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TERUGBLIKKEN OP  
EEN BIJZONDER JAAR!

KERSTNUMMER!

Met verder o.a.  
Voetballen en cricketen in coronatijd,  

de toekomst van het zondagvoetbal, Bart Vriends,  
V.O.C. plasticvrij en nog veel meer!

ING is official hoofdsponsor van VOC



Als trotse hoofdsponsor van de KNVB en het Nederlandse voetbal 
stimuleert ING talent, zetten we sport en beweging centraal, en maken 
we de wereld op en buiten het veld graag een beetje mooier.
 
De afgelopen jaren is het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland enorm 
gegroeid. En net als heel Nederland zien wij onze OranjeLeeuwinnen 
graag ook de komende jaren aan de top. Vrouwenvoetbal vraagt niet 
alleen om instroom van meisjes, maar ook om vrouwelijke bestuurders 
en trainsters. Samen met de KNVB werken we daarom de komende vijf 
jaar aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 
25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs.

Voetbal beweegt
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De meeste V.O.C.’ers zullen niet eerder een jaar hebben 
meegemaakt waarin de wereld om hen heen zó enorm 
veranderde, als 2020. Het coronavirus heeft alles op zijn kop 
gezet en dus ook het verenigingsleven. Ondanks dat voetballen 
en cricketen gedurende lange periodes dit jaar niet mogelijk was, 
maakten we er op V.O.C. het beste van. Daarover kunt in deze 
kersteditie van de VOCabulaire alles lezen.  Zo zal u opmerken dat de 
cricketers opvallend positief terugblikken op 2020, ondanks dat de competities 
niet werden afgewerkt zoals we gewend zijn. In de topklasse, waarin ons 
eerste elftal uitkomt, werd bijvoorbeeld geen kampioen uit geroepen en ook 
trof niemand het lot van degradatie. De omstandigheden gaven de 
selectiecricketers wel de mogelijkheid om eigen talenten een kans te geven. 
Ook buiten de competities was er overigens genoeg cricketvertier en van 
een verloren cricketzomer kan dan ook bij lange na niet worden gesproken. 

Voor het amateurvoetbal geldt dat van een verloren jaar spreken niet geheel onlogisch is. 
Hierin moeten we dan wel een onderscheid maken tussen senioren en jeugd. Ondanks dat 
competitievoetbal na de zomerstop opnieuw werd stilgelegd (net als in maart, waarna het 
seizoen niet meer werd hervat), is het voor de voetbaljeugd mogelijk gebleven om op V.O.C. 
te blijven komen en daar te trainen en onderling wedstrijdjes te spelen. Dat dit kan, is mede 
dankzij de tomeloze inzet van ‘Coronacoaches’. Zij zien toe op het naleven van coronaregels 
en daarmee maken ze het mogelijk dat iedereen veilig kan sporten. Over zowel de Coronacoaches 
als over het jeugdvoetbal leest u uitgebreid in dit kerstnummer. 

Een uitdagend jaar was het zeker ook voor de trouwe sponsors van V.O.C., want de 
coronacrisis is natuurlijk lang niet alleen een gezondheidscrisis, maar evenzeer een gigantische 
klap voor de economie. Hoe slaan de leden van onze All Redblacks Businessclub zich daar 
doorheen? Een drietal sponsors beantwoordt die vraag in dit nummer zelf. Ook is er aandacht 
voor Rogam, dat dit jaar 65 jaar bestaat. 

De kersteditie is overigens de enige papieren VOCabulaire die in 2020 bij u op de mat is 
gevallen. Dat heeft alles te maken met de nieuwe doelstelling, die inhoudt dat wij toewerken 
naar het volledig digitaliseren van ons clubmagazine. Dit jaar heeft de redactie daarom 
doorlopend stukken op de V.O.C.-site geplaatst, onder het kopje ‘VOCabulaire Digitaal’. In de 
jaarlijkse editie -die u nu in uw handen heeft of digitaal leest als PDF- worden alle artikelen van 
dat jaar gebundeld. Trouwe lezers van de site zullen een deel van de artikelen in deze uitgave 
daarom al online hebben gelezen. De bedoeling is dat we volgend jaar een volgende stap 
zetten naar een uiteindelijk volledig digitale VOCabulaire.

Tot slot wil ik op deze plek een groot woord van dank uitspreken aan Albrand Leeuwe. 
Jarenlang trok hij als hoofdredacteur de VOCabulaire-kar en leverde met zijn redactie vele 
prachtige magazines af. Albrand besloot om na het kerstnummer van 2019 te stoppen als 
hoofdredacteur en droeg begin dit jaar het stokje aan mij over. Vaste redacteuren Willem Jan 
Ruiter en Loeke Bannink zijn gelukkig gebleven, net als de bijdragen van Kees Verhaar, René 
van Ierschot en Maarten van Ierschot. Linda Kok maakte ook voor deze uitgave weer een aantal 
prachtige foto’s en de opmaak van het blad is opnieuw verzorgd door Marc van Gijn. Ondanks 
alle veranderingen waar we in dit coronajaar mee zijn geconfronteerd, blijft gelukkig dus ook 
veel gewoon bij het oude. 

Veel leesplezier!

 Diederik de Groot
Hoofdredacteur VOCabulaire
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Interview met Coen Koomen, bedenker van ‘V.O.C. Plasticvrij’ 

V.O.C. wil  
eerste  
plasticvrije 
Nederlandse 
sportclub worden
Pas als je écht goed op gaat letten, zie je hoeveel plastic we met zijn allen 
verbruiken. Het is goed zichtbaar op voetbalclubs, bijvoorbeeld omdat de 
jeugd er in de rust limonade drinkt uit de welbekende witte plastic wegwerk-
bekertjes. V.O.C. is nu bezig met een missie die in Nederland uniek is: Volledig 
wegwerpplasticvrij worden. Daarmee zou onze club voor zover bekend de 
eerste in Nederland worden die dat voor elkaar krijgt. Foto: Linda Kok

Bannink sprak met Coen over het ontstaan, 

het doel en de uitvoering van zijn plan om 

V.O.C. plasticvrij te maken.

Wat heeft ervoor gezorgd dat jij je hard 

bent gaan maken voor duurzaamheid? 

Dat thema houdt me al een tijdje bezig, onder 

meer door mijn werk. Ik coach mensen en 

teams in veranderingen en dan met name als 

daar een duurzamheids-component bij zit. 

Als begin dertiger, ben ik van Bejing (China) 

naar Kathmandou (Nepal) gefietst. In Nepal 

heb ik heel lang op een school gewerkt, waar 

het idee is ontstaan om een stichting te begin-

nen die vanuit Nederland vrijwilligers naar 

scholen stuurt. Daar is het concept van leren 

en ontwikkelen uit voortgekomen, waarvan ik 

mijn vak heb gemaakt. De maatschappelijke 

betrokkenheid die toen is ontstaan, probeer ik 

zo veel mogelijk terug te laten komen in alles 

wat ik doe. 

Wat bracht jou ertoe een plan te 

bedenken om V.O.C. plasticvrij te maken? 

Toen ik hier kwam, was een van de eerste dingen 

die me opviel de bekertjes van weg werp-plas-

tic. De kinderen krijgen tijdens de rust één 

bekertje limonade. Er zijn ook bekertjes die 

alleen kapot gescheurd worden. Deze gaan zo 

in de prullenbak. Dat kan gewoon niet, met het 

plasticprobleem dat we hebben. Het moet hele-

maal niet ingewikkeld zijn om hier iets aan te 

verbeteren, bedacht ik me. Zo begon het. 

Vervolgens ben je aan de slag gegaan? 

Ja! Via materiaalman Karem Benziza, ben ik bij 

onze verenigingscoördinator Fred van Roon 

uitgekomen. Al snel was de conclusie: De 

bekertjes kunnen we makkelijk afschaffen, mits 

we dat goed communiceren. Kinderen hebben 

allemaal bidons, dus is het plan om d 

Via de bekertjes kwamen we op de evenemen-

tenbekers en AA-flesjes (daarvan worden 

V.O.C. Plasticvrij in het kort: 
Hoe is dit plan ontstaan? 

Bedenker is V.O.C.-voetbalvader Coen Koomen, 

die zag dat er op de club heel veel plastic 

wordt verbruikt, terwijl dat niet altijd nodig is. 

Wat is het doel? 

Het hoofddoel is om het wegwerpplastic op 

V.O.C. volledig naar nul te brengen. Liefst 

binnen een half jaar, anders binnen een jaar. 

Hoe gaan we dat doel bereiken? 

Gefaseerd afscheid nemen van wegwerpplastic 

door goede alternatieven aan te dragen en daar 

helder over te communiceren. Zo kunnen we 

alle V.O.C.’ers meekrijgen om het doel te bereiken. 

Coen Koomen is bij V.O.C. betrokken geraakt 

toen zijn twee zoontjes anderhalf jaar gele-

den op de club kwamen voetballen, nadat ze 

vanuit Kopenhagen naar Rotterdam waren 

verhuisd. Zelf coacht Coen het team van zijn 

jongste zoon. VOCabulaire redacteur Loeke 
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Diederik de Groot  
en Loeke Bannink

achthonderd(!) flesjes per maand wegge-

gooid), waarop we tot de conclusie kwamen 

dat eigenlijk gewoon al het plastic er uit moet. 

V.O.C. helemaal wegwerpplasticvrij, als eerste 

club van Nederland. 

Hoe ging het pitchen bij het bestuur in 

zijn werk? 

Voor de bestuursvergadering had ik allerlei 

cijfers voorbereid waarin de kosten grofweg te 

zien waren. De grap was alleen dat dat niet 

eens zoveel ter zake deed. ‘Dat gaan we doen’, 

was eigenlijk gelijk de conclusie. Penning-

meester Ronald Huisman zei: ‘’Laat die kosten 

maar. Die 50.000 bekertjes zijn veel belangrij-

ker dan die paar honderd euro. Daar komen 

we wel uit.’’ Ik vond het leuk dat het bestuur 

gelijk zo enthousiast was. 

Bestuurslid Tom Langerak, verantwoordelijk 

voor de duurzaamheidscommissie, is daarna 

meteen ingestapt. Hij heeft Sportmarketing in 

Tilburg gedaan en heeft zo al de nodige 

connecties. Daarna kwam ook Carel de Jong 

er bij. Hij doceert Sportmarketing en Manage-

ment op de Hogeschool Rotterdam. Carel 

bracht het idee in dat we hier een team op 

zouden moeten zetten. 

Voel je binnen V.O.C. veel steun voor 

het plan? 

