon (Niels). Daartussenin zat ik.” 

FRED VAN ROON: ,,Vroeger moest je wedstrijd-

formulieren invullen en dan kwam Piet altijd 

even langs bij mij. Afgelopen jaar heb ik Piet 

opgehaald en weer naar huis gebracht en toen 

hij in het ziekenhuis lag, ben ik een paar keer bij 

hem langs geweest. Ik vond het een fantasti-

sche man. Ik sprak vanochtend even met zijn 

dochters en hij kon zo genieten van de haven 

en dan praatte hij over zulk soort dingen en over 

bij Van der Valk eten.

Altijd even een praatje maken en altijd enthou-

siast over de jonge kinderen. Ik stond net met 

een paar jongens te praten, die zijn denk ik 

27/28 jaar. Hij wist gewoon nog de voornamen 

van al die kinderen. Dat lukt mij niet hoor.”

Martijn van Itallie: ,,Ik ken hem alleen een beetje 

van hier, van de woensdagen en de dagen dat 

het 1e speelde. Het was echt een icoon van de 

club. Die tijdgeest van hem leeft echt wel voort. 

Positief coachen, hij is daar de belichaming van. 

Je hoeft geen toptalent te zijn, je moet gewoon 

plezier hebben in het voetbal.

Dat is toch waar V.O.C. over gaat, vind ik. Nu mag 

ik zelf mijn meiden weer gaan trainen, in de 

geest van Piet.” 

DENNIS VAN DEN BROEK: ,,Eén van de belang-

rijkste boegbeelden waar de vereniging om 

draait, is er niet meer en het is nu de taak van 

ons allen om dit in stand te houden. Piet van 

Schooneveld is, zonder dat ik het idee heb dat 

ik hem goed ken of beter dan iemand anders, 

geen opsomming van anekdotes. Het enige wat 

ik hier hoop is dat er zo veel mogelijk over hem 

gesproken wordt en dat die anekdotes tot in 

lengte der dagen de ronde blijven doen. Het 

was een bijzondere man, met inzet en positi-

visme die iedereen heeft kunnen ervaren in al 

die jaren. Het meegaan met de tijd, het vermo-

gen om bij jong en oud snaren te raken en dus 

ook rondom hem heen een schare aan vrienden 

of vriendinnen te verzamelen waarvan de 

levensloop gigantisch uiteen loopt, is een hele 

bijzondere gave. Dit heeft hij tot op de laatste 

dag volgehouden.

Met het enthousiasme dat hij had, haalde hij 

heel veel uit anderen. Hij kon ontzettend genie-

ten wanneer anderen iets organiseerden of 

presteerden. Daar had hij fantastisch mooie 

woorden over om dit te vieren en om daar zijn 

eigen blijdschap uit te halen, wat hij dan vervol-

gens weer met andere mensen deelde. Dit was 

een groot goed.

Eén dingetje wat ik nog bijzonder wilden noe-

men: hij was ook ongelofelijk trots die hij dan 

uitte op het feit dat De Jonge Acht eindelijk een 

toernooi van betekenis was geworden, waar hij 

jarenlang voor heeft gestreden en dat typeerde 

hij dan met de kenmerkende woorden: “Daar 

kunnen we mee de straat op.” Hij heeft een aan-

tal keer (op de foto’s ook te zien) ook de aftrap 

mogen doen en het is een gigantisch mooi 

toernooi geworden.

Hij hield ook heel erg van de sfeer van V.O.C. Dat 

heeft hij ook in verschillende speeches bena-

drukt. Hij heeft ook getracht door te geven dat 

die sfeer heel bijzonder is. Hij zei dat dat die sfeer 

niet lullig moet zijn, maar wel correct en netjes. 

Dat waren zijn woorden.

Hij vond dat dat niet veel vertoond was in de 

voetbalwereld en wij moeten dat goed in onze 

oren  knopen, omdat het een bijzondere samen-

stelling is. Hij was er trots op dat hij daar deel van 

uitmaakte. Daar moeten we zuinig op zijn. 

En we doen het met kracht, met eigen kracht. 

Dat was misschien ook wel zijn grootste trots 

dat we niet van buiten krachten hoefden te 

halen, om het hier allemaal te rooien, zowel 

organisatorisch gezien, als op sportniveau.

Hij was ook een groot voorvechter van zowel 

voetbal als cricket als de combinatie en daar 

heeft hij zich ook  veel bij laten zien. Hij was ook 

een groot voorstander van meegaan in zijn tijd. 

Je hebt hem zelden kunnen horen becommen-

tariëren dat we te snel gingen. Als mensen zei-

den: “De club verandert, zei hij: “Ja, blij toe!” Een 

vereniging moet meegaan met zijn tijd. Het 

moet zijn karakter behouden, maar moet mee-

gaan met zijn tijd. Dat is iets waar we zuinig op 

moeten zijn. 

Een kenmerkende speech tijdens een Zilveren 

Ploeg diner heeft hij ooit afgesloten met de 

fenomenale woorden die ik nu ga zeggen, die 

toen zo onbetekenend leken: “Ga zo verder, we 

blijven V.O.C.’ers!”

Er is één woord waar je Piet van Schooneveld 

het beste mee kan karakteriseren en dat is zijn 

eigen woord. Dat heeft hij veel gebruikt, op 

momenten wanneer hij mensen wilde prijzen: 

Het is een geweldenaar.”

THEO STIEBOLT: ,,Piet van Schooneveld heeft 

veel betekend. Zowel voor de club als ook voor 

mij privé. Hij was er altijd bij. Dan kwam hij met 

de auto aan en dan bracht ik hem naar boven 

toe. Op zowel zaterdag als zondag. Hij was er 

altijd bij.

We hebben ons samen ingezet voor de invali-

denlift en je bracht me wel eens thuis, als het 

weer eens laat was geworden bij V.O.C. De jon-

gens hebben altijd enthousiast met je getraind 

en jouw woorden zullen gemist worden. Jouw 
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26

V.O.C. bestond nog maar net 90 jaar. 
Midden jaren 80 kochten wij een 
encyclopedie. Een stevige  investering, 
maar daar kon je dan ook decennia 
lang plezier aan beleven. Juist voor 
een gezin met opgroeiende kinderen 
was zo’n betrouwbare en duurzame 
bron van informatie belangrijk .  

Zouden onze jeugdleden van nu, nog weten wat een 

encyclopedie is? Kunnen zij zich voorstellen dat een 

‘hard copy’ editie wel 10 tot 15 jaar meeging? Na enige 

uitleg zal hun conclusie kunnen zijn: dat is dus een soort 

Wikipedia, maar dan niet steeds bijgehouden, niet ‘gra-

tis’ (maar hartstikke duur) en je hebt er veel papier en 

inkt voor nodig. Tegenwoordig zal je niet zo snel 

geneigd zijn aan een encyclopedie een duurzaam karak-

ter toe te kennen.

Wat duurzaam wordt bevonden is kennelijk veranderlijk 

in de tijd. En dat is eigenlijk best vreemd als je de (Van 

Dale) definitie van ‘duurzaam’ bekijkt. Die luidt: ‘1. lang 

durend’ en ‘2. weinig aan slijtage of bederf onderhevig’. 

Dat zijn begrippen die - aan de vooravond van het 125 

jarig bestaan - nogal naadloos van toepassing zijn op de 

vereniging V.O.C.

Daarmee heeft V.O.C. tenminste in letterlijke zin enig 

duurzaam karakter.

Nu word je met de begrippen duurzaam en duurzaam-

heid tegenwoordig zoveel om de oren geslagen dat het 

‘modewoorden’ lijken te zijn. Veelal gaat het meer om 

het creëren van een positief beeld dan dat het werkelijk 

gaat om ontwikkelingen, acties of producten, die ruim-

schoots rekening houden met de behoeften van toe-

komstige generaties.

V.O.C. heeft al jaren geleden een duurzaamheidcommis-

sie in het leven geroepen. Hoofdtaak van die commissie 

is om te bezien op welke wijze de activiteiten en de 

accommodatie van V.O.C. zodanig kunnen worden inge-

richt dat het gebruik van schaarse (of schaarser worden-

de) middelen of materialen optimaal kan worden beperkt. 

Met succes zijn dankzij die commissie de eerste en meest 

voor de hand liggende acties zoals ledverlichting en zon-

nepanelen (voor de warmwatervoorziening) inmiddels 

gerealiseerd. Maar daarmee zijn wij er nog niet. Door 

steeds alert te blijven kunnen wij ook als individueel lid 

onze bijdrage leveren aan een betere wereld voor alle 

toekomstige generaties van V.O.C.’ers. Dan zal V.O.C. ook 

echt zijn duurzaam karakter kunnen bevestigen.

 René van Ierschot

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

Duurzaam
inzet is voor mij altijd een voorbeeld geweest. 

Piet, vaarwel. Rust in vrede.”

ELVIN POST: ,,Ik ben bij V.O.C. gekomen toen ik 

vijf was. Ik weet nog wel toen ik voor het eerst 

het veld op kwam. Was altijd een beetje bang 

voor Dries Visser. Die keek heel streng; Hij keek 

altijd van: Jij kan het niet. Piet was meer van een 

arm om je heen en lekker spelen. Zo’n opa. Voor 

mij wel een beetje de ziel van de club. Hij was 

nooit van: Kijk mij eens en: Door mij is hij de 

beste.’’

MAURITS JANMAAT: ,,We kregen een keer een 

cd’tje cadeau, van zeven jaar geleden. Daar 

stond een lied van ome Piet op en dat hebben 

we vaak gedraaid. Dus Julius (zijn zoon, red.) 

zingt het hele lied van ome Piet. Het is leuk dat 

hij weet wie ome Piet is. Hij heeft hem een paar 

keer een handje gegeven. Voor het laatst op 1 

januari. Julius zei: “Ik ga wel huilen om ome Piet, 

want dat hoort.” 

BAS EN SANDER GERRITSEN: ,,Het was in 1994. 

Met V.O.C. 3 hadden we de Fair-Play cup gewon-

nen, hele mooie dag gehad en op een gegeven 

moment hadden we al het bier op gezopen in 

Zeist. Ok, waar gaan we nu naartoe? Het enige 

wat in de buurt was, was een nachtclub. Dus wij 

met zijn allen daarheen. En toen kwamen we 

daar binnen en wie zaten daar op de bank? Aad 

Bak en Piet van Schooneveld.”

RENÉ KUIL: ,,V.O.C. 1 speelde uit op Rotterdam-

Zuid, bij Spartaan ‘40 op de Oldegaarde en hij 

had al een paar keer aan mij gevraagd: Kan ik 

meerijden, kan ik meerijden, gaan we al weg? Ik 

zeg nee. Ik neem even nog een biertje en dan 

gaan we. Maar op dat moment had ik een Ferrari 

bij me, een vrij snelle auto, vrij pittig. Dus we 

gaan de snelweg op. Ik denk, we hebben wat 

tijd in te halen om op tijd bij de wedstrijd te zijn. 

Dus ik reed 240 km per uur op de Brienenoord, 

maar ik rijd zo hard, dat ik de afslag mis. Piet zegt: 

Goh, zo ben ik nog nooit gereden. Ik zei, dat is 

nieuw, we nemen de afslag Barendrecht. Dus 

we waren veel te laat bij de wedstrijd, maar Piet 

vond het wel leuk in de Ferrari.”

PEPIJN KATSBURG: ,,Hij was er altijd, met zijn 

rollator, kijken naar het eerste. Ik had altijd hele 

leuke gesprekken met hem.’’ 

KARIN BEAUMONT: ,,Ik vond wel dat ik hem 

goed kende. Hij kende mij ook goed. Ik heb hem 

altijd als voorbeeld gezien: dit is echt een ideaal 

iemand voor kinderen om ze heel leuk, op een 

goede manier een beetje te laten bewegen. Hij 

zag altijd het positieve in de kinderen, maar ook 

in de mensen, volgens mij. Hij kende iedereen. 

Sprak ook altijd iedereen aan en het was 

gewoon een hele lieve man.’’ 

ERIC EBELI EN KARIN BEAUMONT: ,,Dries Visser 

en Piet hebben jarenlang op de woensdagmid-

dag training gegeven. Piet betrok altijd iedereen 

overal bij. Als je een buitenbeentje was, dan 

zorgde hij ervoor dat je in de groep terecht-

kwam. Matthijs (Kuil) ook, en Tim (Ruyters) en 

Pieter (Beereboom). Die waren, ook toen ze jong 

waren een groepje hele goede voetballers. Maar 

er waren ook jongetjes die nog bloemetjes ston-

den te plukken en die gaf bij een taakje. Om de 

voetbal te halen, of die mochten als eerste dit of 

dat doen. Hij betrok ze echt overal bij.” 

Inmiddels was de zon ondergegaan en werd 

het koud op het balkon, die februaridag die 

veel V.O.C.’ers niet snel meer zullen vergeten. 

Het werd tijd om naar huis te gaan en nog 

eens na te denken over deze dag en over Piet 

in het bijzonder.

Loeke Bannink
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In de prijzen!

Traditionele bokalen uitgereikt tijdens november-ALV

De cricketers werden ieder met een persoonlijk 

verhaal toegesproken door cricket-voorzitter 

Reinout van Ierschot en de vrijwilliger van het 

jaar door voorzitter René van ierschot. Onder 

luid applaus van de vergadering werden zij 

daarna gehuldigd.