Zeker, iedereen wil eraan bijdragen. Hooguit 

kom je kritische geluiden tegen als: ‘Hoe neem 

je de tegenstanders erin mee?’ Het leuke in 

zo’n proces is dat je steeds stapjes maakt en 

elkaar daarin meeneemt. Zo heb ik bijvoor-

beeld ook overleg met de barcommissie, 

omdat AA-drinks naast een plastic flesje, ook 

gewoon inkomsten zijn. Zij weten veel beter 

hoe het hele proces in zijn werk gaat en wat 

de kosten en opbrengsten zijn. Met hen wil ik 

daarom kijken hoe we het op een slimme 

manier kunnen oplossen. 

Welke concrete ideeën heb je verder nu? 

Hoe zit het bijvoorbeeld met de rietjes? 

Dat is een mooie vraag, die we onszelf natuur-

lijk ook vaak stellen. Je kan rietjes vervangen 

door duurzame materialen, maar eigenlijk kan 

je ze beter helemaal afschaffen. 

Hetzelfde geldt voor evenementenbekers. Die 

zou je kunnen vervangen door maïsbekers, die 

in drie maanden biologisch afbreekbaar zijn, 

maar het blijft afval. Vaak worden die bekers 

niet via compostafval weggegooid en belan-

den ze nog steeds in een verbrandingsoven. 

Worden ze dan vervangen door hard 

plastic of door glas? 

Hard plastic is in ieder geval geen wegwerpplas-

tic. Je wast het af en je gebruikt het opnieuw. 

Het liefst zou ik glas gebruiken, maar dat mag 

niet bij wedstrijden van het eerste voetbalelf-

tal. Dus kom je uit op hard plastic. Alleen: men 

moet die bekers wel weer inleveren en daar 

werd in eerste instantie met de nodige zorg 

naar gekeken. Ik denk dat het meevalt, want als 

ik op vrijdagavond een biertje drink dan heb ik 

één glas komt er steeds iemand met een 

pitcher aan. Alle biertjes die bij mij worden 

ingeschonken drink ik uit hetzelfde glas, zonder 

dat het tussendoor wordt omgespoeld. 

Ik vind het leuk dat we in het hele proces 

steeds vragen tegenkomen en dat er elke keer 

dan wel een goed antwoord mogelijk blijkt. 

Ik geloof echt dat het voor negentig procent 

gedragsverandering is, waar veel winst mee 

valt te behalen. Niemand is vóór plastic 

bekers in de rust, maar we staan er gewoon 

niet bij stil. 

Het viel me op dat onze koffiemelk-

cupjes ook van plastic zijn. Wat ga je 

daaraan doen? 

Klopt en daarmee illustreer je wel een 

belangrijk punt: Als je op plastic gaat letten, 

zie je het ineens overal. Daarom vind ik het 

zo leuk dat het bestuur zegt dat het nog  

een stapje verder wil gaan en de plastic 

AA-flesjes weg wil hebben. Die moeten 

worden aangevoerd, afgevoerd en gerecy-

cled. Het gaat mij er om dat iedereen zich 

ervan bewust wordt en meedenkt. Ik noem 

maar wat: Achter de bar zouden ze gewoon 

een fles koffiemelk kunnen aanreiken zodat 

je zelf een scheut in je koffie kan doen, in 

plaats van een plastic cupje te gebruiken. 

Overigens zijn de koffie- en theebekertjes 

al volledig duurzaam. 

Je haalde een aantal keren de plastic 

AA-flesjes aan. Bestaan er ook al 

dispensers van AA, waardoor je het 

gewoon in glazen of ander duurzaam 

materiaal zou kunnen aanbieden? 

Dat ben ik nog aan het onderzoeken. Als ze er 

zijn, kunnen we ze gewoon bestellen en zo 

niet, dan wordt het nóg interessanter. We 

zouden dan AA kunnen benaderen en zien wat 

er te regelen valt. Of we kijken gelijk of er een 

gezonder alternatief voor gevonden kan 

worden, bijvoorbeeld Yanga sportwater. 

Je vertelde net al even over het afschaffen 

van de plastic bekertjes waar de jeugd in 

de rust limonade uit drinkt. In plaats 

daarvan zouden ze dan hun eigen bidon 

moeten gebruiken, die je natuurlijk zo 

vaak kunt hergebruiken als je wilt. Maar 

is het lastige dan niet dat de V.O.C-jeugd 

kan die bidons wel mee zal nemen, maar 

de tegenstander van niets weet? 

Er komt een soort tussenfase. De witte plastic 

bekers gaan er helemaal uit. Voor de periode 

direct daarna bestellen we maïsbekers en aan 

de limonadekannen bevestigen we een kaartje. 

Daarop komt te staan: ‘Dit zijn de laatste x 

maanden dat we limonade schenken, daarna 

moet je je bidon meenemen.’ 

We hebben het nu vooral over het plastic 

gehad dat wordt verbruikt tijdens het 

voetbalseizoen, maar hoe zit dit 

eigenlijk bij cricket? Is het plan daar 

ook toepasbaar? 

We hebben ons in eerste instantie gericht op 

de voetballers, maar zullen de cricketers er 

straks ook in meenemen. 

Hoe gaat dit proces nu verder? 

In het nieuwe seizoen starten we met de kaart-

jes aan de kannen, zodat de mensen eraan 

kunnen wennen. Ook worden de afbreekbare 

maïsbekers besteld en van daaruit kunnen we 

doorpakken. 

V.O.C. is genomineerd voor Club van het Jaar, 

mede vanwege de zonnepanelen en warmte-

boiler. Aan de ene kant is dit een project dat 

puur bedoeld is voor V.O.C. Echter, is er ook 

daarbuiten nu allerlei reuring ontstaan. 

SportSupport, de K.N.V.B. en allerlei clubs waar 

Tom Langerak nauwe banden mee heeft, 

hebben interesse getoond. 

Interne communicatie is heel erg belangrijk op 

V.O.C. en ik heb er vertrouwen in dat we die op 

een goede manier vorm kunnen geven. Als we 

dan ook nog een blauwdruk hebben voor 

externe communicatie, kunnen we ook de 

wereld buiten V.O.C. meenemen in waar wij 

mee bezig zijn. De K.N.V.B. kan ervoor zorgen 

dat andere clubs ons plan krijgen, zodat ze er 

zelf ook mee aan de slag kunnen gaan. Moet je 

eens kijken wat voor impact je dan kan hebben!
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We mogen weer:  
Voetbal en cricket  
in coronatijd
Het zal niet vaak zijn voorgekomen dat er zó weinig op ons terrein te beleven 
was als in maart en april 2020. Door het coronavirus mocht er niet gesport 
worden, de voetbalcompetities werden gestaakt en het cricketseizoen is al 
afgelast voor het begon. De periode dat er zelfs niet getraind mocht worden, 
is gelukkig achter de rug. Voetballen en cricketen mag weer! Weliswaar onder 
strikte voorwaarden, maar het is beter dan niets. Hoe zijn de eerste twee 
weken van 1.5 metersport op V.O.C. verlopen?

Een verslag van de eerste weken sporten met coronaregels

De regels die moeten worden nageleefd om 

het voetbal en cricket in coronatijd veilig te 

laten verlopen, zijn talrijk. Ouders mogen hun 

voetballende of cricketende kinderen brengen 

en ophalen, maar het is niet de bedoeling dat 

diezelfde ouders langs het veld gaan staan of 

met elkaar in aanraking komen. Voor iedereen 

van dertien jaar en ouder geldt de 1.5 meter-

regel óók tijdens het sporten. Een vreemde 

gewaarwording bij een contactsport als voet-

bal. Bij het cricket is het iets eenvoudiger, maar 

raar blijft het. 

Verenigingscoördinator Fred van Roon kijkt 

tevreden terug op hoe de eerste weken zijn 

verlopen: ‘’Het ging goed en er was veel voor-

bereid. Zo is er door voorzitter René van 

Ierschot samen met de voetbal jeugdcommis-

sie een ‘kiss and ride-route’ gemaakt, voor het 

halen en brengen van de jeugdleden. Zeker in 

het begin heeft dat prima gewerkt. Michiel van 

Berkel heeft samen met twee gastvrouwen op 

woensdagmiddag op het parkeerterrein 

gestaan om alles in goede banen te leiden, wat 

eigenlijk fantastisch ging.’’ 

Niet alles ging goed 
Toch zag Fred dat er ook dingen níet goed 

gingen, met name vanaf het moment dat de 

jeugd vanaf dertien jaar weer mocht gaan trai-

nen. ‘’Er ontstond groepjesvorming bij de 

fietsenstalling en dat is tegen de regels. Daar 

zijn de jongens op aangesproken, maar hierop 

werd niet of nauwelijks gereageerd. Dat is iets 

dat eigenlijk niet kan, zeker niet in deze tijd.’’’ 

Dat dit in deze tijd niet kan, staat wel vast. V.O.C. 

is namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat 

op het terrein de coronaregels door iedereen 

in acht worden genomen. Als wordt geconsta-

teerd dat dit niet gebeurt, dan bestaat het 

risico dat de club weer wordt gesloten. Iets 

waar natuurlijk helemaal niemand op zit te 

wachten. Wel degelijk wordt in de gaten 

gehouden of V.O.C. doet wat nodig is om 

verspreiding van het coronavirus te voorko-

men, zegt Fred: ‘’Het viel me op dat er politie 

over het parkeerterrein reed om te controleren 

of alles goed wordt nageleefd hier. Dus een 

oproep  aan  iedereen:  Houd  je  aan de  regels! 

Anders zijn we straks weer terug bij af.’’ 

Bij het cricket kan de jeugd na bijna twee 

maanden onderbreking weer buiten trainen, 

onder de bezielende leiding van Tim de Kok 

en Corey Rutgers. Van die mogelijkheid werd 

door de jongens en meisjes al veel gebruik 

gemaakt. Het is voor onze jeugdvoetballers 

overigens ook mogelijk om mee trainen bij het 

cricket.  

De cricketsenioren hebben sinds een week ook 

de mogelijkheid om hun kunsten weer op ons 

complex te vertonen, in de kooien en op de 

grasvelden. Cricketvoorzitter Reinout van 

Ierschot laat weten dat op dit moment wordt 

bekeken op welke manier de rest van het cric-

ketseizoen zal moeten worden ingevuld, nu 

competitiewedstrijden van de baan zijn. ‘’We 

inventariseren voor de jeugd en senioren nu 

waaraan behoefte is. Als we dat duidelijk 

hebben gaan we uitwerken hoe we in die cric-

ketbehoefte kunnen voorzien, binnen de 

beperkingen die er door het coronavirus zijn.’’ 