 

De Hans van Everdingen Bokaal wordt ieder 

jaar uitgereikt aan een (jonge) V.O.C.’er die niet 

alleen zelf cricket speelt, maar ook tijd maakt om 

te helpen met de begeleiding en organisatie 

van de sport op V.O.C.. Die eer viel dit jaar met 

applaus te beurt aan Mikkel Heere, speler van 

de U13 en de JO13 die zich bijzonder heeft inge-

zet voor de club door mee te helpen met de 

cross-over trainingen voor de jongste voetbal-

lers. Mikkel is daarmee voor deze jongens een 

mooi voorbeeld van hoe het is om voetbal te 

combineren met top-cricket. De bijzondere cric-

ketprestaties van Mikkel op het veld zijn even-

min onopgemerkt gebleven. Mikkel werd dit 

jaar namelijk voor het eerst geselecteerd voor 

de tour naar Engeland met de Dutch Lions.

De Zeger Cornelis Trofee ging dit jaar naar 

Hugo Wagenaar die de trofee uit handen van 

Zeger Cornelis zelf mocht ontvangen. Hugo 

speelt cricket in de U13 en kreeg het voor 

elkaar om in de wedstrijd tegen Quick een tri-

ple wicket maiden te bowlen in de eerste over 

van de innings. Na zo’n sterk begin pakte hij in 

de resterende 3 overs ook nog een wicket. Hij 

eindigde daarmee met de fantastische bow-

ling cijfers van 4 wickets voor 4 runs in 4 overs 

en is daarmee de terechte winnaar van de 

Zeger Cornelis Trofee.    

 

De Frans Ruychaver Beker ging naar Jelte 

Schoonheim. Tijdens de wedstrijd tegen Sparta 

op 8 juni 2019 excelleerde Jelte. Nadat V.O.C. 

slecht was begonnen met batten, kwam Jelte er 

(op 54 voor 5) in en zorgde er met zeer verstan-

dig batten, samen met Scott Edwards, voor dat 

het volgende wicket pas op 147 viel en dat het 

totaal uiteindelijk 204 werd. Hiervan maakte 

Jelte er 66 en dat bleek goed te zijn voor de 

overwinning.

De Wally van Weelde Trofee ging dit jaar naar 

Justin Kampes, die zelf helaas niet in de gele-

genheid was deze trofee op 18 november te 

ontvangen. In de ZAMI’s was Justin eerder dit 

jaar onbespeelbaar als bowler tegen Ajax 

Leiden. In 6 over kreeg Justin geen enkele run 

tegen en pakte hij 3 wickets. Dat is zonder meer 

de meest uitzonderlijke bowling prestatie in de 

rijke geschiedenis van ZAMI cricket.

 

De Stef Deloni d’Aure is de trofee die wordt 

uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar. Die eer 

ging dit jaar naar Vivi de Regt die met de haar 

zo kenmerkende tomeloze positieve energie de 

organisatie van de bar bestiert, vernieuwt en 

inspireert. 

Het bestuur feliciteert Mikkel, Hugo, Jelte, 

Justin en Vivi nogmaals van harte met deze 

prestatie!

Het bestuur

Mikkel Heere, Hugo Wagenaar, Jelte Schoonheim, Justin Kampes en Vivi 
de Regt zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering op 18 november 2019 
onderscheiden met een bokaal voor hun uitzonderlijke prestatie die ze 
de afgelopen tijd voor V.O.C. hebben geleverd. 
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Cricketers winnen de ‘Champions League’!

V.O.C. is andere 
landskampioenen  
de baas in eerste 
Europese 
cricketcompetitie
V.O.C. werd afgelopen zomer de trotse winnaar van de allereer-
ste European Cricket League. Een geweldige prestatie, zeker als 
je bedenkt dat deze nieuwe compettie de evenknie is van de 
Champions League bij de voetballers!

V.O.C. bond in het Spaanse La Manga,.op het 

complex van La Manga Clu, de strijd aan met de 

landskampioenen van Denemarken, Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Roemenië, Rusland en Spanje.

Aan de ECL 2019 namen de teams van Dreux 

(Frankrijk), V.O.C. Rotterdam (Nederland), 

Svanholm (Denemarken), Bremen (Duitsland), 

Sint Petersburg (Rusland), Brescia (Italië) en Cluj 

(Roemenie). Er deden spelers mee uit achttien 

verschillende landen, niet alleen uit traditionele 

cricketbolwerken, maar ook ondersteund door 

vele getalenteerde cricketspelers met vluchte-

lingenachtergronden die gedwongen zijn om 

naar Europa te vluchten.

Finale
De verwachting was dat de Rotterdammers, 

groepswinnaar in poule A, het toernooi zouden 

winnen. Maar vooral in de halve finales bood het 

Spaanse Catalunya goed tegenstand. De 

Spanjaarden scoorden er als eerste battend 

vooral in het begin op los. Na 3 overs stonden er 

al 52 runs op het bord, en de verbazing stond op 

de gezichten van de V.O.C.’ers te lezen. De intro-

ductie van Jelte Schoonheim in de aanval luidde 

een betere periode in voor V.O.C.. Schoonheim 

(2-12/1) pakte twee wickets in zijn eerste en 

enige over. Catalunya eindigde op 129/5, en in 

de V.O.C. innings liet Edwards al zien dat hij in 

een bloedstollende vorm verkeerde in La Manga 

met 55 runs van 15 ballen: V.O.C. 133/1 (O’Dowd 

54) in 7.4 overs.

In de finale rekende V.O.C. onder toeziends oog 

van tientallen Rotterdamse supporters af met de 

Duitse kampioen Findorff: V.O.C. produceerde in 

10 overs een monsterscore van 222 runs, zonder 

een wicket te verliezen. De batting ster van het 

toernooi, Scott Edwards, maakte hiervan 137 

runs in slechts 39 ballen (18x6, 5x4), gesteund 

door Max O’Dowd met een score van 74 uit 25. 

Findorff probeerde uit alle macht tegengas te 

geven, maar dat lukte alleen ten koste van veel 

wickets: 121/9.

Unieke competitie
De ECL is nieuwe en unieke krachtmeting voor 

cricketkampioenen in Europa. 

,,Er is nog nooit een Europese competitie van 

deze omvang geweest en het is onze wens om 

van de ECL het meest prestigieuze cricketeve-

nement in continentaal Europa te maken. Het 

team achter de ECL heeft een enorme ervaring 

met het organiseren en promoten van dit soort 

evenementen bij een wereldwijd uitzendpu-

bliek,’’ zei Daniel Weston, oprichter van de ECL 

eerder.

Door zeventien wedstrijden in drie dagen in een 

T10-spelvorm (10 overs per innings) te verpak-

ken, was de belangstelling voor de competitie 

enorm: alle wedstrijden werden live uitgezon-

den in Europa, Azië, Noord-Amerika en Australië 

via een combinatie van live TV, digitale en soci-

ale kanalen, inclusief het nieuw gelanceerde 

Europese Cricket Netwerk (https://ecn.cricket/). 

De wedstrijden werden live uitgezonden in lan-

den als Engeland, Australië, India, Pakistan, de 

Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk, 

Duitsland, Turkije, Spanje, de VS, Canada en het 

Caribisch gebied.
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Sport Plus-activiteit landelijk nieuws 

Framevoetballers  
halen het  
Jeugdjournaal

De framevoetballers vormen inmiddels een  
vertrouwd beeld op de velden van V.O.C. Dat de 
jongens en meiden ondanks hun beperking met 
net zoveel plezier bij V.O.C. sporten als ieder 
ander was voor het Jeugdjournaal aanleiding 
een kijkje te komen nemen aan de Hazelaarweg.. 

Sinds maart vorig jaar trainen acht kinderen met 

een lichamelijke beperking in de leeftijd 7 tot 14 

jaar iedere week op vrijdagmiddag, onder 

bevlogen leiding van Wouter van Driel. Na de 

succesvolle proef van vorig jaar is besloten het 

framevoetbal een blijvend onderdeel te laten 

worden bij V.O.C. Het framevoetbal vindt plaats 

in samenwerking met Rijndam Kinderrevalidatie 

en Mytylschool de Brug en maakt deel uit van 

de SportPlusactiviteiten van V.O.C.. Verenigingen 

met het SportPlus-predicaat ontplooien maat-

schappelijke activiteiten en hebben hun zaakjes 

als gaat om de organisatie op orde en zorgen 

bovendien voor een veilig sportklimaat voor 

iedereen. V.O.C. is al geruimte tijd een 

SportPlusvereniging.

Belangstelling 
Het framevoetbal bij V.O.C. mag rekenen op een 

toenemende belangstelling, waaronder ook 

aandacht van de media.Vorig jaar al wijdde het 

AD er een artikel aan en ruim een half jaar later 

was Tijmen, een van de framevoetballers van 

V.O.C., te zien toen hij samen met Memphis 

Depay het veld opliep voorafgaand aan de wed-

strijd Nederland-Frankrijk, tijdens de Nations 

League. 

Ook het Jeugdjournaal maakte een reportage 

over het framevoetbal bij V.O.C. En uiteraard was 

ook Tijmen, die dus al flink wat media-ervaring 

had,van de partij. ,,Het was echt tof! En ik was 

niet zenuwachtig,’’ aldus Tijmen.

De reportage kan worden bekeken via:  

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2277839-

steeds-meer-sporten-voor-kinderen-met-

een-beperking.html.

Ramon Storm 

Loeke Bannink

FOTO’S LINDA KOK
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Videosysteem op het hoofdveld

Live de wedstrijd kijken én 
analyseren van spelers
Er is begin dit jaar al iets over gemeld op de website van V.O.C., 
maar toch vragen veel mensen zich nog af waar die camera op 
het dak van de hoofdtribune nou precies voor dient.

De man die daar alles over kan vertellen is 

Robert Brouwer, binnen de Technische 

Commissie van V.O.C. onder meer verantwoor-

delijk voor de selectietrainers, het mede ontwik-

kelen van het voetbaltechnisch beleid, en ten 

behoeve van het (door)ontwikkelen individuele 

spelers verantwoordelijk voor het speler-volg-

systeem en videoanalyse. ,,Die camera is kort 

gezegd de automatische cameraman waarmee 

we wedstrijden op het hoofdveld kunnen opne-

men en live uitzenden,’’ zegt Robert. ,,Het is een 

middel dat we mede inzetten om spelers verder 

te ontwikkelen. We hebben een paar jaar gele-

den het speler-volgsysteem geïmplementeerd 

en sinds dit seizoen is daar de videoanalyse bij-

gekomen. Binnen de TC ben ik ook mede ver-

antwoordelijk voor de selectietrainers. 

Technische hulpmiddelen zijn onontbeerlijk in 

de ondersteuning van onze trainers.’’

Het geeft trainers, coaches en spelers de moge-

lijkheid om bepaalde spelsituaties achteraf 

terug te kijken. ,,Beelden zeggen meer dan 

woorden,’’ gaat Robert verder. ,,Het is een objec-

tief hulpmiddel om gezamenlijk te analyseren 

wat er tijdens een wedstrijd of spelsituatie 

gebeurde; hoe stond het team opgesteld bij 

een corner of tegengoal bijvoorbeeld, waar 

stond de betreffende speler, hoe handelde hij, 

wat ging er goed en wat zou hij anders hebben 

kunnen doen? Dit alles met als doel gerichter te 

kunnen trainen en individuele vaardigheden 

verder te ontwikkelen. Dat moet dan uiteindelijk 

resulteren in betere teamprestaties en een bete-

re individuele ontwikkeling.’’

Beveiligingscamera’s 
De videoanalyse begon ooit door simpelweg de 

beveiligingscamera’s rond het veld aan te pas-

sen en te testen hoe de beeldkwaliteit was, ver-

telt Robert. ,,Tot ik op een verjaardag oud-prof-

voetballer Kevin Vink ontmoette. Kevin is samen 

met Martijn Brouns de drijvende kracht achter 

USportFor. Dit bedrijf verzorgt de technologie 

van een camerasysteem dat automatisch de bal 

volgt en in- en uitzoomt. Het is een innovatief 

en uniek systeem, waarbij V.O.C. naast Excelsior 

Maassluis de tweede club in Nederland is die 

gebruik maakt van dit systeem.’’

TOGB, BVCB, en Barendrecht om maar wat clubs 

te noemen zijn ook geïnteresseerd om het sys-

teem in hun technisch beleid op te nemen. De 

camera volgt alle 22 spelers op het veld waar-

door acties goed in beeld kunnen worden 

gebracht. Doelpunten zet het systeem automa-

tisch apart, inclusief de tien seconden ervoor en 

erna. Daarnaast kunnen wedstrijden live 

gestreamd en bekeken worden. Robert: ,,De 

wedstrijd van V.O.C.1 tegen Groeneweg1 bij-

voorbeeld hebben we als test live uitgezonden 

op VoetbalRotterdam.nl. en dat ging zonder 

problemen.’’ Het is zeker geen goedkoop sys-

teem benadrukt Robert. ,,Maar als innovatiepart-

ner hebben we met USportFor een overeen-

komst kunnen bedingen die voor beide partijen 

gunstig is.’’