De voetbalsenioren mochten eveneens weer 

het veld op. Het was de eerste keer dat spelers 

van V.O.C. 1 en 2 met teamgenoten op het veld 

stonden, sinds de ‘handhaving’. Beide in degra-

datiezorgen verkerende teams behielden hun 

plek in de hoofdklasse, doordat alle competi-

ties in maart voortijdig moesten worden 

afgebroken. Toch zullen weinigen dit daadwer-

kelijk als meevaller zien, aangezien dit niet op 

eigen kracht is behaald. Iedereen voert liever 

gewoon zijn voetbalhobby uit, in plaats van 

twee maanden thuiszitten. 

Selectiespeler Ruud Steijvers was dan ook blij 

dat de bal eindelijk weer rolde: ‘’Ondanks dat 

we de leukste onderdelen van de training, dat 

zijn het partij- en positiespel, niet mogen doen, 

was het erg lekker om weer met elkaar op het 

veld te staan. Zo kunnen we dit bijzondere 

seizoen toch nog een beetje afsluiten, iets waar 

ik eigenlijk niet meer op had gerekend.’’ 

De ogen van de selectie zijn nu gericht op het 

nieuwe seizoen, dat hopelijk in september van 

start kan gaan. Het is een vreemde gewaarwor-

ding dat een selectietraining in mei nu eigenlijk 

gold als voorbereiding op de nieuwe compe-
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Jaaaa, we mogen weer! Toen premier Rutte 

vertelde dat ook de volwassenen weer buiten 

mogen sporten, moest ik wel even een traan-

tje wegpinken. Hoera! 

 

Woensdag 13 mei was het dan zo ver. Een vol 

verwachting trappelend groepje van cricket-

heren en -dame aan de ene kant en op een 

later tijdstip de voetbalheren en -dames aan 

de andere kant. Ze stonden te popelen om 

het veld weer op te mogen. 

 

Er is nogal wat veranderd, sinds de laatste 

keer dat ik op V.O.C. was. Er is een verplichte 

rij- en looprichting op de parkeerplaats en 

de rest van het terrein, er zijn Corona-

verantwoordelijken nodig en misschien wel 

het allerbelangrijkste: het terras en het club-

huis zijn dicht, dus een gezellige samenkomst 

na afloop (met bijbehorende versnaperin-

gen) kan helaas nog niet. Dus ook al twee (!) 

maanden geen V.O.C-tosti’s. 

Bij de jeugdcricketers waren het Corey 

Rutgers en Matthijs Creutzberg die één en 

ander in het gareel trachtten te houden. Voor 

het stelletje losgeslagen stieren dat het 

normaal was, viel het alles mee. Chapeau! 

Aan de andere kant waren het Roberto 

Wiredu met zijn maten en de V.O.C-dames, 

die onder leiding van Martijn van Itallie en 

Emile Schelvis weer wat mochten doen. Mooi 

zo! Het was even wennen: van tevoren 

handen wassen en ontsmetten, zo veel 

mogelijk je eigen cricketbal gebruiken, niet 

met te veel personen in de netten en uiter-

aard 1,5 meter afstand houden. 

 

Wat uiteraard gemist werd, is het biertje 

achteraf. Maar hé, wie daarop let is een knies-

oor, want we mogen weer buiten spelen! Dat 

is maar goed ook, want die Coronakilo’s 

moeten er toch een keer af! 

titie, die zo’n vier maanden later pas begint. 

Geen biertje na afloop 
Ook de niet-selectievoetballers mogen weer 

tegen een bal aan trappen. Zaterdag 1-speler 

Max de Boorder concludeert na afloop van de 

training met zijn team dat het fijn is om weer 

op  het  veld  te staan,  hoewel  het volgens 

hem wel  heel raar is om op deze manier te 

trainen. Daarmee doelt hij op de afstand die 

in het veld moet worden bewaard, maar ook 

het feit dat er geen biertje meer op de bar 

klaarstaat als de training erop zit: ‘’Normaal 

gaan we altijd nog even het clubhuis in voor 

een drankje met het team. Nu stapt iedereen 

direct in de auto om naar huis te gaan, met de 

vieze voetbalkleren nog aan, want douchen 

mag ook niet. Dat is toch wel een hele vreemde 

gewaarwording.” 

Tijdens de training was het volgens Max prima 

te doen om de regels netjes na te leven. ‘’Het 

bestond bij ons uit een warming up, een 

passing-oefening en een toernooitje voetvol-

ley. Het lukte bij dat alles prima om 1.5-meter 

afstand te bewaren. Vooraf werden bij ons de 

materialen door één persoon opgehaald uit 

het clubhuis, volgens de afspraken. Het is niet 

toegestaan om dat met meer mensen uit 

hetzelfde team te doen.’’ 

Duidelijk dus dat het voor iedereen nog 

wennen is en alles nog lang niet is zoals we 

het gewend zijn en graag zouden zien. Toch 

heeft verenigingscoördinator Fred ook nog 

een paar lichtpuntjes ontdekt in deze donkere 

coronatijden: ‘’Ieder nadeel heeft zijn voordeel. 

Doordat er nu geen nu geen officiële cricket-

wedstrijden gespeeld gaan worden, zal het 

vervangen van de kunstgrasvelden drie en vier 

waarschijnlijk twee weken eerder gaan plaats-

vinden. Deze velden zijn in principe nu op 14 

augustus klaar, terwijl wij rekening hadden 

gehouden met de eerste trainingen en oefen-

wedstrijden vanaf zaterdag 29 augustus. De 

voetbaltrainingen zouden op deze manier al 

op 17 augustus kunnen starten.’’ 

Dat is iets voor de toekomst, die helaas onder 

de huidige omstandigheden onzeker zal blij-

ven. Voorlopig luidt dus het devies: laten we 

optimaal gebruikmaken van de mogelijkhe-

den die er nu gelukkig weer zijn. 

Diederik de Groot

Als een 
kind  
zo blij! 

Loeke Bannink
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Lustrum 2020 in 2021
Hoe staat het met de uitgestelde lustrum viering? Wie komt in de plaats van Nieuw Zeeland op 
V.O.C. voor een cricketinterland? Kunnen wij een ‘corona-proof’ lustrumfeest organiseren?

Allemaal begrijpelijke vragen, want iedereen is inmiddels wel aan 

een feestje toe.

De lustrumcommissie, die inmiddels bestaat uit Elke Werkers,  

Brian Bakker, Barbara Wilton, Tom Wigmans, Jan Paul van den Bos,  

Sander van Hamersveld, Paul Westhuis, Lau van Everdingen en Pieter 

de Groot, heeft de teleurstelling over het uitstel van lustrum inmid-

dels verwerkt. 

Bij het maken van een nieuw programma zijn drie zaken leidend 

geweest. Allereerst moet het programma zoveel mogelijk dezelfde 

elementen bevatten als het oorspronkelijke programma. Daarnaast 

moet het gemakkelijk aan de voortdurend veranderende coronare-

gels aangepast kunnen worden, zonder dat dit grote financiële 

gevolgen heeft. En tot slot: Als keuzes moeten worden gemaakt, 

hebben de sportevenementen prioriteit. 

De lustrumviering begint op 18 juni 2021 met drie cricketinterlands 

tussen Nederland en West-Indies, een prachtige line-up natuurlijk. 

Het lustrum wordt op 3 juli afgesloten met het traditionele feest. Dit 

is het voorlopige programma:

Pieter de Groot. 
Voorzitter Lustrumcommissie

Gelukkig blijven de drie hoofdsponsors  

aan boord. V.O.C. kaºn zo aan Energie-

Meetbedrijf 2020, Finco Fuel Group en 

Ploum advocaten extra exposure geven 

voor hun loyaliteit.

Intussen zijn er een aantal nieuwe 

artikelen aan de lustrumcollectie toege-

voegd. Met het EK voetbal komende 

zomer wil toch iedereen zo’n supergave 

V.O.C.-polo? Bezoek de webshop 

https://voc-rotterdam.myshopify.

com/ en bestel!

DATUM CRICKET VOETBAL
Woensdag 16 juni Training ODI's  
Donderdag 17 juni Training ODI's  

Vrijdag 18 juni
Training ODI's 
Damesdiner

Damesdiner

Zaterdag 19 juni NED-West Indies ODI
Zondag 20 juni  O13 (ochtend) /O15 (middag)Voetbaltoernooi
Maandag 21 juni NED-West Indies ODI  
Dinsdag 22 juni  
Woensdag 23 juni NED-West Indies ODI  

Donderdag 24 juni
Opruimen ODI-rommel 
Klaverjasavond

Klaverjasavond

Vrijdag 25 juni  Heerendivisie/senioren

Zaterdag 26 juni V.O.C. Familiedag
V.O.C. Familiedag  
O7-O11 jeugdkamp (thuis slapen)

Zondag 27 juni
1e Cricket-elftal  
thuis 6-aside crickettoernooi/cricket reünie

Maandag 28 juni  Diner oud bestuursleden Diner oud bestuursleden
Dinsdag 29 juni  Voetgolftoernooi Voetgolftoernooi
Woensdag 30 juni  Sponsor voetgolftoernooi
Donderdag 1 juli  Musical editie 1 Musical editie 1
Vrijdag 2 juli  Musical editie 2 Musical editie 2
Zaterdag 3 juli  Musical editie 3 Musical editie 3
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voetballen, ook al zijn er alleen onderlinge wedstrijden. 

Dat daarmee de clubgeest ook intact kan blijven en soms 

zelfs wordt versterkt is afgelopen zomer gebleken bij de 

onderlinge (T10) cricketwedstrijden. Een groot succes, 

waarbij de band tussen spelers en speelsters uit verschil-

lende teams aanzienlijk is verstevigd. Ook verder valt op 

de grote betrokkenheid van zo veel V.O.C.-ers zowel 

onderling als bij de club. V.O.C. bestaat natuurlijk dank-

zij de leden en de inzet van de leden voor de club, maar 

ook de wijze waarop veel leden de afgelopen periode 

hebben bijdragen om de financiële gevolgen van de slui-

ting te helpen verzachten, is hartverwarmend. Ook dat 

toont de kracht van de club en geeft extra hoop voor de 

komende tijd. 

Net als onze lustrumviering is het Europees Kampioen-

schap voetbal 2020 opgeschoven naar 2021. Voor een 

kampioenschap dat in 2021 wordt gespeeld, blijft de 

aanduiding ‘Euro 2020’ misschien wat verwarrend, maar 

ook dit maakt duidelijk dat ons een inhaaljaar te wach-

ten staat.

Voor cricketliefhebbers heeft 2020 (ook wel aangeduid 

als Twenty20 of T20) extra betekenis. Daarmee duiden 

wij aan een (verkorte) wedstrijdvorm die binnen twee en 

een half uur (2 x 20 overs) tot resultaat leidt. Officieel geïn-

troduceerd in 2003, heeft deze opzet ook vanuit 

commercieel oogpunt in de cricketwereld een revolutie 

teweeg gebracht. De wedstrijden zijn spectaculair en 

trekken een groot en enthousiast publiek (zowel in de 

stadions als voor de buis of het scherm). Bovendien heeft 

deze aanpak de spelers gestimuleerd tot veel innovatie 

bij hun acties.