Privacy
De privacy van spelers is gewaarborgd, ant-

woord Robert op onze vraag hoe het met de 

veiligheid zit. ,,De beelden zijn en blijven eigen-

dom van V.O.C. en toegang tot het systeem is 

beperkt. Dit is gelijk aan hoe het speler-volgsys-

teem is opgezet. Ook daar heeft de trainer of 

coach alleen toegang tot de beelden van zijn 

eigen team. We werken aan een protocol van 

positief coachen. Daarin geven we onder ande-

re aan hoe de trainer de beelden kan bespreken 

met het team. Ook zeggen we netjes tegen de 

tegenstander dat ze gefilmd worden. Tevens 

hebben we borden geplaatst die aangeven dat 

er camera’s geplaatst zijn. De wetgeving is ook 

recentelijk aangepast dat er gefilmd mag wor-

den mits je aan deze voorwaarden voldoet.’’ 

De ervaringen tot nu toe zijn positief. 

Keeperstrainer Ed de Goeij wil het gaan gebrui-

ken in zijn keeperstraining en ook enkele 

damesteams hebben aangegeven dat ze er 

gebruik van willen maken. ,,Het is een bewezen 

middel om een trainer te helpen in het ontwik-

kelen van spelers, en het verbeteren van team-

prestaties,’’ aldus Robert.

Doelpunt van de week
De volgende stap in innovatie binnen V.O.C. is 

dat het speler-volgsysteem en het camerasys-

teem worden gekoppeld, zodat beelden kun-

nen worden opgeslagen en gedurende het sei-

zoen kunnen worden geanalyseerd en met de 

spelers kunnen worden gedeeld in de voorbe-

reiding van de wedstrijd. Er zitten ook legio 

commerciële mogelijkheden aan vast, vertelt 

Robert enthousiast. ,,Denk aan het doelpunt van 

de week, maand en jaar dat u aangeboden wor-

den door bedrijf XYZ. We hebben afgelopen 

seizoen prachtige doelpunten gezien van de 

selectie. Daar wil een sponsor vast wel zijn naam 

aan verbinden. Die beelden zou je dan weer via 

bijvoorbeeld social media kunnen delen.’’ 

Voor verdere informatie en mogelijkheden 

van het systeem kan je altijd even contact 

opnemen met Robert Brouwer via robert_

br@live.nl.

Willem Jan Ruiter

20 21



JEUGDTRIBUNE

‘ Als Advocaat nog  ‘ Als Advocaat nog  ergens bondscoach wordt,  ergens bondscoach wordt,  ga ik met hem mee’ga ik met hem mee’

Interview: met Cor Pot:Interview: met Cor Pot: bij het dameselftal?
,,Dat heb ik al gedaan. Ik heb vijf wedstrijden 

met Remy Reynierse samen getraind. We had-

den in vijf wedstrijden nul doelpunten gemaakt 

en volgens mij vijftien tegen en alles verloren. 

Maar er kwamen wel veel nieuwe meiden bij de 

groep die er nu nog bij zitten.’’

Was er een speler waarmee je totaal niet 
kon werken als coach. En waarom niet?
,,Ik heb met Patrick van Aanholt (in 2011 bij Jong 

Oranje, red.) wat problemen gehad. Die heb ik 

toen ook uit de selectie gezet en gezegd dat hij 

er pas weer in mocht als hij zijn excuses aan-

bood. Dat heeft hij later ook gedaan.’’

Wat is de wijste les die je als voetballer 
heb geleerd. En als trainer wilde 
overbrengen?
,,Dat je altijd hard moet trainen, geconcentreerd 

moet zijn en dat het niet vanzelf komt. Je moet 

echt heel veel moeite doen om bij de top te 

komen. Ik heb zelf de subtop gehaald. Maar als 

trainer heb ik wel de top gehaald.’’

Heb je een favoriet speelsysteem?
,,Ja, sowieso aanvallend voetbal. Wij spelen in 

Nederland meestal 4-3-3, en dan kan je met 

de punt naar voren of met de punt naar ach-

teren spelen. Nou, ik speelde dan altijd met de 

punt naar achteren zodat je twee aanvallende 

middenvelders hebt als ondersteuning van je 

aanvallers.’’

Bij welke ploeg had je het het meeste 
naar je zin als trainer?
,,Bij Jong Oranje, want dan kun je zelf spelers 

selecteren, je kunt zelf je tactiek bepalen en ik 

kon zelf heel veel wedstrijden kijken om spelers 

te selecteren.’’

Rusland of Turkije, en waarom?
,,Rusland, want ik heb het daar ontzettend naar 

mijn zin gehad. Daar hebben we ook vier grote 

prijzen gewonnen. En Sint-Petersburg is ook 

echt een prachtige stad. Ik raad je zeker aan om 

het een keer te bezoeken, want het is echt een 

van de mooiste steden van Europa.’’

Als er nu nog een club belt, zou je dan ja 
zeggen?
,,Misschien wel voor een bestuursfunctie. Ik heb 

ook met Dick Advocaat afgesproken dat als hij 

ergens bondscoach wordt, dat ik dan met hem 

mee ga als assistent.’’

Je hebt met Johan Derksen gespeeld. Wat 
vond je van hem?
,,Ik ben heel veel met hem opgetrokken, want 

Johan was daar alleen, terwijl ik toen een 

Deense verloofde had. Na de wedstrijden gin-

gen we altijd even op stap. En dan sliep hij altijd 

halfdronken bij mij in de zijkamer. Ik vond Johan 

een hele fijne vent, maar hij was geen geweldi-

ge voetballer.’’

Bij welke club had je het echt niet naar je 
zin? En waarom?
,,Ik heb heel even gecoacht bij Al-Masry in 

Egypte, dat was echt dramatisch. Niemand was 

aardig tegen mij en die voorzitter belazerde mij 

met uitbetalingen. Dus na drie maanden ben ik 

weer naar huis gegaan.’’

Hoe was het om met Dick Advocaat te 
werken?
,,Dick is echt een goede vriend van mij gewor-

den. En we zijn totaal tegengesteld aan elkaar, 

want hij is heel impulsief en ik ben juist wat rus-

tiger. Dus die combinatie is perfect. We gaven 

elkaar de wind van voren als de ander domme 

dingen deed, maar ik deed natuurlijk nooit 

domme dingen.’’

Je bent bij Zenit St. Petersburg assistent-
trainer geweest. Zijn de trainingen in  
Rusland heel erg anders dan in Nederland?
,,Nee, omdat wij dat bepalen. Zij trainden altijd 

drie keer per dag en dan twee uur. Maar ik train-

de altijd een of twee keer per dag met ze, en dan 

anderhalf uur. En dan gaf ik ze altijd meer vrij-

heid om andere dingen te doen, zoals winkelen 

of het spelen van een tennistoernooi. En de vrij-

heid waren ze totaal niet gewend daar. En dat 

hebben ze nu nog steeds overal in Rusland.’’

Vroeger speelde je altijd als spits, wie is de 
beste verdediger waar je tegen gespeeld 
hebt?
,,Dat is Ronald Spelbos, met hem had ik altijd 

moeite, want hij schopte mij gelijk voor m’n flik-

ker. Dat was wel een goede verdediger.’’

Was het moeilijk om met jonge jongens 
te werken als trainer van Nederlands 
elftal onder 21?
,,Nee, ik vond het juist niet moeilijk, want ik kom 

uit het onderwijs, dus ik werkte wel meer met 

jonge jongens.’’

Wie is de beste speler met wie je ooit mee 
heb gewerkt?
,,Robin van Persie, die heb ik gehad bij Jong 

Oranje en Fenerbahçe. Dat is de beste speler 

waar ik ooit mee heb gewerkt, met hem kan 

ik ook goed samenwerken. Vorige week was 

ik jarig en toen kwam hij ook nog op mijn 

verjaardag.’’

Dean de Zeeuw en Felix van Dijk

Cor Pot is een instituut in het Nederlandse voetbal. De 68-jarige geboren 
Hagenaar trainde verschillende clubs en staat bij Feyenoord wederom 
naast Dick Advocaat. Als hoofdcoach was hij eindverantwoor delijke voor 
verschillende teams in binnen- en buitenland en was hij twee maal 
trainer van Jong Oranje. Als speler kwam Pot onder meer in actie voor 
Sparta, MVV, Haarlem en Excelsior. De razend reporters van de 
Vocabulaire, Felix en Dean, wisten de ervaren leermeester te strikken 
voor een interview.

Hoe was je debuut?
,,Dat kan ik me nog goed herinneren, dat was 

tegen NAC. Georg Kessler had mij toen laten 

debuteren als invaller toen ik 19 jaar was. Ik heb 

laatst nog gelezen dat ik toen een hele goede 

invalbeurt had.’’

Zou je net als Foppe de Haan willen coachen 
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JEUGDTRIBUNE

Als toetje van het seizoen mocht V.O.C. in de laatste competitiewed-
strijd nog tegen de kampioen Xerxes spelen. Uit bij Xerxes was er in 
het begin van het seizoen nipt en onverdiend verloren dus thuis 
moest er nog eenmaal alles uit de kast gehaald worden om de pun-
ten in Schiebroek te houden. Trainer Sharan had zijn mannen, zoals 
al het hele seizoen, de opdracht gegeven vooruit te verdedigen en de 
tegenstander weinig ruimte te geven om te voetballen. 

En zo geschiedde. Xerxes werd vanaf het 

begin de duimschroeven aangedraaid en 

V.O.C. had een voetballend veldoverwicht met 

mooie combinaties en veel beweging in het 

team. Al in de 5e minuut leidde dit tot het eer-

ste V.O.C.-doelpunt. Na een mooie combinatie 

op het middenveld bracht Koen Jilles in stel-

ling die zijn goede loopactie vanaf de rechter-

kant richting de spits beloond zag worden 

met een mooi doelpunt. Die was binnen. 

V.O.C. ging door waar het gebleven was met 

druk zetten, doordekken en met het team als 

blok ‘kantelen” als de tegenstander op de 

andere flank een aanval probeerde op te zet-

ten. Het publiek was de grote winnaar want 

het was heerlijk om een team zo gediscipli-

neerd en energiek te zien voetballen. Ondanks 

het veldoverwicht van V.O.C. kon de gelegen-

heidsspits (normaal de keeper) en reus van 

Xerxes in de 20e minuut tegen scoren; 1-1. 

Vanaf 20 meter peerde hij de bal achter kee-

per Maas die meer dan solide keepte. Nog 

voor rust kon Jules echter zijn traditionele 

spitsendoelpunt maken en V.O.C. de rust laten 

ingaan met een voorsprong. 

Stofzuiger
In de tweede helft drong Xerxes aan en werd 

V.O.C. meer en meer onder druk gezet. De ver-

dediging met ‘grote’ Siebe (‘de tank’), ‘kleine’ 

onvermoeibare Siebe (alias Jan Heintze), Tom 

(de stofzuiger) en Tobias (speedy Gonzales) 

weerde zich manhaftig ,maar 1 klein foutje 

werd door Xerxes afgestraft en zo kwam de 

stand alsnog op 2-2.  Een gelijkspel tegen de 

kampioen zou geen slecht resultaat zijn maar 

voelde toch wat onbevredigend. Dat vonden 

Max en Koen ook en uit een ingestudeerde 

corner kon V.O.C. in de 53e minuut de win-

nende treffer maken. De corner is dit seizoen 

een wapen geweest waaruit vaker is gescoord. 

Een mooi bewijs dat je dode spelmomenten 

goed kan oefenen op de training. In de laatste 

minuut scoorde Koen ook nog uit een vrije 

trap via een been van de tegenstander. 4-2 ! 

Toch nog een ruime overwinning !

Aanstekelijk
En zo werd het toch al mooie seizoen afgeslo-

ten met een wedstrijd waarin alles samen 

kwam. De spelopvatting (‘dominant aanval-

lend veldspel en bij balverlies met z’n allen 

druk zetten en dus ook verdedigend bepalen 

wat de tegenstander doet’). die het hele jaar 

getraind is werd perfect uitgevoerd en het 

enthousiasme van het team was aanstekelijk. 

Maas, Tom, Bram, Siebe, Tobias, Max, Koen, 

Jilles, Jules, Alik, Thomas, Siebe, Eise, Twan en 

Steven, bedankt voor een geweldig en suc-

cesvol jaar! Sharan, dank voor het superleer-

zame jaar, jouw enorme betrokkenheid en 

deskundigheid. Voor volgend jaar veel succes 

in de jeugdopleiding van Sparta. En last but 

not least manager Jan Hein; dank voor de 

teambegeleiding en we will meet again next 

year. Hup V.O.C. !!

René Zonneveld

Aanstekelijk 
enthousiasme 
beloond

Ervaren kracht Nito SequeiraErvaren kracht Nito Sequeira
‘ We hebben een groep ‘ We hebben een groep die in de hoofdklasse die in de hoofdklasse minimaal in de subtop minimaal in de subtop kan spelen’ kan spelen’ 

De 37-jarige Juanito Sequeira -’Nito’ voor zijn medespelers- is een van 
de ervaren krachten binnen de selectie. Hij speelde eerder betaald 

voetbal bij Excelsior, FC Dordrecht en Helmond Sport en is nu een jaar 
actief voor V.O.C.. Hij moest wel even wennen en van cricket begrijpt 
hij nog steeds niets, maar hij heeft het prima naar zijn zin bij V.O.C. 

,,Iedereen kent elkaar, een echte familieclub.’’ 