‘Achteraf (of van achteren) kijk je de koe in zijn kont’ is het 

Nederlandse gezegde dat dicht komt bij ‘hindsight is 

20/20’. Laten we hopen dat we in 2021 kunnen zeggen 

dat V.O.C. en de V.O.C-ers het kroonjaar 2020 ondanks 

alle beperkingen toch goed hebben gebruikt en dat de 

bloei van V.O.C. voort kan gaan zonder onnodige 

belemmeringen.

Het jaar 2020 zit er alweer bijna op. Voor V.O.C. een kroon-

jaar. Op 1 januari 2020 vierde V.O.C. zijn 125e verjaardag. 

Op die dag waren we met een flink aantal leden samen 

in ons clubhuis dat in de geschiedenis van onze club al 

langer ‘The House of Lords’ dan iets anders wordt 

genoemd. Toch nog maar eens kijken of we nog kunnen 

terugvinden wie deze naam heeft bedacht en wat daar-

voor toen de beweegredenen waren. 

Een kroonjaar was 2020. Daar kan niemand iets aan veran-

deren. Maar het jaar werd gedomineerd door een andere 

kroon: het Corona- (officieel: SARS-CoV-2) virus dat de 

ziekte Covid-19 veroorzaakt. Een pandemie waarover al 

lang geleden boeken zijn geschreven en films gemaakt, 

maar dat was niet ‘echt’ en nu echt wel. 

De voetbalcompetitie werd half maart stilgelegd en niet 

meer hervat. Begin september werd er weer gevoetbald, 

maar toen ook maar voor zes weken. De cricketcompe-

titie werd gehalveerd en startte pas in juli. Voor beide 

sporten golden dit jaar geen kampioenen, geen promo-

tie en geen degradatie. 

De lustrumfestiviteiten zijn opgeschoven naar juni 2021 

en wij hopen van harte dat V.O.C.-ers daar dan samen 

een mooi festijn van mogen en kunnen maken.

Het clubhuis is in 2020 bijna langer gesloten dan open 

geweest. De hoofdreden van het bestaan van V.O.C. - 

mensen samenbrengen, leden verenigen en gezelligheid 

- is daardoor op ten minste anderhalve meter gezet. 

Gelukkig kan de V.O.C.-jeugd voorlopig nog wel blijven 

‘In hindsight 20/20’. ‘Achteraf is het makkelijk praten’, 
zou een eenvoudige vertaling kunnen luiden van dit 
Engelse gezegde. Of: gebeurtenissen in het verleden 
mag je niet zomaar beoordelen (of veroordelen) op 
basis van de kennis van vandaag. Dat spreekt eigen-
lijk voor zich, maar maakt het niet gemakkelijk om 
kennis in je hoofd (en ‘wetenschap’) zo maar even uit 
te schakelen. 

René van Ierschot Voorzitter R.C. & V.V. V.O.C.
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Foto’s: Linda Kok 

Interview

Coronacoach 
Matthy Vroegop  
is trots op V.O.C.
Op een grauwe maandagmiddag, interview ik Coronacoach en lid van de 
Coronacommissie Matthy Vroegop. Zij is via haar dochter Christie al drie jaar 
bij V.O.C. betrokken en is onder meer actief in de de evenementencommissie. 
Ze wonen in IJsselland, vinden V.O.C. ‘gewoon een leuke club’ en hebben het 
erg naar hun zin. 

V.O.C. vroeg aan het begin van dit seizoen om 

Coronacoaches, die toe moeten zien op  

naleving van coronaregels op V.O.C. en de 

bezoekersstromen in goede banen moeten 

leiden. Zo kwam Matthy uiteindelijk in de 

commissie terecht die dit alles overziet. 

Ik spreek haar op 12 oktober, een dag voor  

een Corona-persconferentie van het kabinet. 

Eén van de maatregelen die hier worden 

aan gekondigd, is dat volwassenen nog maar 

met maximaal vier personen mogen trainen.

Matthy, wanneer ben je begonnen als 

Corona coach?

Vanaf het moment dat er weer gevoetbald 

mocht worden, maar er slechts een beperkt 

aantal mensen mocht komen. Vanaf het 

moment dat de hekken er zijn, een weekje 

daarvoor. Ik heb me gewoon aangemeld met 

het idee: Ik ga op zaterdag een uurtje helpen. 

Daarna heb ik de vergadering bijgewoond en 

zo is het gekomen. Het is ook wel echt iets voor 

mij om dingen te organiseren en ik vind het 

echt heel leuk om te doen. In mijn leven zijn 

weinig vrije uren, maar ik vind het heel leuk 

om, weer of geen weer, op een zaterdag-

morgen op V.O.C. te staan, dingen uit te zetten 

en te regelen. Vind het echt een goede zaak en 

heel belangrijk. Dus als we allemaal ons steentje 

bij zouden dragen, zou het een stuk makkelij-

ker zijn. 

Zoals het er naar uitziet, mogen kinderen jonger 

dan 18 blijven sporten. De topdrukte op de 

zaterdagochtenden zal dus niet verdwijnen en 

daarom kunnen we echt nog wel wat mensen 

gebruiken. Mensen hoeven echt geen hele dag, 

maar als je kind om 10 uur moet voetballen, 

wat let je dan om hier om 8 uur even te komen 

staan? Of van 10 tot 12, dan kan je hem weer 

mee naar huis nemen. Vele handen maken 

licht werk.

Hoeveel collega-Coronacommissieleden 

heb je?

Met Leen Hennink heb ik de lijnen uitgezet en 

de ideeën in praktijk gebracht. Daardoor zijn 

wij er in het begin iedere zaterdag geweest. 

Verder zijn er nog meer diehards die erg 

betrokken zijn: Marja de Jong en Ronald 

Huisman van het bestuur, Diederik de Groot, 

die alles achter de schermen regelt en dan nog 

Paul Westhuis en Roberto Wiredu. Wij zijn de 

trekkers van het project, wat betreft het rege-

len. Daarnaast zijn er twee hele enthousiaste 

jongens die iedere zaterdag heel trouw de 

kinderen naar de velden brengen. Dat zijn 

Florian en Fynn. 

Ook zijn er nog anderen: Onder anderen 

Elianne, Nicole, Masja, Jurgen die zich met hart 

en ziel inzetten op de zaterdag. Helaas wel 

bijna altijd dezelfden. Ik vind het wel teleurstel-

lend dat er zo veel mensen lid zijn van V.O.C., 

maar dat er zó weinig mensen bereid zijn om 

even twee uurtjes hier te staan. Ik snap dat niet. 

Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen lid. Je 

mag toch niet bij je kind kijken, dus zet je even 

twee uur in. Dat valt me wel erg tegen.

Wat zijn de taken die je uitvoert?

In het begin was het belangrijkste om met 

behulp van hekken de juiste compartimenten 

te maken en zorgen dat alles gescheiden bleef, 

zodat je toch zo veel mogelijk ouders en 

bezoekers tegelijk kan ontvangen. Toen moch-

ten er namelijk nog 250 bezoekers komen. In 

eerste instantie was er een grote toeloop op 

de parkeerplaats en het was zaak om dit zo 
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snel mogelijk op te lossen. We hebben op de 

Hazelaarweg iedereen gewaarschuwd dat ze 

op onze parkeerplaats wel Kiss and Ride moch-

ten doen, maar niet parkeren. Hierdoor koos 

iedereen eieren voor zijn geld en hebben we 

op de zaterdagen geen problemen meer gehad.

Daarna kwamen er weer nieuwe regels en 

kwam Leen op het idee om het toegangshek 

dicht te houden. Dat was een heel slim idee, 

want door niemand meer met auto op het 

terrein te laten, konden de kinderen veilig 

worden afgezet en hoefden de ouders zich 

geen zorgen te maken.

Toen mochten de uitspelende clubs nog wel 

ouders meenemen en was het topdrukte op 

de Hazelaarweg. Daar verzamelden de uitspe-

lers en liepen als één team door het hek. 

V.O.C.-ouders brachten de kinderen bij het hek, 

waar ze werden opgevangen door andere 

jeugdspelers. Zo doen we het graag: De jeugd 

die de andere jeugd begeleidt naar de velden 

past goed bij de club. 

Heb je nog excessen meegemaakt, of 

viel het mee?

99,9% is heel tevreden en een enkeling vindt 

dat de regels niet voor hem of haar gelden. Er 

was één mevrouw die parkeren op de 

Hazelaarweg gevaarlijk vond, omdat ze het 

niet goed kon zien als ze achteruit moest rijden. 

Daar was ik het niet mee eens. Bovendien: Als 

je in de normale situatie op zaterdagochtend 

om 10 uur wil parkeren, is er nog geen garan-

tie dat er plek is. Als het parkeerterrein vol is, 

moet je namelijk óók op de Hazelaarweg 

parkeren. We leven nu eenmaal in een tijd 

waarin we allemaal een beetje ons best 

moeten doen. Alle corona coaches en ieder-

een die betrokken is hebben maar één doel: 

De kinderen laten sporten

Is het geworden zoals je het had 

verwacht?

Weliswaar met slechts hand vol mensen, heeft 

V.O.C. zo goed mogelijk geprobeerd om de 

regels na te leven. Ik denk dat we dat als club 

heel strak hebben gedaan. Wat dat betreft ben 

ik echt heel trots op hoe we dat als club 

hebben gedaan!
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Wat te doen met  
het zondagvoetbal?

Er is al jaren een leegloop gaande vanuit het amateurvoetbal op zondag. De 
clubs die nog wel op zondag spelen zien dalende toeschouwersaantallen. 
Zomaar overstappen naar de zaterdag is lastig voor een club als V.O.C. Hoe 
moet het verder met ‘zondag voetbaldag’? 

V.O.C. had ooit maar liefst zeventien zondag seniorenteams, 

het legendarisch boek met de titel ‘Het 17e’, geschreven 

door oud-topspits van V.O.C. 1 Elvin Post verhaalt over dit 

team. Het is in overeenstemming met het beeld van de 

zondag als dé voetbaldag van de week, zeker voor een 

traditionele club als V.O.C. In het jaarverslag over 2006/2007 

lezen we: ‘’Ook dit jaar hebben 16 seniorenelftallen aan 

de competitie meegedaan. Drie selectie- en 13 recreatieve 

elftallen.’’