Voor welke clubs heb je gespeeld?
,,Ik heb bij Feyenoord gespeeld, de hele jeugd-

opleiding tot het tweede. Daarna heb ik drie jaar 

bij Excelsior gespeeld en FC Dordrecht, 

Helmond Sport, ben nog even in Qatar geweest 

maar dat was niet echt een succes. En daarna 

ben ik bij Achilles’29 gaan spelen en nu bij V.O.C.’’

Bij welke club heb je het na V.O.C. het meest 
naar je zin gehad?
,,Dat is verschillend, ik heb het bij elke club wel 

echt naar m’n zin gehad. Met Excelsior ben ik 

kampioen geworden. Daarna heb ik vijf jaar lang 

een hele mooie tijd bij Dordrecht gehad, ook 

heel veel succes daar gehad. Ook twee keer de 

nacompetitie gehaald, net niet gelukt om te 

promoveren. Helmond Sport ook hetzelfde, ook 

een hele mooie tijd. Ook volgens mij drie keer 

de nacompetitie gespeeld. Dus om te zeggen 

waar ik de leukste tijd heb gehad is moeilijk…’’

Je hebt bij Achilles’29 gespeeld, kan je iets over 
de toenmalig trainer Eric Meijers zeggen? 
Hij werd landelijk bekend met de uitspraak 

‘Wat hebben wij toch een kut-keeper’.
,,Ik kan heel wat over Meijers zeggen. Ik ken hem 

wat langer, ik heb hem nog een half seizoen bij 

Helmond meegemaakt. Daarna ben ik ook onder 

hem bij Achilles’29 gaan spelen, Het was toeval-

lig, dat seizoen dat ik daar speelde. Gelukkig was 

ik al weg voordat ze begonnen te filmen. Het is 

een goede trainer, een goed persoon, ik heb altijd 

wel goed contact met hem gehad. En ik weet 

niet precies hoe of wat er was gebeurd tijdens 

die wedstrijd. Ik denk eerder dat het gespeeld is.’’

Wie is de beste voetballer met wie je ooit mee 
gespeeld hebt?
,,Robin van Persie staat wel hoog op het lijstje. Ik 

ken hem ook goed, we zijn een beetje met 

elkaar opgegroeid, In dezelfde wijk.’’

Van welke trainer heb je het meest geleerd?
,,Ik heb van heel veel trainers geleerd. Tactisch 

was Mario Been een van de betere trainers, maar 

als motivator was Hans de Koning de beste. 

Daar had ik een hele goeie klik mee. Dan hou ik 

het toch op Hans de Koning.’’

Wat vind je leuk bij V.O.C.?
,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel moest wennen 

toen ik hier kwam. Ja kijk, V.O.C. is een aparte 

club, een mooie club. Eigenlijk wel een familie-

club. Het is moeilijk om van buitenaf binnen te 

komen. Iedereen kent elkaar. Voetbal of cricket 

is belangrijk maar niet het allerbelangrijkst. En ik 

ben wel eens anders gewend, dat het alleen 

maar prestatiegericht is.’’

Waar verbaas je je over bij V.O.C.?
 ,,Hoe snel de knop kan worden omgedraaid 

wat ik net al zei: je verliest een wedstrijd, dan 

baal je even maar daarna drinken we toch weer 

gezellig samen een biertje. Daar moest ik wel 

een beetje aan wennen.’’

Ben je er volgend jaar bij in de hoofdklasse?
,,Ik twijfel nog heel erg.’’

Waar denk je dat V.O.C. eindigt volgend jaar?
,,Ik vind wel dat we de groep hebben om mini-

maal de subtop te spelen. En hopen op een 

nacompetitie.’’

Wil je verder als trainer?
,,Ja. Kort en krachtig.’’

Wat zou je willen veranderen binnen V.O.C.?
,,Ja, toch het hoogst haalbare. Ik denk dat er veel 

meer in zit. De echte top gaat al weg maar als je 

de groep daaronder kan behouden…’’

Begrijp je cricket een beetje?
,,Ik begrijp er helemaal niks van. Heel eerlijk inte-

resseert het me ook helemaal niks. Misschien 

dat ik het wel leuk vind als ik het begrijp.’’

Wie binnen V.O.C. kan nog hoger voetballen?
,,Ik denk dat er zeker wel vier spelers hogerop 

kunnen. Ik ga natuurlijk geen namen noemen.’’

Naar welke stad zou je willen op 
trainingskamp?
,,Vorig jaar zijn we naar Lissabon geweest. Ik ben 

naar heel veel landen geweest. Ik zou wel kiezen 

voor een land waar ik niet ben geweest. Dan 

wordt het toch Zuid-Europa. Griekenland lijkt 

me wel leuk.’’

Welke voetballer wilde je vroeger altijd zijn toen 
je klein was?
,,Ik was echt superfan van Ronaldo, oude 
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V.O.C. is een echte familieclub waarbij de ambitie is dat ieder-
een met plezier op zijn of haar niveau voetbalt. Een belangrijk 
onderdeel in de verwezenlijking daarvan is het voetbaltechnisch 
beleid. De trainers spelen daarin een hele belangrijke rol spelen. 
V.O.C. streeft er reeds naar om zoveel mogelijk spelers uit eigen 
jeugd te ontwikkelen naar de selectieteams en dat geldt ook voor 
de ontwikkeling van de technische staf. V.O.C. heeft de Junior 
Heroes in het leven geroepen opdat er een basis van volwaardige 
jeugdtrainers ontstaat die binding heeft met de club. Deze heroes 
geven wekelijks training aan de jongere voetballers.

Wat en vooral wie zijn die junior heroes en wat 

wil V.O.C. met dit programma bereiken? Hans 

Timmermans is samen met Wouter van Toor de 

drijvende kracht achter de junior heroes. ,,Net als 

vele andere vrijwilligers op de club ben ik er een 

beetje ingerold,’’ vertelt Hans. ,,Ik was aanwezig 

op een avond voor coaches toen ik in gesprek 

raakte over de heroes. Het bleek dat er nog veel 

geregeld moest worden om het programma 

van start te laten gaan. Ik kwam geen minuut te 

laat,’’ zegt Hans lachend. 

De eerste taak was om de heroes van kleding te 

voorzien. ,,De jongens en meisjes moeten toch 

duidelijk herkenbaar in V.O.C.-kleding voor de 

dag komen, vonden wij. Het was nog een 

behoorlijke organisatorische uitdaging om alle 

jongens en meisjes te voorzien van een jas en 

trainingspak in hun maat. Je moet een moment 

organiseren, waarop iedereen aanwezig kan zijn 

om te passen.’’ 

Alleen dat al leek nagenoeg onmogelijk. ,,Zeker 

op deze leeftijd hebben ze namelijk echt niet 

allemaal dezelfde kledingmaat. Toen dat een-

maal geregeld was moest, iedere hero nog een 

Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Zonder 

deze VOG kun je niet in de jeugdsport actief zijn. 

Dat zijn duidelijke regels van de club en de 

KNVB. Je moet het echter wel organiseren en 

dat kost best wel even tijd. Uiteraard helpen 

Wouter en ik hierbij.’’ 

Workshop
Vervolgens is er samen met Jorge Ferreira voor 

het eerst een workshop voor de heroes georga-

niseerd over hoe ze een training moeten voor-

bereiden en uitwerken. Hans: ,,En uiteraard 

moesten de financiële zaken geregeld worden. 

Junior Heroes krijgen namelijk van V.O.C. een 

vergoeding voor hun activiteiten. Het is ook 

echt wel werken voor de jongens en meisjes en 

het moet ook passen in de schoolroosters, wat 

niet altijd even makkelijk is.’’ 

De heroes zijn een groep van op dit moment 

ongeveer 25 jongens en meisjes tussen de 11 

en 18 jaar die onder begeleiding van Jorge 

opgeleid worden tot voetbaltrainer. ,,Wouter en 

ik zijn het aanspreekpunt voor de heroes,’’ zegt 

Hans. ,,De opzet is dat ze bij voorkeur met z’n 

tweeën training geven onder toezicht en bege-

leiding van een volwassen trainer. Naast voet-

baltechnische vaardigheden leren ze bijvoor-

beeld ook managementvaardigheden; hoe 

begeleid je je training, hoe zorg je ervoor dat 

iedereen bij de les blijft en hoe handhaaf je de 

discipline? Vaardigheden die in het dagelijks 

leven ook altijd van pas komen. De jongens en 

meisjes vinden het echt leuk. Daarnaast is het 

leerzaam en ze verdienen ook nog wat. Junior 

Heroes hebben wat ons betreft echt een streep-

je voor. Als extraatje zijn onder de heroes bij-

voorbeeld een aantal kaarten verdeeld voor 

voetbalwedstrijden.’’

Binnenkort volgt een evaluatie, zodat voor 

komend seizoen nog een aantal verbeteringen 

kunnen worden doorgevoerd. ,,Een van die ver-

betering bijvoorbeeld is dat we een gezamen-

lijke kick-off willen hebben om alles in één keer 

met de heroes te bespreken en af te stemmen,’’ 

zegt Hans. ,,Bijvoorbeeld in combinatie met een 

barbecue. Ander punt is dat ook hier geldt dat 

vrijwilligheid geen vrijblijvendheid betekent. 

Afzeggingen worden nog wel eens pas een dag 

van tevoren doorgegeven met de verwachting 

dat V.O.C. voor vervanging zorgt. Daar willen we 

voor komend seizoen een duidelijk proces voor 

hebben zodat iedereen weet waar de verant-

woordelijkheden liggen. De regel is dat de 

ouders verantwoordelijk zijn om voor vervan-

ging te zorgen als een junior hero onverhoopt 

geen training kan geven.’’

Heb je de ambitie om jeugdtrainer 
te worden bij V.O.C.? 
Meld je dan aan bij Hans  

(jjtimmermans@yahoo.com)   

of Wouter  

(woutervantoordoen@gmail.com) 

als Junior Hero!

Willem Jan Ruiter

Volwaardige oefenmeesters die binding hebben met de club 

Nieuw lichting 
jeugdtrainers:  
Junior Heroes! FOTO’S LINDA KOK
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Elk jaar hechter
Ras-V.O.C.’ers: 

De spelers en speelsters van de meeste O11- (of U11)teams kun je in veel 
gevallen echte ras-V.O.C.’ers noemen. Immers: veel van hen begonnen bij de 
mini’s (of misschien zelfs al bij de kabouters) en spelen dus al ruim vijf jaar 
bij V.O.C. Het gaat om echte vriendenteams en jongens en meiden die elkaar 
op het veld al blindelings weten te vinden. En het mooie is: de ervaring leert 
dat deze teams ook de komende jaren vrijwel in dezelfde samenstelling door-
gaan. Zo worden de teams en ook de vriendschappen met het jaar hechter...   

Dit is de tweede in een serie van teamfoto’s, In de komende Vocabulaires 
komen ook de andere teams aan bod. 

SJO11-02

MJO11-02

CRICKET U11  
SJO11-03

SJO11-01

SJO11-05

SJO11-04
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Fred Klaassen na kampioensjaar bij V.O.C.  
nu profcricketer in Engeland bij Kent

‘ Met alleen talent 
kom je er niet’
Na een fantastisch debuutseizoen voor V.O.C. heeft de lange left-
arm fastbowler van het Nederlands Elftal een professioneel con-
tract verdiend bij de Engelse county Kent. Hij volgt hierin de 
voetsporen van oud-V.O.C.-spelers Roland Lefebvre (Somerset & 
Glamorgan) en Bas Zuiderent (Sussex). Fred was een belangrijke 
schakel in ons team dat vorig jaar voor het eerst sinds 1994 
landskampioen werd. Zijn prestaties op V.O.C. zijn niet onopge-
merkt gebleven bij de Engelse clubs en daar is hij voor beloond. 
Goede reden om eens te kijken hoe het met Fred gaat in Engeland.

Hoe is Kent in contact gekomen met je?
We hadden het geluk om tegen Kent te spe-

len in twee T20’s voor de Vitality Blast-

campagne vorig jaar met het Nederlands XI. 

Ik heb toen vrij goed gespeeld onder leiding 

van ‘G.O.A.T.’ captain Pieter Seelaar. V.O.C. 

heeft mij toen de gelegenheid gegeven om 

de laatste wedstrijd van het seizoen te missen 

voor een trial bij het 2e elftal van Kent. Ik pak-

te daar direct een paar wickets en aan het ein-

de van het jaar heb ik mijn contract getekend.

Hoe ziet een typische week van een 
professionele cricketspeler eruit?
Ze spelen heel erg veel wedstrijden in het 

Engelse seizoen in vergelijking met andere 

professionele competities over de wereld. Dus 

we trainen niet zo veel als je zou denken. Het 

belangrijkste is om het lichaam in goede con-

ditie te houden. De rustdagen tussendoor zijn 

erg belangrijk om fit te blijven. Omdat het WK 

cricket dit jaar gespeeld wordt, hebben we de 

eendaagse competitie al voltooid en zijn we 

inmiddels begonnen aan de vierdaagse com-

petitie. Ik heb mijn debuut gemaakt in de 

4-daagse competitie, maar heb mij daarna 

ook als twaalfde man ontfermd over het bren-

gen van de drinkflessen naar de spelers (een 

zeer belangrijke taak). Ik speel ook wedstrij-

den voor het tweede  elftal van Kent om 

ervoor te zorgen dat ik voldoende overs blijf 

bowlen in wedstrijden. Ik reis het hele land 

door voor de wedstrijden en kom in fantasti-

sche cricket stadions in Engeland.