In 2020 zien de zondagen er heel anders uit. Nog steeds 

mag V.O.C. zich een zondagclub van formaat noemen, 

maar heeft op dit gebied wel een heel flink jasje uit-

gedaan: Slechts tien teams zijn er nog overgebleven op 

de dag des Heren. Als het eerste elftal een uitwedstrijd 

speelt, is het terrein op zondag meestal al vroeg in de 

middag uitgestorven. Ook op dagen dat het vlaggenschip 

op eigen veld speelt, is duidelijk te zien dat steeds minder 

mensen bereid zijn om daarvoor naar de Hazelaarweg 

te komen. 

Oorzaken 

Het is moeilijk om hier één oorzaak voor aan te wijzen. Vaak 

wordt gesuggereerd dat jongvolwassenen de zondag niet 

meer zien zitten, omdat zaterdagavond stapavond is. Voor 

de wat oudere volwassenen zou gelden dat zondag steeds 

meer een gezinsdag is geworden, waarop er iets leuks 

gedaan kan worden met de kinderen. Midden op de dag 

een voetbalwedstrijd spelen maakt dat natuurlijk al snel 

onmogelijk. Daarnaast is het thuis vanuit de luie stoel live 

bekijken van Eredivisiewedstrijden de normaalste zaak van 

de wereld geworden, waar dit nog niet zo lang geleden 

werd beschouwd als een luxeproduct. Omdat V.O.C. 

beschikte over abonnement om de wedstrijden op de tv’s 

rondom de bar te laten zien, stroomde het clubhuis in die 

tijd op zondagen zelfs extra vol met leden die wedstrijden 

van Feyenoord wilden bekijken. Vele V.O.C’ers gaan ook 

graag naar een van de stadions als een van de Rotterdamse 

profclubs thuis spelen. Wordt er op zondag gevoetbald in 

De Kuip of op Het Kasteel, dan is dat direct te zien aan de 

publieke belangstelling voor V.O.C. 1. 

V.O.C. is bij lange na niet de enige club die te maken heeft 

met een verminderde belangstelling op zondag. Kijk 

bijvoorbeeld naar buurman Neptunus-Schiebroek, enkele 

jaren terug nog een club met een behoorlijke bezetting 

op zondag. Het eerste elftal van Neptunus vocht in 

2012/2013 nog geruime tijd met V.O.C. om de titel in de 

eerste klasse (die V.O.C. pakte). De wedstrijd op ons complex 
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V.O.C. 1 - aanvoerder Martijn de Vries:

‘Toewerken naar 
zaterdagteam’ 

‘’Vorig jaar en dit jaar hebben we een aantal 

wedstrijden op de zaterdagmiddag/avond 

gespeeld. Je merkt dat er meer publiek komt 

kijken en het dan makkelijker is om de jeugd bij 

het eerste elftal te betrekken. Dit is iets waar 

V.O.C. zich voornamelijk op moet richten (!), 

aangezien wij in het eerste elftal voornamelijk 

met ‘eigen jeugd’ willen werken. Dit stimuleer je 

door jeugd in aanraking te laten komen met het 

1e elftal. Hiermee trek je ook de jongens die op 

korte termijn de overstap moeten maken naar 

de senioren. Daarnaast is dit voor de spelers ook 

echt een extra stimulans. Je merkt dat veel 

jongens binnen het team het hierdoor ook leuk 

vinden om op zaterdag te voetballen. 

Natuurlijk zijn er ook jongens die waarde hech-

ten aan het balletje trappen op zondag. Daarom 

denk ik dat een tussenoplossing perfect zou zijn. 

Wanneer de thuisspelende ploeg bepaalt op 

welke dag er gespeeld wordt en dit voorafgaand 

aan het seizoen al bekend is, kan iedereen hier 

al rekening mee houden. Bij het uitvoeren van 

de tussenoplossing kan je de competitie weer 

veel meer in de regio houden. Dit trekt veel meer 

publiek, zorgt voor minder gereden kilometers 

en zal uiteindelijk ook het niveau van competi-

ties bevorderen. 

V.O.C. kan zeker al toewerken naar een zaterdag-

team in de A-categorie, maar dit moet in mijn 

ogen niet ten koste gaan van het huidige 

zondagteam in de A-categorie. Laat deze teams 

maar naast elkaar bestaan en kijk hoe dit zich 

de komende jaren ontwikkelt. Ik raad in ieder 

geval voorlopig niet aan om volledig over te stap-

pen naar de zaterdag. Ik denk dat het beter is om 

de KNVB daarover een besluit te laten nemen en 

denk dat dat snel genoeg komt.‘’ 

werd door bijna duizend mensen bezocht! Uit cijfers van 

de KNVB blijkt dat het aantal teams dat op zondag speelt 

tussen 2013 en 2018 met 9,5 procent afnam. Op zaterdag 

was er juist een toename van 12,8 procent. 

Voor de KNVB is de razendsnelle leegloop van de zondag 

als speeldag al jaren een serieus agendapunt, althans zo 

wordt gecommuniceerd. Van concrete actie is het alleen 

nog altijd niet gekomen en de neergang van het zondag-

voetbal zet gestaag door. Zelfs in de hoofdklasse waarin 

V.O.C. 1 in 2019/2020 acteerde (voor het coronavirus het 

seizoen abrupt beëindigde) geven twee clubs er de brui 

aan. Het verplicht instromen op een veel lager zaterdag-

niveau nemen zij op de koop toe. 

Ook V.O.C. schuift op 

Hoewel niet iedereen het zal weten, heeft een voorzich-

tige verschuiving van de zondag naar de zaterdag ook op 

V.O.C. plaatsgevonden. Twee seniorenteams hebben geko-

zen voor de zaterdagmiddag als speeldag. V.O.C. zaterdag 

1 is een team dat voor een groot deel bestaat uit spelers 

die al hun hele leven lid van V.O.C. zijn. Na jaren op zondag 

te hebben gevoetbald, maakten zij de keuze voor de zater-

dag, waarvoor het voetbalbestuur toestemming gaf. 

Een probleem waar veel clubs, ook V.O.C, tegenaan zouden 

lopen als de beslissing wordt genomen om al het voetbal 

naar de zaterdag te verhuizen, is de capaciteit van kleed-

kamers en velden. ‘Alleen al vanuit praktisch oogpunt zou 

het daarom voor ons onhaalbaar zijn om dat te doen. 

Daarnaast is het ook niet bepaald efficiënt om je sportcom-

plex maar één dag in het weekend te gebruiken’, zegt 

voetbalvoorzitter Berend Jan Taken. 

Zorgen over de leegloop van het zondagvoetbal zijn er 

desondanks natuurlijk ook bij het V.O.C-bestuur. Berend Jan 

denkt dat het tij moeilijk te keren zal zijn, dus moeten we 

met praktische oplossingen komen om het voetbal op V.O.C. 

levendig te houden, op béíde speeldagen. Doel daarbij is 

niet dat ook V.O.C. uiteindelijk de stap naar de zaterdag 

maakt, maar dat de zondag juist weer belangrijker wordt 

gemaakt: ‘’We kunnen en moeten dat doen! Bijvoorbeeld 

zouden we er over na kunnen denken hoe we het voor de 

jeugd aantrekkelijk kunnen maken om deels op zondag te 

komen voetballen. Op zondag zou je voor de jeugd voetbal-

middagen, alternatieve  spelvormen  of  themamiddagen 

kunnen organiseren.‘’ 

Balans 

Met de senioren helemaal op zaterdag gaan voetballen, 

dat ziet Berend Jan niet zitten: ‘’Er moet enige balans blijven 

tussen de beide weekenddagen. Als je op zaterdag een vol 

complex hebt, maar vervolgens op zondag een dooie boel, 

dat is niet wenselijk. V.O.C. moet als vereniging ook verbin-

dend blijven, dus moet je goed kijken naar wat mensen 

willen. We kunnen stimuleren dat leden op een bepaalde 

dag gaan voetballen, maar zoiets afdwingen of forceren is 

een ander verhaal. Op korte termijn zou zoiets misschien 

best lukken, maar op de langere termijn kan het de vereni-

ging ondermijnen. Je wil je leden natuurlijk geen voor  - 

waarden opdringen waarmee ze moeite hebben.’’ 

Uiteindelijk zal het toch echt de KNVB moeten zijn die een 

beslissing neemt over de toekomst van het zondagvoet-

bal. Al jaren wordt erover gepraat, échte actie kwam er nog 

niet. ‘Ik ben het ermee eens dat dat wel wat lang duurt ja’, 

zegt Berend Jan. ‘’Wat mij betreft zou het zogenoemde 

weekendvoetbal een prima oplossing zijn. Clubs overleg-

gen dan onderling over de speeldag en dat zou enorm 

schelen in bijvoorbeeld de reisafstanden. Je zou nu een 

hele hoofdklasse kunnen vullen met allemaal clubs uit de 

regio west, terwijl we nu een paar keer paar jaar vele uren 

in de bus zitten met het eerste elftal. Het is altijd beter om 

gewoon lekker in je eigen regio te spelen.’’ 

Diederik de Groot 
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De coronacrisis valt samen met verhitte discussies 
over racisme in de samenleving. Hoewel het 

misschien - zoals ook bij sommige andere maat-
schappelijke vraagstukken - lijkt of deze discussie 

stilletjes aan V.O.C. voorbijtrekt, is dat niet zo.

De coronacrisis valt samen met verhitte 

discussies over racisme in de samenleving. 

Hoewel het misschien - zoals ook bij 

sommige andere maatschappelijke vraag-

stukken - lijkt of deze discussie stilletjes aan 

V.O.C. voorbijtrekt, is dat niet zo. 

Enkele maanden geleden kreeg het bestuur 

namelijk een vraag: zou het geen goed idee 

zijn om als club een statement te maken en ons 

openlijk uit te spreken tegen racisme? Deze 

vraag is geen gemakkelijke, want waarom zou 

je je als club uit moeten spreken tegen iets dat 

zo duidelijk indruist tegen de V.O.C.-principes? 

Ieder lid toch weet toch allang dat racisme iets 

afkeurenswaardigs is? En hoezo zou een club 

als V.O.C. zich juist op dit punt moeten uitspre-

ken, terwijl andere clubs dat ook niet doen? Bij 

ons gaat het toch juist heel goed?

Het antwoord op die laatste vraag is denk ik ja, 

maar dat betekent niet dat we perfect zijn. 

Sportverenigingen vormen altijd een afspie-

geling van een deel van de samenleving, ook 

V.O.C. En net zoals de samenleving, is dus ook 

een sportclub nooit zonder grote en kleine 

tekortkomingen.

Naar aanleiding van de discussie over ‘wel of 

niet uitspreken’, spreek ik met V.O.C.’ers met een 

donkere huidskleur. V.O.C. is echt geen racisti-

sche club, daar zijn ze het over eens. 