Hoe kijk je terug op je eerste seizoen 
bij V.O.C.?
Met hele goede herinneringen. Ik vond het 

absoluut geweldig. We hadden een geweldi-

ge groep gasten en winnen werd gemakkelijk 

omdat we als team ook veel plezier hadden 

op het veld. Helaas voor mij duurde dit maar 

één seizoen, maar het was het zeker waard!

Beschrijf V.O.C. in een paar woorden?
Brotherhood... “who let the dogs out?”

Wat gebeurde er na het winnen van 
de Topklasse met V.O.C.?
Het feest was fantastisch. Het was ook bij-

zonder om te zien hoeveel mensen uit de 

hele club genoten van ons succes en wat het 

met ze deed. Het was ook mooi dat de ploeg 

uit 1994 (die voor het laatst landskampioen 

werd) erbij was.

Wat is het grootste verschil tussen 
wonen in Canterbury en Rotterdam?
Canterbury is een stuk kleiner en rustiger, 

een beetje een gat in vergelijking met 

Rotterdam. Ik woon natuurlijk ook niet meer 

met die andere vier clowns (Rut, Maxi, Sticks 

en Biff ) en dat is wel wat anders. Ik begrijp 

dat ze me hebben vervangen (David Mullett, 

red.). Vorig jaar was onwerkelijk, dat zal 

moeilijk te overtreffen zijn in Engeland.

Gaan we je nog snel terugzien op V.O.C.?
Ik kom terug in juni voor de wedstrijden van het 

Nederlands XI tegen Zimbabwe, dus ik zal 

ervoor zorgen dat ik zeker naar Rotterdam en 

V.O.C ga. Ik kijk ernaar uit!

Wat is jouw ambitie als cricketer?
Ik probeer nooit te ver vooruit te kijken. In de 

woorden van Biff (Pierce Fletcher, red.), ‘keep 

ticking the boxes’ en kijk dan maar waar je 

terecht komt.

Wat zou je adviseren aan jonge 
cricketspelers die professional wil-
len worden?
Met alleen talent kom je er niet. Als je het 

echt wilt maken, moet je er vol voor gaan en 

heel veel energie erin stoppen.

Wilt je nog iets met de club delen?
Ik wens V.O.C. het allerbeste in de toekomst. 

Ik hoop dat de club blijft groeien, en de 

Power House Club in Nederland wordt om 

cricket in Nederland te laten groeien!

Maarten van Ierschot
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De deelnemers konden genieten van verschil-

lende spellen, waaronder tikkertje, Annemaria 

Koekoek, een parcours, koorddansen, penalty 

schieten en het dansen. 

Met dank aan de sponsoring en vlijtige handen 

van V.O.C. 4 (voetbal) en Ross Heemskerk was er 

een heerlijke lunch klaargemaakt. Tafels vol met 

lekkernijen zorgden ervoor dat ook de innerlijke 

mens goed werd verzorgd. Bovendien werkten 

de weergoden mee: het bleef droog.

Zwerfvuil en onkruid
,,Met Pameijer hebben wij acht jaar geleden een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten,’’ vertelt 

Fred van Roon, verenigingsmanager van V.O.C. 

over de samenwerking met Pameijer. ,,De 

afspraak was dat op maandagochtend ongeveer 

acht cliënten, met één coach, allerlei soorten 

werkzaamheden kwamen uitvoeren, zoals zwerf-

vuil opruimen, kleedkamers aanvegen en onkruid 

weghalen. Deze cliënten gingen in de middag 

onder begeleiding van een docent sporten. Na 

een jaar of drie zijn we doorgegaan met één 

Pameijer-medewerker, Brian, die nog steeds bij 

V.O.C. werkt.”

Brian werkt nu één dag per week op V.O.C..  

Wat doe je hier allemaal op V.O.C.? 

“Van alles: grasmaaien en goaltjes klaarzetten 

voor de kinderen op woensdag.”

Werkte je hiervoor vaker op V.O.C.? 

“Ja, vier dagen.” 

Om Fred te helpen? 

“Ja, ik ben vijf maanden weggeweest hierzo.”

Goed dat je weer terug bent!

“Ja, zeker.”

Handig dat je alles weet!

“Ja, ik weet wel veel. Ik werk bij de groenvoorzie-

ning. Dat doe ik ook nog niet zo lang, drie maan-

den ofzo.”

Organisatie
Els van Everdingen heeft dit jaar het stokje 

van Karin Beaumont overgenomen wat 

betreft de organisatie van de Pameijer 

Sportdag op V.O.C. ,,Weet je wie dit (maakt 

een gebaar naar de tafels die vol staan met 

allerlei lekkernijen) heeft gesponsord? Het 4e 

(voetbal)! Zij hebben gesponsord en Ross 

(van Heemskerk catering, red.) heeft alles 

precies om 12.00 uur geleverd. Dat scheelt 

mij delegeren. Dan wordt het ook niet zo’n 

chaos. Dus dat was ook wel ideaal. En het is 

nog droog ook! We hebben wel eens gehad 

dat het ging regenen en dan moet je in de 

zaal. Dat kan ook wel, maar met 53 deelne-

mers en minstens 35 begeleiders, wordt dat 

een beetje krap.” 

Albeda
Sara Hoogendoorn, studente Sport en Beweging, 

van het Albeda college 

.

Een mooi project!

“Ja, maar het is wel veel om in je eentje te doen.”

Goed dat je veel kan delegeren naar 

iedereen.

“Daar ben ik ook heel blij mee en het gaat ook 

goed. Gelukkig is het niet gaan regenen. Oh, 

toen ik aankwam om acht uur en het was hier 

zo donker en het was koud en de wind was 

hard, toen dacht ik: “Oh, laat het alsjeblieft niet 

regenen!” Maar gelukkig gaat de zon nu een 

beetje schijnen, dus wie weet.”

Ben je klaar met je studie na deze 

opdracht?

“Nee, ik moet nog een jaar. Dit is mijn tweede jaar. 

Dus dit is mijn kleine evenement en ik krijg vol-

gend jaar nog een groot evenement. Ik moet nog 

een jaartje en dan zit mijn drie jaar er op.”

Hoe oud ben je? 

“Ik ben 19. Ik ga hierna ook verder hoor. Ik heb een 

beetje vreemde richting van studie gekozen. Ik 

heb de havo afgerond en zit nu op het mbo. 

Mensen denken: Wat doe je daar? Ga lekker naar 

het hbo! Maar, ik vind het super leuk hier. Voor mij 

Pameijer Sportdag  
opnieuw een groot succes

De jaarlijkse Pameijer Sportdag was weer een groot succes. 
Deze dag was als studieopdracht georganiseerd door Sara 
Hoogendoorn van het Albeda college, in samenwerking met 
Els van Everdingen, Karin Beaumont en Fred van Roon (V.O.C), 
Eljakim Baas en Carla Roos (Stichting Pameijer) en Peter 

Steenbergen (V.O.C. en Thuis Op Straat; TOS).
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125 jaar V.O.C. 2020 - Save the date!

Jeugdkamp, toernooien, 
cabaret en nog veel meer 

De oplettende V.O.C.’er heeft wellicht al het een en ander in de 
wandelgangen vernomen over het naderende lustrumjaar. In 
2020 viert V.O.C. haar 125-jarig bestaan. Een heugelijk feit dat 
we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Achter de schermen is de lustrumcommissie al 

geruime tijd in de weer met de voorbereidin-

gen. Het programma is in de maak en omdat de 

commissie alle V.O.C.’ers, jong en oud, graag 

betrekken bij de voorbereidingen lichten we 

daarom graag alvast een tipje van de sluier op. 

Hoewel er hier en daar nog wijzigingen kunnen 

plaatsvinden, delen wij graag de eerste aanzet 

met jullie. 

De viering zal geconcentreerd worden in de 

laatste twee weken van juni 2020. Midden juni 

wordt dit festijn afgetrapt op vrijdagavond 12 

juni met een jeugdkamp voor onze jongste 

leden. De dagen daarop vinden er diverse (spor-

tieve en minder sportieve ;-)) activiteiten en 

toernooien plaats. 

 

Het is de bedoeling dat alle leden zich herken-

nen in het lustrumprogramma. Dat betekent dat 

of je nu jong, oud, voetballer of cricketer bent, 

of misschien niet (meer) zelf sport, er is voor 

iedereen iets te vinden. Alle lustrumactiviteiten 

organiseren we op eigen terrein. We sluiten de 

viering traditiegetrouw af met een eindfeest en 

cabaret op zaterdagavond 27 juni. 

 

Hou de V.O.C.-website en socialemediakanalen 

in de gaten voor updates en nieuwtjes in de 

aanloop naar en tijdens het lustrumjaar. 

 

Reserveer in ieder geval in je agenda de  

periode van 12 juni tot en met 27 juni 2020! 

Mocht je het leuk vinden om een bijdrage  

te leveren aan de organisatie van (één van de) 

evenementen, mail dan even naar  

lustrum@voc-rotterdam.nl

Tot op het veld of aan de bar!

De Lustrumcommissie

is het echt: praktisch bezig zijn, dingen doen en 

niet alleen maar leren, leren. Dat is niets voor mij. 

Gewoon lekker bezig zijn, dat is helemaal top!”

Pameijer
Inmiddels aangekomen bij het onderwerp van 

deze dag: De Stichting Pameijer. Hiervoor spreek 

ik Eljakim Baas, psychomotorisch therapeut en tot 

een aantal jaar geleden werkte hij als bewegings-

agoog, onder meer op V.O.C..

ELJAKIM: ,,Pameijer werkt samen met V.O.C. 

Onze cliënten, zoals Brian, werken hier. Toen 

hadden we bedacht dat we een sportdag gin-

gen organiseren. Inmiddels werk ik in een ande-

re functie, maar de sportdag doe ik nog steeds. 

Volgend jaar hebben we lustrum. Dan bestaat 

de Pameijer sportdag 10 jaar!

We hebben het zo geregeld dat we bepaalde 

taken hebben verdeeld en ook het Albeda col-

lege erbij hebben betrokken. Sara heeft het als 

studieopdracht en ik begeleidt haar daarin. En 

met V.O.C. met Els en Karin en met Carla vanuit de 

Pameijer locatie, proberen we dit met zijn allen te 

doen.

Het is natuurlijk best veel werk, maar als je uitein-

delijk de beleving van de cliënten ziet, is het fantas-

tisch en het allemaal waard! Dan zie je zoveel lol!”

CARLA ROOS, BEGELEIDSTER BIJ MINERVAPLEIN: 

“Het is wel mooi Iedereen regelt iets en uitein-

delijk kom je met elkaar tot deze dag.”

Wat is Stichting Pameijer eigenlijk?

ELJAKIM: “Carla kan dat beter vertellen.”

CARLA: “Pameijer is heel breed. Naast mensen 

met een verstandelijke beperking, heb je ook 

mensen met psychische problemen. Wij zitten 

eigenlijk op een activeringscentrum, met men-

sen met een verstandelijke beperking en daarbij 

ook autisme. Er zijn er die een meer lichamelijke 

beperking hebben en in een rolstoel zitten en 

de  meeste bij ons zijn volwassen, dus ze komen 

bij ons vanaf 18 jaar en ouder en hebben een 

ontwikkelingsleeftijd tussen de 0-5 jaar.

Vroeger heette het dagbesteding, maar tegen-

woordig is natuurlijk de wetgeving  veranderd. 

Nu is het Beschermd Plus.”

ELJAKIM: “Pameijer is eigenlijk verdeeld in vier 

pijlers. We hebben Pameijer Groeit Op. Daarin 

zitten alle kids tot en met 12. We hebben 

Pameijer Woont. Pameijer biedt woononder-

steuning in allerlei verschillende doelgroepen, 

zowel sociale psychiatrie als mensen met een 

verstandelijke beperking. Daarbij hebben we 

Pameijer Plus. Dat zijn de mensen die niet tot 

bovenstaande groepen behoren. Tot slot heb-

ben we Pameijer Werkt. De doelstelling is: 

Iedereen zoveel mogelijk richting arbeid leiden. 

Hierin hebben we ook weer een gradatie 

gemaakt van support, beschut, beschermd. De 

mensen die beschermd werken, hebben de 

minste begeleiding nodig en die met support 

werken, de minste. Er is ook nog een groep die 

eigenlijk helemaal niet kan werken en die noe-

men we: Beschermd Plus. Dat zijn bijvoorbeeld 

een aantal rolstoelers. Vrijetijdsbesteding is wat 

oneerbiedig, want zij doen wel taken op hun 

manier. Zo maken ze sieraden voor de juwelier 

of halen ze computers uit elkaar. Dat doen ze 

dan niet op de werkplek, maar op de locatie 

Minervaplein zelf. Beschermd Plus heeft meer 

zorg nodig, omdat ze vaak een zware cognitieve 

beperking, maar ook een lichamelijke beperking 

hebben. Die zijn meer belevingsgericht.

CARLA: “Mensen die wat kunnen, werken meest-

al op een project. Vandaag zijn bijvoorbeeld 

werkproject Neptunus en Blijdorp aanwezig. De 

laatste is wel een dagbesteding, net als 

Minervaplein en 12 Plus. De mycotische kinderen 

zijn nu naar huis. Die waren er vanmorgen ook.”

Tot slot kwam Ineke Mos, manager van Pameijer 

Werkt, nog even een praatje maken. Ik stelde mij 

voor: Ik ben Loeke en schrijf een stukje voor de 

VOCabulaire, het clubblad.