Tegelijkertijd lopen zij er wel degelijk tegenaan 

dat er soms opmerkingen worden gemaakt 

die betrekking hebben op hun huidskleur. Dit 

‘laten ze dan beleefd gaan’.

Ik quote: “We moeten ook niet doorslaan in 

alles als beledigend ervaren. Zo sta ik er in ieder 

geval in. Humor moet kunnen, maar het is een 

stuk grijs gebied waarin we ons bevinden.” Toch 

zijn er ook momenten waarop niet kwaad 

bedoelde opmerkingen en grapjes als onpret-

tig worden ervaren en dan ontbreekt het soms 

nogal eens aan empathisch vermogen.

Ik quote wederom: “Waar het mij echt om gaat 

is dat wanneer een medemens of medelid van 

V.O.C. vaker aangeeft iets niet tof te vinden, dat 

de andere partij zich daarin wil verplaatsen en 

tot de conclusie komt dat sommige dingen voor 

een ander niet fijn zijn om te horen. Voor mij komt 

het neer op een stukje empathisch vermogen. 

Empathie

De lat!

Als iemand aan mij vraagt om een bepaald 

woord niet te gebruiken, dan denk ik daarover 

na en probeer me in de ander te verplaatsen.”

Een aantal concrete voorbeelden van als verve-

lend ervaren opmerkingen krijg ik ook te horen: 

Het gebruiken van het ‘n-woord’ en de nodige 

verwijzingen naar Zwarte Piet (‘jullie hebben 

vast het hele jaar door pepernoten thuis’), maar 

ook ‘grappen’ over welke rollen mensen met een 

donkere huidskleur zouden vervullen in een 

werksituatie, zoals achter de bar. Het zijn vooral 

voorbeelden waarover velen direct zullen 

zeggen: je moet ook wel tegen grapje kunnen!

Het doet mij denken aan een andere discus-

sie die af en toe oplaait: over homofobie in de 

sport en het taalgebruik dat daarbij komt 

kijken. Een discussie die (net als de racismedis-

cussie overigens) werd belichaamd door René 

van der Gijp en Johan Derksen. Waren hun 

teksten over homo’s nou homofoob, of 

gewoon onschuldige grapjes?

Mijn antwoord zou zijn: beiden. Zelf heb ik 

jarenlang in de spreekwoordelijke kast geze-

ten en ervaren hoe hard grappen aan kunnen 

komen als je onzeker en ongelukkig bent over 

dat gedeelte van je identiteit. Inmiddels kan ik 

er om meelachen, maar dat gold niet voor 

Diederik van 21 jaar oud.

Het heeft de ‘kasttijd’ voor mij verlengd, en ik 

ben echt niet de enige voor wie zoiets geldt. 

Het is de reden waarom ik tegen deze teksten 

ageer, zelfs al weet ik dat de mensen die ze 

uitspreken niet haatdragend zijn en het ook 

vaak helemaal niet eens verkeerd bedoelen. 

Tegelijkertijd ben ik me er volledig van bewust 

dat mensen die niet in mijn situatie zitten of 

hebben gezeten, zich er onmogelijk in kunnen 

verplaatsen. Zij zullen nooit ervaren wat ik heb 

ervaren en voor hen hebben grappen over dit 

onderwerp dus automatisch een andere lading.

Dit geldt precies zo voor mensen met een 

donkere huidskleur die racisme meemaken, of 

zich onprettig zeggen te voelen bij sommige 

opmerkingen. Hoe onschuldig die opmerkin-

gen voor de ‘maker’ misschien ook lijken, deze 

kan zich nooit volledig verplaatsen in degene 

die zegt er last van te hebben. Alleen al dat 

erkennen, zou denk ik een enorme stap voor-

waarts zijn. Zowel voor de hele samenleving, 

als voor onze club V.O.C.

Diederik de Groot
Hoofdredacteur VOCabulaire

“
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De lat!

In deze nieuwe rubriek  
licht de VOCabulaire steeds een échte V.O.C.-traditie uit. 

Hoe zijn deze tradities ontstaan? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? 
Moeten ze altijd zo blijven, of is verandering nodig?

De Lat is onlosmakelijk verbonden met de 

nieuwsjaarsreceptie in het clubhuis op 1 januari. 

Op die ‘brakke’ 1 januari speelt het hoogste 

jongenselftal (nu JO19-1, voorheen A1) een 

prestigewedstrijd tegen een samengesteld 

team van spelers die zich in het verleden 

speler van V.O.C. 1 mochten noemen. Zowel 

de receptie als de wedstrijd mogen op zich-

zelf al als V.O.C.-tradities van formaat worden 

beschouwd. 

Na de wedstrijd begeven beide teams zich 

naar boven, om in het clubhuis te luisteren 

naar de toespraak van de voorzitter en te 

toosten op het nieuwe jaar. Daar worden de 

kelen flink gesmeerd en als dat in voldoende 

mate is gebeurd, komt zoals altijd De Lat 

tevoorschijn. Het is een lange, dunne, rood-

zwart geverfde plank, met gaten waarin 

shotglaasje passen Het zijn er genoeg voor 

een heel elftal. De glaasjes worden gevuld, 

waarna de teams om beurten De Lat in 

handen krijgen en deze dan een kwartslag 

naar zich toe draaien, terwijl ieder met de 

lippen aan het glas staat. Daarmee is bijna 

het hele team in één klap voorzien van een 

drankje. Bij de één gaat het er soms wat 

soepeler in dan de ander…. 

Hoe is deze traditie ontstaan? Die vraag zullen 

we altijd stellen in deze rubriek, maar in  

het vervolg zal de VOCabulaire-redactie 

vermijden om in de eerste persoon over zich-

zelf te schrijven. In dit geval is het echter wel 

redelijk te vermelden dat mijn eigen vader 

Pieter de Groot de bedenker van de traditie 

blijkt te zijn. De Lat werd voor het eerst 

gebruikt in 1976, na een idee van deze (toen-

malige) speler van A1. Dit is wat Pieter er nog 

van weet: 

‘’Het was gebruikelijk dat de spelers van A1 

voor de nieuwjaarswedstrijd een fles jenever 

aanboden aan de oud-1e elftalspelers. De 

jenever werd door de oud-spelers in de rust 

gedronken (soms zelfs al voor de wedstrijd). 

Het idee was waarschijnlijk dat zij zichzelf 

hiermee moed indronken of -als de tegen-

stand niet al te geweldig was- om warm te 

blijven of worden. 

Het drinken van jenever werd steeds onge-

bruikelijker en hierdoor leek de traditie 

verloren te gaan. In 1975 werd er zelfs geen 

fles jenever meer aangeboden. 

Toen ik in 1976 voor het eerst mee zou spelen 

in de nieuwjaarswedstrijd, wilde ik graag dat 

er weer iets van dit gebruik in ere hersteld 

kon worden. De jenever zouden we na de 

wedstrijd met de twee elftallen tegelijk 

opdrinken, door het gebruik van wat we nu 

kennen als ‘De Lat’. In de garage bij mij thuis, 

heb ik toen met Leen Hennink samen een lat 

met gaten voor borrelglaasjes gemaakt. Ik 

weet niet meer of het uit één stuk hout was 

gemaakt en hoe de lat naar V.O.C. is vervoerd, 

maar hij was er op tijd en is op 1 januari 1976 

in gebruik genomen. Het beeld dat bij velen 

die toen aanwezig waren beklijft, is dat van 

oud-1e elftal speler Jan Groen. Jan was 1,95 

meter lang en hij stond naast scheidsrechter 

Charles van Handel, slechts 1,60 lang. 

Charles lustte wel een borreltje en deed erg 

zijn best om nog wat binnen te krijgen, maar 

het merendeel van de jenever kwam in zijn 

borstzakje terecht. Toch weerhield dit hem 

er niet van de om de volgende jaren weer 

gewoon ‘onder De Lat’ plaats te nemen. 

In latere jaren is de jenever vervangen door 

allerlei andere drankjes, waarvan Baileys het 

volgens mij het langst heeft volgehouden. 

De lat zelf is al minimaal eenmaal geheel 

vervangen en sindsdien ook rood-zwart 

geverfd. Ik meen dat Rob Hennink dit heeft 

gedaan. 

In het huidig tijdsgewricht past het denk ik 

niet om dit gebruik zo voort te zetten. 

Immers, het merendeel van de jeugdspelers 

die de wedstrijd op 1 januari spelen is nog 

geen achttien jaar oud. ‘’

Diederik de Groot

‘CLUB VAN TRADITIES’
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De Zonen van V.O.C.

Marco de Vries

De meeste spelers doen dat gedurende hun hele carri-

ère als liefhebbers en amateurs (in de letterlijk zin van 

het woord). Sommige spelers hebben echter dusdanig 

veel potentie, ambitie en kwaliteiten, dat een BVO 

(Betaald Voetbal Organisatie) lonkt. Scouts van BVO’s 

weten maar al te goed dat V.O.C. een degelijke jeugd-

opleiding heeft. Scouts van clubs als Feyenoord, Sparta, 

ADO Den Haag en Excelsior zijn dan ook regelmatig langs 

de lijnen van de velden aan de Hazelaarweg te vinden. 

VOCabulaire heeft een speciale rubriek ingeruimd voor 

spelers die ooit vanuit V.O.C. de weg naar het Betaald 

Voetbal hebben gevonden: ‘De zonen van V.O.C.’ 

Architect van De Zonen van V.O.C. is Marco de Vries. Hij 

is trainer van de V.O.C.-jeugd en scout van de JO-09. 

Volgens Marco ontkomt een grote club als V.O.C. niet aan 

de interesse van scouts van BVO’s, waardoor we dus altijd 

het risico lopen dat we talentvolle jeugdspelers in een 

vroeg stadium ‘kwijtraken’ aan deze clubs. ‘Geen schande 

hoor’, zegt Marco lachend. Marco heeft een duidelijk idee 

over hoe V.O.C. omgaat met het vertrek van een speler 

naar een BVO en ook wat er gedaan moet worden als dat 

vertrek eenmaal een feit is. Hij legt uit: 

‘’Als een V.O.C.-speler naar een BVO kan, dan moeten we 

daar juist trots op zijn. Er zijn heel wat spelers met een 

V.O.C.-achtergrond die momenteel bij een BVO voetbal-

len of hebben gevoetbald. Meest bekend zijn denk ik 

Thomas Verhaar (oud-speler van Sparta en Ajax Cape 

Town en momenteel onder contract bij Excelsior) en Teun 

van der Donk [speelde bij Feyenoord, Bayer Leverkusen 

en FC Basel en momenteel bij Sparta in de JO19). Wat wij 

als club belangrijk vinden is dat deze spelers weten dat 

we hartstikke trots op ze zijn en dat ze te allen tijden 

welkom zijn om terug te keren bij V.O.C., mocht het avon-

tuur bij de BVO anders uitpakken dan gehoopt.’’ 

Piet van Schooneveld-lidmaatschap 
‘’De tactiek van een BVO is relatief veel jonge spelers scou-

ten om een zo breed mogelijke selectie mee samen te 

stellen. Weinigen zullen echter daadwerkelijk doorbre-

ken en het eerste elftal halen. Om te voorkomen dat 

spelers die afvallen weer achter aan moeten sluiten op 

de wachtlijst van V.O.C. of lid moeten blijven en bijna de 

volle contributie betalen, hebben we een nieuw lidmaat-

schap geïntroduceerd: het ‘Piet van Schooneveld- 

lidmaatschap’. Vernoemd naar en ter ere van Piet van 

Schooneveld, voormalig jeugdtrainer, club-icoon en 

prominent erelid van V.O.C. Piet is ons helaas vorig jaar 

op 95-jarige leeftijd ontvallen. V.O.C. is zuinig op de band 

die ze heeft met de betreffende spelers en wil die connectie 

graag in stand houden, ook gedurende de periode dat 

deze Zonen van V.O.C. bij een BVO onder contract staan 

of spelen.’’ 

Marco vervolgt: ‘’Spelers die vertrekken naar een BVO 

kunnen dus zo’n Piet van Schooneveld-lid worden. Ze 

betalen dan jaarlijks het, voor V.O.C.’ers herkenbare, 

symbolische bedrag van €18,95 aan contributie. Ze blij-

ven daarmee lid van V.O.C. Waar je vroeger je plaats in het 

team en bij de club kwijt was of voor bijna het volle pond 

Het is de missie van V.O.C. dat ieder lid op zijn of haar niveau, 
kan voetballen en de eigen ambities zo mogelijk kan waar-
maken. Zowel op recreatief als prestatief niveau. Foto: Linda Kok
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lid moest blijven, weet de speler zich nu gegarandeerd 

van een soepele terugkeer. Soms twijfelt een speler die 

in de belangstelling van een BVO staat om de overstap te 

maken, juist omdat hij vreest dat hij niet meer terug kan. 

Dan voelt het als een straf terwijl V.O.C. talentvolle spelers 

juist wil aanmoedigen om de sprong te wagen. Een derge-

lijke kans is namelijk maar weinigen gegeven en krijg je 

doorgaans één keer in je leven. Spijt krijg je vooral van de 

keuzes die je niét maakt, dus we hopen dat deze lidmaat-

schapsvorm het keuzeproces vergemakkelijkt.‘’ 

Wie zijn die Zonen van V.O.C? 
We doen een greep uit de V.O.C.’ers die de overstap naar 

een BVO maakten: 

Martijn de Vries stapte na de jeugd van V.O.C. over naar 

Feyenoord en kwam vervolgens bij Excelsior terecht. 

Daar tekende hij in 2009 een contract voor drie jaar. In 

datzelfde jaar maakte Martijn zelfs deel uit van de 

Nederlandse selectie voor het EK JO17, waar Nederland 

uiteindelijk het zilver veroverde. Na het uitdienen van 

zijn contract bij Excelsior te hebben vertrok hij naar 

Sparta. Bij die club moest hij helaas noodgedwongen 

stoppen met voetballen, vanwege een blessure. Sinds 

zijn terugkeer bij V.O.C. is hij een vaste waarde als 

centrale verdediger en aanvoerder in het eerste elftal, 

waarmee hi j  vor ig  jaar  naar  de Hoofdk lasse 

promoveerde. 

Beer van der Ent is al sinds zijn geboorte lid van V.O.C. 

en heeft in diverse selectie-elftallen gevoetbald, voor-

dat hij vorig jaar door Excelsior werd gevraagd om in 

hun JO16 te komen spelen. Daar speelde hij in een lood-

zware competitie tegen clubs als Feyenoord, Sparta, AZ, 

en FC Utrecht. Een geweldige ervaring en een ervaring 

die hij niet had willen missen. Dit jaar heeft Beer ervoor 

gekozen om na de zomer terug te keren naar V.O.C. waar 

hij vanzelfsprekend met open armen zal worden 

ontvangen. 

Arent Lusse heeft bij V.O.C. de Kabouters en de F-mini’s 

doorlopen, alvorens hij al heel jong door Feyenoord werd 

gescout. Arent heeft als veldspeler en als keeper diverse 

jeugdelftallen en de Future Talent Academy doorlopen. 

Twee jaar geleden is Arent weer teruggekeerd bij V.O.C. 

en speelt na de zomer in de selectie van de JO12. 

Max Driessen is begonnen in de F-mini’s van V.O.C. om 

vervolgens de volledige jeugdopleiding van Sparta te 

doorlopen. In 2016 is Max teruggekeerd bij V.O.C. om in 

het eerste elftal zijn carrière te vervolgen. Daar maakt hij 

nu nog steeds regelmatig zijn opwachting. 

V.O.C. is blij dat deze spelers het ‘thuishonk’ weer hebben 

teruggevonden en niet zijn gaan zwerven bij andere clubs. 

We vinden het nog altijd ontzetten jammer dat Mikai 

Kok-Liesdek niet naar V.O.C. is terug gekomen, nadat zijn 

mooie avontuur bij Feyenoord stopte. Maar wie weet 

komt dat er ooit nog van. 

Excelsior, Sparta, Feyenoord
Spelers met een V.O.C.-achtergrond die op dit moment 

actief zijn bij een BVO zijn Cian Huigen, Matthijs van den 

Bos en Thies Vink. Alle drie spelen zij bij Excelsior. Na de 

zomer ziet Excelsior zich versterkt met de komst van 

Matteo van der Eerden en Joep Holierhoek. Bij Sparta is 

V.O.C. bijna hofleverancier te noemen. Naast eerder 

genoemde Teun van der Donk, spelen op dit moment 

ook Jacob Tshibuyi, Timo Borrie, Ben Reincke en Dean 

das Dores de sterren van de hemel bij de Kasteelclub. 

Leuk om te benoemen is dat Jacob de halfbroer is van 

onze A-selectiespeler en JO11-1-trainer Kevin Kanu. Teun 

van der Ent, de jongere broer van Beer, gaat komend 

seizoen stage lopen bij Sparta. Teun heeft in de F-mini’s 

bij V.O.C. gevoetbald en mocht vervolgens twee jaar in 

het mooie tenue van Feyenoord spelen, waarna hij weer 

terug is gekeerd bij onze fijne club. 

Bij Feyenoord speelt momenteel Joshua Wilbrennick. 

Cedric is zijn voetballoopbaan in de jeugd van V.O.C. 

begonnen en heeft al heel wat ervaring opgedaan bij 

clubs als Sparta, Excelsior en Ajax. Afgelopen seizoen 

speelde hij bij Alphense Boys. Na de zomer komt ook 

Cedric Hatenboer naar de club van Zuid. 

Wil je meer weten over ‘De Zonen van VOC’? Neem dan 

even contact op met Marco de Vries.

Willem Jan Ruiter
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Zonen van V.O.C. in de spotlights:

Martijn de Vries

De Zonen van V.O.C.: jongens die ooit bij V.O.C. zijn begonnen met voetballen 
maar werden al snel door scouts van profclubs opgepikt om hun carrière 
daar voort te zetten. In deze en volgende edities van de VOCabulaire zetten 
we steeds één van deze Zonen in de schijnwerpers. Hoe gaat het nu met ze 
en wat hebben ze van hun ervaring bij een profclub geleerd? De aftrap 
geschiedt door de huidige aanvoerder van V.O.C. 1: Martijn de Vries.

Vroege carrière

Martijn begon op zijn vijfde met voetballen, eigenlijk in 

het kielzog van zijn vader Marco, die toen nog bij 

Kralingen speelde. Het was daar al dat zijn talent voor 

het spel opviel bij een scout van Feyenoord. Zijn vader 

vond Martijn echter te jong voor een stap naar een prof-

club. De familie De Vries stapte niet lang daarna over naar 

V.O.C., waar Martijn begon in de F10. Na twee jaar bij V.O.C. 

te hebben gespeeld, kon de scout van Feyenoord hem 

alsnog overhalen om de overstap naar de club van Zuid 

te maken. Daar kwam hij onder de vleugels van de 

bekende jeugdtrainer van V.O.C., Erwin Pinas. 

Van zijn zevende tot twaalfde speelde Martijn vervolgens 

in de jeugd bij Feyenoord. Op die leeftijd echter komt de 

onvermijdelijke keuze tussen middelbare school en voet-

bal. Feyenoord zat er strak in en wilde dat Martijn naar 

het Thorbecke Voortgezet Onderwijs zou gaan. Het 

Thorbecke heeft een topsporttalentstatus, waardoor veel 

jeugdtalenten van Feyenoord en Excelsior voor deze 

school kiezen. Martijn voelde er te weinig voor en ging 

liever naar het Erasmiaans Gymnasium. 

Uiteindelijk besloot hij weg te gaan bij Feyenoord en 

terug te keren naar V.O.C., waar hij in de C1 terecht kwam. 

Rutger, de broer van Martijn, speelde in B1. Ondanks dat 

Martijn twee jaar jonger is, speelde hij als snel samen met 

zijn broer in hetzelfde team. Martijn; “Ik speelde tegelij-

kertijd ook regionaal voor de K.N.V.B., onder andere 

FOTO’S LINDA KOKgecoached door de huidige hoofdtrainer van V.O.C. 1, 

Mark Weel. Daar speelde ik me snel in de kijker en kwam 

al snel bij de JO16 van Oranje terecht voor jeugdspelers 

die niet bij een profclub actief waren. Ondertussen waren 

meerdere profclubs geïnteresseerd in mij en dan moet 

je goed nadenken over wat je wilt”. 

Debuut tegen Ajax

Uiteindelijk koos Martijn op 16-jarige leeftijd voor een 

overstap naar de B1 (JO16) van Excelsior. “Van de B1 ging 

ik door naar de A1 en tekende ik uiteindelijk mijn eerste 

profcontract, waarmee ik mijzelf voor drie jaar verbond 

aan de club uit Kralingen. Tegelijkertijd speelde ik ook in 

de jeugd van Oranje waar ik het tot de JO19 schopte. Met 

Oranje hebben we het Euro 2009-toernooi in Duitsland 

gespeeld. Ik zat daar in het team met jongens als Stefan 

de Vrij, Warner Hahn, Luc Castaignos, Oğuzhan Özyakup 

en Joël Veltman. We haalden de finale en daar kwamen 

we gastland Duitsland tegen. Na 90 minuten was de stand 

1-1. Geheel in traditie scoorde Duitsland in de vierde 

minuut van de verlenging de 2-1. Dat was dik balen, maar 

het toernooi was een geweldige ervaring. 