INEKE: “Oh, dat kunnen jullie wel. Jullie hebben 

altijd van die leuke stukjes. Van V.O.C. is het toch? 

Jullie hebben een heel leuk blad!”

Na deze mooie woorden, was het tijd voor het 

middaggedeelte van de Pameijer sportdag. Ik 

heb nog even geholpen bij het dansen, om de 

sfeer nog beter te proeven. Zo hebben we met 

de cliënten en begeleiders en vrijwilligers van 

TOS, geswingd op Hokie Pokie, Het is zo’n mooie 

dag, Hoofd, schouders, knie en teen, de Samson 

Rock, Afrika tot aan Amerika en de klapper van de 

dag: Tsjoe Tsjoe Wa. Wie deze niet kent: zoek hem 

even op en jullie weten wat een wilde middag 

het werd.

Loeke Bannink
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V.O.C. U13 on tour in Surrey en Hampshire 

Da’s pas cricket!
Het was cricket, cricket en nog een cricket dat de klok sloeg 
tijdens de tour van de U13 in Engeland. Toen eind 2018 voorzich-
tig het plan werd geopperd om met het team op tour te gaan, was 
de animo direct groot. Na een paar maanden van zeer precieuze 
planning door het tourmanagement, kon in de meivakantie een 
team van tien man (en een gastspeler van Kampong) de krach-
ten meten met maar liefst vijf teams in Engeland.

De uitvalsbasis was de Ridge Farm in Surrey, 

waar de V.O.C.-vlag op tweede paasdag werd 

gehesen. Een historisch plek, zo bleek bij aan-

komst, waar grote bands als Oasis, Roxy Music 

en Queen hun muziek hadden opgenomen. 

Maar voor deze vijf dagen werd de Ridge Farm 

volledig bezet door de tien mannen met hun 

zeer uitgebreide begeleiding (in totaal dertig 

man en vrouw). De belangrijkste stafleden 

waren head coach Tim de Kok met zijn twee 

assistent-coaches en chef de cuisine Maxime 

Ansiau, die elke avond een fantastisch maal op 

tafel wist te toveren!

Vijf wedstrijden in vier dagen werden afgewerkt. 

Eentje tegen onze vrienden van Excelsior ’20 die 

net van de boot af waren. De overige vier wer-

den gespeeld tegen Dulwich CC, Cranmore 

School, Sarisbury CC en St. Georges College. Die 

Engelsen kunnen cricketen! 

Voor de eerste wedstrijd tegen Dulwich CC 

mochten we aantreden op de prachtige Gallery 

Road Playingfields in Londen. De mannen gin-

gen er onbevangen in, maar moesten wel 197 

runs afstaan in de 30 overs die er gespeeld wer-

den. Bij het batten werd er veel gerund, waar-

door uiteindelijk 16(!) uitjes werden genoteerd 

voor 152 runs. De gastvrijheid van de Engelsen 

was hartverwarmend. Een heerlijke tea, mooie 

Dulwich-shirts cadeau en de aanwezigheid van 

de Engelse testcricketer Michael Carberry, die ze 

speciaal hadden gevraagd om dit Nederlandse 

team te verwelkomen. Ook werden er diverse 

tweets over de wedstrijd de wereld in gestuurd 

door een van de vaders van Dulwich, die sport-

journalist is bij de Engelse krant The Guardian 

(meer dan 100.000 volgers). De tour is ook in 

Engeland niet onopgemerkt gebleven!

Icepacks
Na deze eerste wedstrijd waren de aandachts-

punten voor de coach duidelijk en een theorie-

training werd ingelast op de Farm. In de tweede 

wedstrijd tegen het Cranmore schoolteam wer-

den deze lessen wel in praktijk gebracht maar 

mochten helaas nog weinig baten. Dit school-

team dat elke dag met elkaar traint was écht 

goed. Vanwege de snelle en harde ballen, moes-

ten er nogal wat icepacks aan te pas komen. 

Maar de jongens overwonnen zichzelf door 

-met lood in de schoenen soms- het veld in te 

gaan om te batten. Desondanks was het plezier 

groot en stonden de zussen (en ouders) langs 

de kant met een mooie yell de jongens aan te 

moedigen. We hebben een Vie, we hebben een 

Oo, we hebben een Cie, VieOoCie! En ach ja de 

score…. die werd voor de foto gewoon nog 

even aangepast! 

Er kan dus gesproken worden van een (zeer) 

steile leercurve. En ja hoor: de derde wedstrijd 

werd gewonnen! Tegen het team van Sarisbury 

CC in Southampton begonnen de jongens 

goed met fielden en kregen maar 75 runs tegen. 

In de tweede innings wisten ze de benodigde 

runs snel binnen te batten.  

Cricketcultuur opsnuiven
Naast de wedstrijden werd ook veel cricketcul-

tuur opgesnoven. De liefde voor het spel dat bij 

de Engelsen in overvloed aanwezig is, was aan-

stekelijk. Wie wist dat in Engeland elk dorp 

meerdere echte mooie cricketvelden heeft? En 

sommige scholen zelfs twee! 

Omdat we toch in Zuid-Londen waren voor de 

wedstrijd tegen Dulwich, woonden we een 

wedstrijd van Surrey tegen Essex in het prach-

tige cricketstadion de Oval bij. Mét Nederlands 

international Ryan ten Doeschate battend voor 

Essex. En op weg naar Southhampton stopten 

we bij de Cradle of Cricket. Het eerste Engelse 

cricket headquarter, de Bat & Ball, waar een goe-

de Engelse lunch werd genoten. In deze prach-

tige streek (Hampshire) wordt al honderden 

jaren cricket gespeeld, vroeger door schaapher-

ders. In die tijd nog met een hele lange stok en 

een wicket met twee stumps. Omdat de bal daar 

nog al eens doorheen werd gebowld werd later 

een derde stump toegevoegd. De bal werd ove-

rigens gerold, waar de term bowlen vandaan 

komt. Tegenover de Bat & Ball ligt een historisch 

en heel mooi cricketveld: de Broadhalfpenny 

Down Cricket Grounds, waar de kids een partijtje 

cricket tegen de ouders speelden. 

Lekke band
En al heel snel was dan de laatste dag van de 

tour aangebroken. Twee wedstrijden stonden 

nog op het programma. Tegen Excelsior ’20 die 

net van de boot afkwamen (en helaas door een 

lekke band een uur te laten waren) konden we 

net 8 overs spelen, die we helaas niet wonnen. 

Toen snel door naar het poepsjieke St Georges 

College. Het hoofdveld daar was mooier dan 

welk veld in Nederland dan ook (behalve het 

V.O.C.-veld natuurlijk). Het team herpakte zich na 

het teleurstellende verlies eerder de dag, goed 

en er werd een puike wedstrijd gespeeld. Wel 

verloren, maar de stijgende lijn, die was ingezet 

was heel duidelijk te zien. Ook hier werden we 

na de wedstrijd getrakteerd op pizza, pasta en 

aardbeien met slagroom in een zilveren schaal. 

Zoals het hoort! 

Het moment brak nu echt aan om naar huis te 

gaan. Moe, maar voldaan stapte iedereen in de 

auto. De U13 klaar voor het nieuwe cricketsei-

zoen. We hadden nog wel een weekje willen 

blijven, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.

Arjen Heere

Achterste rij vlnr: Pepijn, Jerre, Jelte, Koen, Tom, 
gastspeler uit Londen Humphry, Frits. 
Voorste rij vlnr: Maas, Lou, Mikkel, Sylvère en Twan.
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Met de businessclub De Bloedhonden in de 

gelederen hoefde men uiteraard niet ver te zoe-

ken. Op de achterzijde van het shirt pronkt nu 

makelaarskantoor Baljon & Mora van Karel 

Glazener met wie we in de vorige editie van de 

VOCabulaire gesproken hebben. De voorzijde 

was echter nog onbedrukt maar toen Dennis 

van de Broek en Sanne Weeda René van Oosten, 

directeur van LekkerLeasen.nl benaderden hoef-

de hij niet lang na te denken. René is al sinds zijn 

12e lid van V.O.C. en ondanks dat hij zelf nooit 

aan de Hazelaarweg heeft gevoetbald bleef hij 

al die tijd nauw betrokken bij de club. Zijn kin-

deren voetballen hier en recentelijk nog was 

René mee op trainingskamp met de selectie in 

Lissabon. Het was zijn sympathie voor de club 

die hem overstag deed gaan. René: ,,Het is nou 

niet dat ik opeens meer auto’s verkoop nu wij 

met LekkerLeasen.nl op de borst van de selectie 

prijken.’’ Dat gezegd hebbende blijkt de timing 

wel erg gunstig nu V.O.C. kampioen is geworden 

en gepromoveerd naar de Hoofdklasse. 

LekkerLeasen.nl is in 2015 opgericht en komt 

voort uit Autobedrijf de Beer dat René’s vader in 

1963 heeft opgericht. ,,We doen zowel private 

lease als financial lease en doen alles in eigen 

beheer; inkoop, onderhoud, schade, lease en 

verkoop. Vanuit historisch perspectief zijn wij 

sterk in de merken Fiat en KIA, maar via 

LekkerLeasen.nl voeren we nagenoeg alle mer-

ken. Ik heb Autobedrijf de Beer later van mijn 

vader overgenomen en uitgebouwd tot wat het 

nu is. Ik merkte echter wel al een tijd dat de 

automobilist aan verandering onderhevig is. Die 

heeft niet meer zozeer behoefte aan het bezit 

van een auto, inclusief alle lasten die daarbij 

horen, maar wil vooral het gebruik ervan.’’

René geeft een voorbeeld. ,,Stel je wilt een auto 

uit het segment waar wij sterk in vertegenwoor-

digd zijn, bijvoorbeeld een Fiat 500 of een KIA 

Picanto. Die lease je bij ons tussen de  €200 en 

€350 all-in per maand. Er eentje aanschaffen 

kost je zo’n €13.000. Daar komt dan nog bij 

wegenbelasting, verzekering zeg €90. Dan hou 

je dus €110 per maand over voor onderhoud en 

afschrijving. Dat red je nooit. Leasen is dus veel 

voordeliger, zowel financieel als ook in de totale 

ontzorging. Je hoeft er alleen maar benzine in te 

gooien. Heb je schade dan halen wij de auto op 

en regelen vervangend vervoer.’’

Berlijn
En het bedrijf gaat daar heel ver in, vertelt René. 

,,Laatst belde een klant vanuit Berlijn dat zijn 

auto kapot was. Dusdanig dat hij niet verder kon 

en besloten had om alvast met de trein terug 

naar huis te gaan. Staat die auto dus nog in 

Berlijn. De verzekering vond de schade niet 

zodanig dat zij voor repatriëring zou moeten 

zorgen. Dat hield dus in dat ik die klant moest 

gaan vertellen dat hij terug naar Berlijn moet om 

die auto op te halen. Nou, dat doen wij dus voor 

hem. We zijn ’s morgen in een vrachtwagen 

gesprongen en in een ruk naar Berlijn gereden. 

Daar de auto op de trailer gezet en 1.400 kilome-

ter verder waren om 22.00 uur weer terug in 

Rotterdam. Onze servicemonteur heeft de auto 

gerepareerd en helemaal nagekeken. 

Uitgezogen, spons erover en met een bos bloe-

men teruggebracht naar de klant.’’ Die was op 

z’n zachts gezegd positief verrast, zegt René 

lachend. ,,Dat is dus service, customer experi-

ence, en daar maken wij het verschil. We scoren 

op klanttevredenheid dan ook een 9.4 en daar 

zijn we heel erg trots op.’’

Het marktgebied van LekkerLeasen.nl is vooral 

het noorden en zuiden van Nederland. René: 

,,Nu we op de borst staan van V.O.C. 1, dat vol-

gend seizoen Hoofdklasse gaat spelen, zorgt 

natuurlijk voor een bredere naamsbekendheid. 

Behalve V.O.C. sponsoren we ook nog de 

Roompot-wielerploeg, Sparta en hebben we al 

20 jaar een commercial op Radio Rijnmond.’’ Die 

wielerploeg is trouwens wel een leuk verhaal 

zegt René. ,,Michael Zijlaard, teammanager van 

de ploeg is een heel commerciële vent. Hij heeft 

altijd een paar renners in de ploeg die hij in een 

koers al vrij vroeg ver vooruit stuurt. Dat zijn 

zeker niet zijn toprenners, maar die krijgen daar-

mee wel behoorlijk wat airtime waarbij ook 

onze naam pontificaal in beeld komt. Dat vin-

den wij wel mooi natuurlijk.’’ 

Nieuw filiaal
Ambities zijn er volop. LekkerLeasen.nl heeft nu 

LekkerLeasen.nl nieuwe hoofdsponsor V.O.C. Selectie

‘ Service, daar 
maken wij  
het verschil’
Sinds het begin van het voorbije seizoen heeft de selectie van V.O.C. een 
nieuwe shirtsponsor. Nadat Van Mossel vorig jaar had aangegeven te stoppen 
als shirtsponsor ging de sponsorcommissie naarstig op zoek naar een nieu-
we enthousiaste ondernemer die de selectie zou willen ondersteunen. Dat 
werd LekkerLeasen.nl.

FOTO LINDA KOK

FOTO’S LINDA KOK

38 39



 

 

 

Kopen? 
 

Nee, ik ga 
LekkerLeasen.nl! 

 

 
www.lekkerleasen.nl 

ongeveer 1.000 leasecontracten en de doelstel-

ling is om binnen vijf jaar 2.500 contracten 

onder beheer te hebben. ,,Daarnaast willen we 

onze positie in het merk KIA verder uitbouwen,’’ 

vertelt René. ,,Om dat te bereiken hebben we 

recentelijk een nieuw filiaal van KIA geopend in 

Dordrecht. En we gaan in Rotterdam op de hui-

dige locatie een nieuwe showroom bouwen 

van 4000 vierkante meter om zelf de vloot van 

gebruikte leaseauto’s te vermarkten. Het grote 

voordeel daarvan is dat wij die leaseauto’s van 

begin tot eind kennen; van inkoop, tot onder-

houd tot het moment dat ie weer terugkomt na 

afloop leasecontract. Dan kijken wij hem tech-

nisch helemaal na, poetsen ‘m op en zetten ‘m 

in de showroom. Dat doen we nu met achttien 

man personeel. We hebben een ontzettend 

mooie website, die veel tractie heeft in het land 

waarmee de klant met een paar klikken een 

auto kan bestellen die hij binnen 48 uur voor de 

deur heeft staan. We hebben dus ook niet 

zoveel mensen nodig. En uiteraard doe ik zelf 

heel veel in de zaak. Ik heb gemerkt dat mijn 

verkopers vooral willen verkopen. De adminis-

tratie die daaruit voortvloeit vinden ze minder 

aantrekkelijk. Dat neem ik ze allemaal uit handen 

zodat zij zich uitsluitend hoeven te concentre-

ren op het bedienen van onze klanten.’’

LekkerLeasen.nl haalt ook voor klanten kunnen 

op verzoek luxe auto’s uit het buitenland. René: 

,,Dat doen we via De Beer Exclusief. Deze auto’s 

zijn in Duitsland bijvoorbeeld vaak goedkoper 

in aanschaf en luxer in uitrusting. Wij doen daar 

uitsluitend zaken met erkende dealers waar wij 

de auto’s ook zelf ophalen. Niets telefonisch dus. 

Wij financieren de aankoop zelfs ter plekke voor 

en zorgen voor de verzekering, keuring, kente-

ken, invoer, BPM-bepaling en technische keu-

ring.’’

Bedrijfskunde
Of René’s kinderen ook ooit in de zaak willen? ,,Ik 

heb vier kinderen van wie de oudste nu 19 is en 

bedrijfskunde studeert. Het zou zomaar kunnen 

dat hij ooit in de zaak komt. Aan de andere kant 

merk ik ook dat ze het zelf willen maken, hun 

eigen ervaring willen opdoen. Mijn dochter van 

18 studeert pedagogiek, dus die zie ik in die 

hoedanigheid minder snel in de autobranche. 

Mijn zoon van 15 helpt al wel af en toe op de 

zaak. Dat is ook wel een handige jongen en hij 

is niet op z’n mondje gevallen wat een welkome 

eigenschap is in deze branche. De jongste is 12 

en met heel andere dingen bezig op die leeftijd.’’ 

Zelf is René nu 48 en heeft recentelijk wel nage-

dacht wat hij in de volgende fase van zijn leven 

en carrière wil doen. ,,Ik heb in 2013 een deel 

van mijn aandelen aan mijn compagnon Arno 

Boer verkocht en daarmee heb ik wat liquiditeit 

vrijgespeeld. Samen met mijn broer Ton die ook 

al lang lid is van V.O.C. doen we buiten de auto-

branche om aan vastgoedontwikkeling. Ik heb 

een zeer hechte band met mijn broer dus dat 

werkt prima. Ton heeft de kennis van ontwikke-

ling van vastgoed, en ik help hem daarbij. Ik ben 

van mening dat je een project niet kapot moet 

rekenen. Je kunt altijd wel een reden verzinnen 

waarom iets niet gaat werken. Mijn visie is dat 

als je iets koopt en je gelooft erin dat je het voor 

meer kan verkopen er altijd zaken te doen zijn. 

Ik prijs mezelf gelukkig dat ik veel goede men-

sen om me heen heb waar het prettig zaken 

mee doen is.’’

Zwemles
Een van die mensen is Philip van der Ent van 

Impact Vastgoed. René: ,,Philip, kort geleden lid 

geworden van de Business Club, is een ontzet-

tend fijne kerel. We hebben recentelijk samen 

een pand gekocht in Bergschenhoek dat we 

gaan ontwikkelen. Dat is nog wel leuk om te 

vertellen hoe dat gegaan is; onze kinderen zit-

ten samen op zwemles in zwembad De Windas 

in Bergschenhoek. Ik was natuurlijk weer te laat 

en in mijn haast op weg naar het zwembad zag 

ik Philip op de rotonde staan bij het Middeldorp 

pand. Nadat ik mijn dochter bij het zwembad 

had afgezet belde ik Philip om te vragen of hij 

soms autopech had en of ik hem kon helpen. 

Philip stond echter op dat moment naar dat 

pand te kijken of hij er iets mee kon doen in de 

ontwikkeling. Zo zijn we dus door stom toeval 

samen aan tafel gekomen en gaan we dat pand 

nu gezamenlijk ontwikkelen.’’

Willem Jan Ruiter
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Ex-drummer Hermes 
House Band  
Philip van der Ent  
nu succesvol 
vastgoedondernemer
Philip van der Ent, commercieel directeur van Impact Vastgoed, 
is al sinds 1975 lid van V.O.C. en dus ook geen onbekende op de 
club. Een mooie gelegenheid voor de redactie van VOCabulaire 
voor een gesprek met de man die bij een grote schare Rotterdam-
mers ook bekend staat als de voormalig drummer van de legen-
darische Hermes House Band.

,,Ik ben op m’n tiende begonnen met drummen,’’ 

begint Philip. ,,Ik ben na m’n middelbare school 

blijven studeren in Rotterdam en daar ook lid 

geworden van het R.S.C. Ik heb met volle teugen 

van het studentenleven genoten. Van 1991 tot 

1995 heb ik als student in de Hermes House Band 

gespeeld, van 1998 tot 2007 in de Hermes House 

Band International.’’ Dat was een geweldige tijd, 

aldus Philip. ,,Je moet je voorstellen dat wij als stu-

dentenband op een zaterdagavond voor 40.000 

man optraden in Rostock terwijl we de maandag 

daarop weer gewoon moesten studeren, echt 

ongelofelijk. We traden met de Hermes House 

Band International zo’n 15 keer per jaar op op 

grote festivals in Duitsland, Spanje, Scandinavië en 

dan sta je daar op het podium met artiesten als 

James Brown, Level42, The Weather Girls.’’ 

Een van de mooiste herinneringen was het WK 

2006. ,,Nederland speelde tegen Ivoorkust in gast-

land Duitsland, dus er waren enorm veel 

Nederlanders, en ook veel bekende V.O.C.’ers trou-

wens. Nederland won die wedstrijd met 2-1 en wij 

waren de hoofdact op het festival in Stuttgart die 

avond. Sta je te spelen voor 300.000 man, echt een 

ongekende ervaring. In Duitsland is de Hermes 

House Band nog steeds een top 10-act trouwens.’’ 

Goede doelen
Of hij er rijk van geworden is? Philip antwoord 

lachend: ,,Nee, de opbrengsten en royalty’s gaan 

in een stichting die daarmee goede doelen spon-

sort. Zo hebben we een groep daklozen die tegen-

over De Bikini zaten drie jaar lang gesteund met 

een theatertour, we hebben een weeshuis in Kenia 

gebouwd en nog een aantal mooie projecten 

gesteund. De opbrengsten gaan zeg maar naar die 

mensen die het het hardst kunnen gebruiken en 

dat heeft echt wel zoden aan de dijk gezet.’’ 

Nog een mooie mijlpaal: toen Frankrijk vorig jaar 

wereldkampioen werd, scoorde de Hermes 

House Band International met I Will Survive, het 

lijflied van het Franse voetbalelftal, 20 jaar na dato 

een nummer 1 hit in Frankrijk. ,,Ik heb altijd al een 

zwak gehad voor muziek maar uiteindelijk toch 

de keuze voor het vastgoed gemaakt,’’ vertelt 

Philip. ,,De stedelijke verandering en daaraan een 

bijdrage kunnen leveren sprak mij ontzettend aan. 

Na een tijd bij Jones Lang Lasalle en Multi 

Vastgoed gewerkt te hebben ben ik in 2009 met 

twee andere partners Impact Vastgoed begon-

nen en als alles gaat zoals het gaat vieren wij aan-

komende oktober ons 10-jarig jubileum. Dat gaan 

we dan inderdaad uitgebreid vieren.’’

Recessie
Impact Vastgoed is een projectontwikkelaar die 

op risicobasis posities verwerft op het gebied van 

wonen, werken, slapen en logistiek. Philip: ,,Toen 

wij begonnen zat de wereld volop in een econo-

mische recessie. Niet echt een tijd om kritisch te 

zijn ten aanzien van je projecten. Onze eerste 

opdracht was een ontwikkeling in Foxhol in de 

buurt van Hoogezand. We hadden ingetekend op 

de opdracht en uiteindelijk gewonnen. De jaren 

daarna zijn we enorm gegroeid en hebben we 

mooie opdrachten gedaan door het hele land. Zo 

zijn we nu net begonnen met de ontwikkeling 

van 400 woningen op het complex Plesmanweg 

in Den Haag, op de plek van de Daniel den 

Hoedkliniek in Rotterdam-Zuid komen straks in 

totaal 350 woningen en in het Fleetpark in 

Leidschendam gaan we 500 woningen bouwen 

en in de tweede fase kantoorunits en een hotel.’’

Een van de mooiste klussen tot nu toe was de 

ontwikkelingen van het Sijthoffgebouw in Den 

Haag waar Impact Vastgoed de volledige heront-

wikkeling en het projectmanagement heeft 

gedaan. ,,De opdracht kwam van Credit Suisse,’’ 

vertelt Philip, ,,die via hun assetmanager aan ons 

gevraagd hadden om een uniek plan uit te wer-

ken. Wij werden gekozen vanwege onze kennis 

een ervaring die we in de afgelopen jaren hebben 

opgedaan. Het is juist deze gebiedsontwikkeling 

waar wij waarde toevoegen, waar we werkelijk het 

aanzicht veranderen. Uiteindelijk zijn wij met het 

idee gekomen om twee winkellagen te maken 

FOTO’S LINDA KOK
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Ab Veldhuis (92)

Ab Veldhuis (92) overleden.

Eerder dit jaar overleed Ab Velthuis. Ab is bij 

92 jaar geworden waarvan hij 80 jaar lid van 

V.O.C. is geweest. Daarmee was Ab verreweg 

het oudste lid (in lidjaren) van V.O.C.

Voor zijn jarenlange inzet voor V.O.C. vooral 

als scorer bij het cricket en grensrechter bij 

het voetbal heeft Ab al 50 jaar geleden de 

Gouden V.O.C.-Speld ontvangEn. Die droeg 

hij met ere. 

Ab woonde al heel lang in Zevenaar en dat 

was te ver weg om nog regelmatig wedstrij-

den te bezoeken. Maar met hulp van zijn kin-

deren was hij wel een vaste bezoeker van de 

bijeenkomsten van de Zilveren Ploeg. 

Telkens weer verraste hij daar de aanwezigen 

met foto’s en krantenknipsels uit zijn eigen 

V.O.C. archief.

De laatste dagen verbleef hij in een hospice 

in Zevenaar met de naam De Hazelaar. Dat 

kan geen toeval zijn.

Wij wensen de kinderen van Ab en hun 

gezinnen veel sterkte bij het verwerken van 

dit verlies.

Het bestuur

IN 
MEMORIAM

met daarboven kantoorruimtes en dit alles te vat-

ten in een bijzondere gevelafwerking. Sijthoff City, 

met recht een opdracht waar we heel erg trots op 

zijn. Het hele creatieve proces, met architecten 

praten, de voorbereiding, locaties ontdekken; 

waarde creëren. Dat is mijn ding en daar ligt ook 

mijn kracht. Het uitwerken en de realisatie ligt niet 

op mijn bord.’’ Philip lachend: ,,Zodra het gezeur 

begint moet je bij m’n partners zijn.’’ 

Vorig jaar werd Philip genomineerd voor 

Rotterdamse Vastgoedman. ,,Ja, dat was wel een 

hele eer. Mensen konden stemmen, maar moes-

ten daarbij wel een reden opgeven. De ontwikke-

ling van Het Zuiderhof waar wij met respect en 

behoud van historie ruimte hebben gegeven aan 

bedrijven en bewoners van Rotterdam was voor 

veel mensen een reden om op mij te stemmen. 

De gemeente Rotterdam was heel erg blij met dit 

project omdat het een doorontwikkeling bete-

kent op Rotterdam-Zuid in het segment van 

bewoners die de sociale status net ontgroeid zijn. 

Uiteindelijk ben ik tweede geworden, maar de 

trots is er niet minder om.’’ 

Muzikale genen
Of zijn kinderen mijn muzikale genen hebben? 

,,Beer is nu 15 en die drumt ook. Die zou zo in mijn 

voetsporen willen treden zegt hij; studeren in 

Rotterdam, lid worden en drummen. Erg mooi 

was ons huwelijk afgelopen juni waar we als act 

een artiest hadden, daarna de Hermes House 

Band en als afsluiter een DJ. Bij de band hadden 

we twee drumsets opgesteld waarop ik samen 

met Beer drummend de avond heb geopend. 

Onvergetelijk! Privé wil ik vooral genieten van mijn 

vrouw en onze zeven kinderen. Ik stimuleer onze 

kinderen om vooral hun hart te volgen. Of ze nou 

drummer of vastgoedontwikkelaar willen worden 

of alles wat daar tussenin zit, wat zij willen daar sta 

ik achter.’’ 

.

Willem Jan Ruiter

De Nieuwe Sprinter nú bij ROGAM Bedrijfswagens
www.rogam.nl
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Het Rotterdamse boutique kantoor Baljon & Mora is sinds 1972 actief in de 
aan- en verkoop van exclusieve woningen in Rotterdam en omstreken. 

Inmiddels is het kantoor uitgegroeid tot marktleider in het hoge tot exclusieve 
segment van Rotterdam. 

Of u wilt verkopen, aankopen, verhuren of taxeren, met het team van 
Baljon & Mora haalt u een schat aan ervaring, een kwalitatief netwerk en 

fundamentele marktkennis in huis. 

Baljon & Mora staat voor resultaat.

THUIS IN KWALITEIT

Gemiddeld verbruik van 4,2 tot 6,1 liter/100 km (23,8 tot 16,4 km/liter), met een CO2- emissie van 112 tot 139 g/km.

De nieuwe BMW 3 Serie Sedan rijdt lichter, stuurt scherper en is wendbaarder dan ooit. Met nóg krachtigere motoren en een optimale
gewichtsverdeling overtreft hij zijn reputatie als ultieme sportsedan. Ook is de zevende generatie BMW 3 Serie Sedan slimmer dan ooit. 
Hij is standaard uitgerust met een interactieve cockpit en de BMW Intelligent Personal Assistant. Deze herkent uw stem en met een 
simpele “hey BMW” wordt u op uw wenken bediend. De BMW 3 Serie Sedan komt met elk detail tegemoet aan puur rijplezier. En kiest 
u nú voor een Executive Edition, dan geniet u van tijdelijk voordeel. Bij BMW Dubbelsteyn vertellen we er u graag meer over.

De nieuwe BMW 3 Serie. Vanaf 9 maart 2019 in de showroom. Blijf op de hoogte via www.bmw-dubbelsteyn.nl

DE NIEUWE BMW 3 SERIE SEDAN.

Tel (+31 (0)78 652 76 18
www.bmw-dubbelsteyn.nl

BMW Dubbelsteyn
Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht 

rijden geweldig
BMW maakt

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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Cornus  
Vastgoed

Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40,  
3061 BA Rotterdam

www.cornus.nl

DVDW Advocaten 
Advocatuur

010 - 4400500
Westplein 12-14,  

3016 BM Rotterdam

www.dvdw.nl

Energy Global

010 – 2906985
Kipstraat 5B,  

3011 RR Rotterdam

G & G  
Business Tailors

06 - 14446712
Laanstraat 65d,  
3743 BB Baarn

www.ggtailors.nl

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020  
of  

06 - 55182142
Weg en Land 22,  

2661 DB Bergschenhoek

www.hollandmachinery.nl

Cubord 
Reklameborden B.V.

Opvallende buitenreclame!

010 - 4214637

eenveiliggevoel.nu

Moerbeihof 2,  
2661 LV Bergschenhoek

www.eenveiliggevoel.nu

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258,  

3011 XZ Rotterdam

www.ey.nl

Van ‘t Hart 
Autoverhuur

010 - 4520333
Kortekade 82-96,  

3062 GW Rotterdam

www.hartautoverhuur.nl

Holland Werkt

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,  
3133 EK Vlaardingen

www.hollandwerkt.com

De Randamie & 
Verstoep  

Notarissen
Notariaat

010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,  

3011 WD Rotterdam

www.drv-notarissen.nl

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

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  
3044 AV Rotterdam

www.elcas.nl

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

Heineken  
Zuid Holland

fabrikant van sterke biermerken, 
horecaleverancier

088 - 4343111
Vareseweg 160, 3047 AV 

Rotterdan/Pb 540,  
2380 BE Zoeterwoude

www.heineken.com

Hooft & Mooij 
Makelaardij

Makelaardij

010 - 2188818  
of 06 - 15071645
Bergse Dorpsstraat 18B,  

3054 GD Rotterdam

www.hooftmooij.nl

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij BV 

010 2170117
Boompjes 680,  

3011 XZ Rotterdam

www.drvm.nl

EnergieMeetbedrijf 
2020

Meetdiensten

06 - 46617617
Van der Waalstraat 12,  

2665 JK Bleiswijk

www.emb2020.nl

Fletcher Hotels

034 - 7375875  
of 06 - 21524036

Clarissenhof 1a,  
4133 EL Vianen

www.fletcher.nl

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100
Grindweg 90-96,  

3055 VD Rotterdam

www.hlb-denhartog.nl

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3,  

2314 XP Leiden

www.infradata.nl

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

Praktijk voor 
Fysiotherapie  

Bodde Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112,  

3055 CJ Rotterdam

3MP online video
Gespecialiseerd in bedrijfsfilms, 
promotiefilms, testimonials en 

evenement registraties

06 - 42133771
Schiekade 189, studio 110,  

3013 BR Rotterdam

www.3mp.nl

AIMOL
Onafhankelijke producent van 

smeermiddelen voor automotive, 
industrieel gebruik

010 - 2827927
Haringvliet 543,  

3011 ZP Rotterdam

www.aimol.nl

Autobedrijf  
De Beer b.v.

Exclusieve automobielen

010 - 2934777
Aploniastraat 8,  

3084 CC Rotterdam

www.autobedrijfdebeer.nl

BHW Advocaten
Omgevingsrecht & Vastgoed

010-2179330
Stationsplein 45 Rotterdam

5e verdieping,  
3001 BG Rotterdam

www.bhwadvocaten.nl

Borrie  
Accountants
Financiele diensten

010 - 2667733
Jan Leentvaarlaan 1,  
3065 DC Rotterdam

www.borrie.nl

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

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

BriQ  
Real Estate BV

Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 94,  

3015 LC Rotterdam

www.colliers.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 Rotterdam

www.baseadvocaten.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

Verkoop sportartikelen

010 - 4658442
Bergselaan 330-332,  
3038 PC Rotterdam

www.
bobvanderheijdensport.nl

Cateq  
Management B.V.

Bergse Linker Rottekade 2014, 
3056 LE Rotterdam
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ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501,  

3013 AL Rotterdam

www.ing.nl

Ko & Co Advocaten

010 - 3510299  
of  

06 - 48008010
Rodezand 34,  

3011 AN Rotterdam

www.kc-advocaten.nl

Mixit.nl
Digital Workplace Design

06 - 55888776

www.mixit.nl 
www.naarsocialbusiness.nl

Nooteboom Tours

010 - 4341220
Industrieweg 19,  

3133 EE Vlaardingen

www.nooteboomtours.nl

PID Design
Communicatie  

Ontwerp en Vormgeving 

06 - 22197126
Van Helmontstraat 17-23

3029 AA Rotterdam

www.pidrotterdam.nl

Janick  
Onderhoud en 
Renovatie BV

06 - 24220458
Weg en Land 37b,  

2661 CD Bergschenhoek

Lodder  
Applicaties B.V.

ERP & CRM voor oliehandel

0183 - 583500
Papland 19,  

4206 CK Gorinchem

www.lodderapplicaties.nl

Mommers 
Schoonmaak

0180 - 314335
Hoogeveenenweg 200,  

2913 LV Nieuwerkerk aan den 
IJssel

www.mommers.nl

One on One
Marketingcommunicatie

010 - 2182592
Zwaluwlaan 36,  

2661 BS Bergschenhoek

www.oneonone.nl

Ploum Lodder 
Princen

Advocaten en Notarissen

010 - 4406440
Blaak 28,  

3011 TA Rotterdam
www.ploum.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Schiehaven 13E,  

3024 EC Rotterdam

www.joko.nl

Looije  
Properties B.V.

Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235,  

3054AH Rotterdam

www.looijeproperties.nl

More Lemon
Refreshing Concept en design

06 - 48370897
Slagturverstraat 46,  
2645 KB Delfgauw

www.morelemon.nl

Optie24

010 - 4221221
Bergse Dorpstraat 23, 
3054 GA Rotterdam

www.optie24.nl

PT room
Exclusive Healthclub

010 - 4611611
Hectorstraat 17e,  

3054 PC Rotterdam

www. pt-room.nl

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

06 - 52328505
Burg. De Villeneuvesingel 34,  

3055 AP Rotterdam

Melle Media & 
Management 

Bijlage NRC media

010 - 8187222  
of 06 - 65478766

Ghisebrecht Bokellaan 26, 
3054 CC Rotterdam

smeding@luna.nl

Nieuw Holland
Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96, 

3011 TR Rotterdam

www.nieuwholland.nl

Orient Shipping 
Rotterdam B.V.

Chartering + shipping

010 - 4116338
Fascinatio Boulevard 742,  
2909 VA Capelle a/d IJssel

www.orientshipping.nl

Quantes Grafimedia
part of [the] Qroup

 070 2211840  
of 06 - 53208591
Laan van Zuid Hoorn 60

2289 DE Rijswijk

www.quantes.nl

Rabobank
Een bank met ideeën

010- 4003333
Blaak 333,  

3011 GB Rotterdam

www.rabobank.nl/
rotterdam

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

Trainingskampen.nl

078 - 6291577
Langesteijn 130,  

3342 LG Hendrik Ido Ambacht

www.trainingskampen.nl

Van ‘t Hart 
Autoverhuur

010 - 4520333
Kortekade 82-96,  

3062 GW Rotterdam

www.hartautoverhuur.nl

Wine Bar Mendoza

010 - 4613855 

v.a. 15.00 uur

Weissenbruchlaan 149, 
3054 LM Rotterdam

www.winebarmendoza.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,  
3133 EK Vlaardingen

www.rookgroep.nl

Sporthuis  
Pim Doesburg

sporthuis

010 - 4676845  
of 06 - 51038984
Noordmolenstraat14-16,  

3035 RJ Rotterdam

www.sporthuis 
pimdoesburg.nl

Van den Herik & 
Verhulst 

Advocaten NV
Advocatuur

010 - 2973878
Wilhelminaplein 16,  

Postbus 50535,  
3007 JA Rotterdam

www.hvadvocaten.nl

Van Traa  
Advocaten NV

Advocatuur

010 2171446
Minervahuis II, Meent 94, 

3011 JP Rotterdam

www.vntraa.nl

Your Trust B.V.
Voor een effectief management 

administratie domicilie

010 - 4215530
Hoofdweg 52,  

3067 GH Rotterdam

www.yourtrust.eu

Rotterdamse  
Grond BV

Herontwikkeling vastgoed 
Rotterdam en regio

010 - 3510207
Veerhaven 14-15,  

3016 CJ Rotterdam

www.rotterdamsegrond.nl

Steengoed

06 - 51863398
Westerdoksdijk 40,  

1013 AE Amsterdam

www.steen-goed.nl

Van der Ent 
Topmovers

nationale- en internationale 
kantoorverhuizingen en  

meubel- en archiefopslag

06 - 53353870

www.entopmovers.com

Verhoeven 
Advocaten

Advocatuur

010 - 2210777
Mathenesserlaan 340,  
3021 HZ Rotterdam

www.
verhoevenadvocaten.nl

Zomerhof Muys 
Bedrijfsmakelaars BV

Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072272
Dorpsdijk 132,  
3161 CE Rhoon

www.zomerhofmuys.nl

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 Itallie 
Management  

& Finance

06 - 12619670
Vasteland 78,  

3011 BN Rotterdam

www.vimf.nl

Wexford  
Finance

Financiële dienstverlening

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

Zuyderleven 
Rotterdam

Partner in hypotheekadvies en 
persoonlijke verzekeringen

010 - 2250001  
of 06 - 50603757

Veerhaven 14,  
3016 CJ Rotterdam

www.zuyderleven.nl
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STERK IN ROTTERDAM

Bergse Dorpsstraat 18B  |  3054 GD Rotterdam  |  Tel. 010-2188818
info@hooftenmooij.nl  |  www.hooftenmooij.nl

Wij staan voor u klaar  
in de zoektocht naar  

uw droomhuis

Bergse Dorpsstraat 18B  |  3054 GD Rotterdam  |  Tel. 010-2188818  |  info@hooftenmooij.nl  |  www.hooftenmooij.nl
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M A K E L A A R S  &  T A X A T E U R S



ROGAM zorgt dat u vooruit komt.
Sinds 1955 is ROGAM dé Mercedes-Benz dealer in de regio Groot-Rotterdam en Gouda. ROGAM is officieel dealer van bestel- en 
vrachtwagens. Meer dan 60 jaar na de oprichting en ondanks de groei wordt ROGAM nog steeds geleid als familiebedrijf. Met vele loyale, 
vakkundige medewerkers streeft ROGAM ernaar uw partner te zijn door servicegericht, betrouwbaar en professioneel aan uw mobiliteit te 
werken. We hebben vier vestigingen waar meer dan 100 enthousiaste bedrijfswagen collega’s werkzaam zijn en waarmee we al meer dan 60 
jaar het verschil maken met excellente service. 