Het was best een pittige periode: 8.00 uur ’s morgens naar 

school tot 16.00 uur, daarna direct trainen tot 19.00 uur ’s 

avonds. Daarna snel wat te eten, huiswerk maken en naar 

bed. Iedere dag hetzelfde ritueel. Door goed te plannen 

kon ik mijn school prima combineren met het voetbal.
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Na mijn eindexamen op het Erasmiaans ging ik me vol 

concentreren op het voetbal. Ik ging op uitleenbasis van 

Excelsior naar Feyenoord A1 (JO19) en het jaar erna 

maakte ik deel uit van het eerste van Excelsior. Ik weet 

nog goed dat ik mijn debuut maakte, uit bij Ajax in de 

Arena. Het was vlak voor Kerst en m’n vader en broer zaten 

op de tribune. Dat was een mooi moment! Ik heb daarna 

nog eredivisiewedstrijden tegen Roda JC en Heerenveen 

gespeeld, tot het noodlot me trof en ik geblesseerd raakte. 

Het was een sluimerende blessure en had door mijn inten-

sieve schema al moeite met de forse belasting van mijn 

spieren. Na de winterstop ben ik toen te snel weer vol 

aan de bak gegaan. 

Het gevolg was dat Excelsior na het aflopen van mijn 

contract niet wilde verlengen. Ik overwoog ondertus-

sen om mijn studie weer op te pakken. Het prettige is 

dat ik makkelijk kan leren, maar het voetballen wilde ik 

ook niet vaarwel zeggen. Ik wist eigenlijk niet goed wat 

ik wilde. En toen kwam Sparta langs. Zij boden me een 

contract aan en uiteindelijk heb ik voor twee jaar gete-

kend. Ik had me vanaf dat moment weer helemaal op 

het voetbal geconcentreerd maar na twee maanden 

raakte ik weer geblesseerd. 

Dan ga je nadenken: wat zijn mijn vooruitzichten en wil 

ik dit nog wel? Ik heb toen wel een ingrijpende beslissing 

genomen en mijn contract ingeleverd. Wiljan Vloet was 

destijds technisch directeur bij Sparta en mijn keuze 

verraste hem wel. Hij begreep waar ik mee worstelde en 

wist van mijn blessure, maar het kwam toch wel onver-

wacht. Dat was het moment waarop ik definitief een punt 

achter mijn profcarrière zette. 

Wetenschappelijke carrière

Gelukkig kon ik nog net beginnen met een studie 

Industrial Design Engineering aan de TU in Delft. Dat was 

een opluchting, omdat het voorkwam dat ik in het welbe-

kende zwarte gat terecht kwam. In die tijd ben ik ook 

weer aangesloten bij V.O.C. Ik heb dat heel rustig aange-

pakt en uiteindelijk promoveerden we met V.O.C. 1 naar 

de Hoofdklasse. Nadat ik mijn bachelorstudie had afge-

rond ben ik verder gaan studeren en deed mijn master 

Biomedical Engineering aan de TU Delft. Deze opleiding 

rondde ik twee jaar geleden af en op dit moment ben ik 

bezig met mijn promotie aan dezelfde universiteit. 

Mijn promotieonderzoek begeeft zich op het snijvlak 

van de medische en technische kant van de wetenschap. 

Ik doe onderzoek naar de ontwikkeling van medische 

instrumenten voor de minimaal invasieve chirurgie op 

het gebied van prostaat- en hersentumoren. Hierbij moet 

je denken aan chirurgische ingrepen waarbij een veel 

kleinere incisie gemaakt wordt dan bij een conventio-

nele ingreep, zogenaamde ‘sleutelgatchirurgie’. Eigenlijk 

best wel bijzonder dat je op je 28e al een hele profvoet-

balcarrière achter de rug hebt en over iets meer dan twee 

jaar gaat promoveren in de technische wetenschap. ‘Die 

combinatie van sporten en leren heeft me altijd al goed 

gepast’ zegt Martijn. ‘’Daarmee heb ik zowel mentaal als 

fysiek voldoende uitdaging”.

“Of ik trainersambitie heb? Nooit over nagedacht eigen-

lijk. Ik vind het leuk om de jeugd van V.O.C. te helpen 

tijdens bijvoorbeeld de V.O.C. voetbaldagen en toen ik 

bij Excelsior speelde heb ik wel voetbalclinics gegeven. 

Dus zeg nooit, nooit! Ik heb het nu nog veel te veel naar 

mijn zin in het eerste van V.O.C. Ik ben en blijf een fana-

tiek mannetje en ik kan nog wel een aantal jaren op dit 

niveau meedraaien. Uiteindelijk zie ik mezelf wel in een 

vriendenteam spelen bij de veteranen”.

Willem Jan Ruiter
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Dertien-twee is eigenlijk zoals ieder ‘schaduw selectieteam’ bij 
iedere grote vereniging is. Individuele kwaliteiten als talent, ambi-
tie, doorzettingsvermogen, trainings- en wedstrijdinstelling, 
snelheid, tactisch inzicht en techniek zijn nét iets te veel verdeeld 
over de afzonderlijke spelers, sommigen beschikken over meer-
dere kwaliteiten. 

Maar in die persoonlijke verbeterpunten 

schuilt juist de kracht van het team. Ieder heeft 

zo zijn eigen rol en inbreng in het team, ieder-

een accepteert dat naadloos van elkaar en 

daarmee opereert het elftal als team zonder 

persoonlijke agenda’s. Kom daar in deze tijd 

nog maar eens om. En dat niet in de laatste 

plaats door de inzet van de bezielde trainer 

Samir Kaddem en de zeer prettig georgani-

seerde en alerte begeleiding van Jaco Belder. 

In een ideaal verlopende wedstrijd zien we 

keeper Joram Wildschut als rots in de bran-

ding achter de goed ingespeelde defensie 

die op de flanken gevormd wordt door de 

zeer taakbewusteen geconcentreerde Frits 

Overman en Daan Kroon en de solide, graag 

langs de lijn opkomende Koen de Vos. Het 

hart van de verdediging, Joas de Koeijer en 

Aimar Hoes, is zoals iedere trainer dat zou 

wensen: snel, fysiek sterk en van goed spelin-

zicht voorzien. 

Ook het middenveld laat zich niet onbetuigd: 

Hugo Zuijderhoudt als multifunctionele regis-

seur voor de verdediging die de lijnen uitzet, 

en in de slipstream de technisch vaardige 

Allard Lusse ende zeer toegewijde Diede 

Gerritsen meeneemt om ballen te veroveren 

en op slimme wijze de voorhoede te bedie-

nen. Pepijn Belder is daarbij gezegend met een 

verwoestend schot in zijn linkerbeen waarmee 

hij al vaak, ook rechtstreeks uit corners, 

gescoord heeft en kan door een tegenstander 

nooit uit het oog verloren worden. 

De voorhoede is wat van het flegmatieke 

soort, maar daardoor ook in positieve zin 

onberekenbaar: de soms onnavolgbare acties 

en rushes van Milian Muste en Julian Koote 

in combinatie met de doelgerichte en zeer 

beweeglijke en daardoor altijd lastige Tom 

Bruijnzeel en Thomas Peters met zijn neusje 

voor de juiste positie in de buurt van de goal. 

Dat voetbal een van de weinige sporten is 

waarbij onverdiend verloren kan worden, 

bewijst dit team met enige regelmaat. 

Voetballend zijn ze vaak beduidend beter dan 

de tegenstander, maar te vaak is dat niet terug 

te zien in het eindresultaat. Maar zoals het een 

hecht team betaamt, wanklanken zijn er 

zelden, ook niet na (een al dan niet terecht) 

verloren wedstrijd. En dat maakt dit elftal leuk 

en zeer de moeite waard. U hoort nog van hen!

Paul Hoes 

V.O.C. JO 13-2 
…never a dull moment
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‘ Het liefst doe ik 
alsof er geen 
wedstrijd is want 
dan kan ik de 
wedstrijdspanning 
weghalen.’

Interview met V.O.C. 1-speler Wessel Verhaar

Wessel, hoe ben je in de voetbalwereld beland? 
Ik ben Wessel Verhaar, 30 jaar en ik ben op mijn 

4e gestart bij Alexandria ’66. Na 2 jaar vonden 

we het wel genoeg bij Alexandria en ben ik 

naar V.O.C. gegaan. Ik heb hier erg lang 

gespeeld maar ben 5 jaar geleden min of meer 

gestopt en ging ik hier voornamelijk trainen. Ik 

speelde inmiddels zaalvoetbal bi TTP 

Rotterdam en besloot uiteindelijk helemaal 

over te stappen naar zaalvoetbal.

Ik heb ook nog 2 jaar bij bij vv Hillegersberg 

gespeeld omdat ik daar minder hoefde te trai-

nen. Mijn broertje Felix en ik speelden daar 

samen en dat was erg leuk. En inmiddels ben 

ik weer terug bij V.O.C. dus.

Wat was je favoriete positie op het veld?
In de F-jes speelde ik voorin en toen ik op groot 

veld ging spelen stond ik linksmid. De trainer 

zette mij daar neer maar ik vond het eigenlijk 

wel een leuke plek. Je moet verdedigen èn 

aanvallen. Maar heel stiekem vond ik in de spits 

staan ook wel leuk, dat heb ik ook nog gedaan, 

want dan kan je natuurlijk makkelijker scoren. 

Sinds dit jaar speel ik centraal achterin.

Drie keer achter elkaar kampioen. Hoe was dat?
Dat was een zeer leuke tijd ook omdat ik met 

heel veel vrienden in een team zat. En met mijn 

broers Felix en Thomas. Ik denk ook omdat we 

elkaar zo goed kenden dat we daarom goed 

samen konden werken. Het leukste was wel 

dat we allemaal plezier hadden en het kampi-

oenschap voelde daarom meer als een bijzaak.

U speelde ook samen met je broertjes. Ergerde 
je je nooit aan hen?
Eigenlijk hadden we bijna geen ruzie maar ik 

weet nog wel dat in de eerste kampioenswed-

strijd verloren met 4-0 en toen wel boos op 

elkaar waren geworden. Maar toen we uitein-

delijk kampioen werden, waren we dat 

allemaal alweer vergeten.

Waarom kwam je terug bij V.O.C.?
Ik ben teruggekomen omdat ik mezelf wil 

uitdagen door hier op een hoger niveau te 

gaan voetballen. Dan heb ik ook meer plezier 

in voetbal.

Hebben er bepaalde mensen invloed gehad op je 
terugkeer? 
Ja zeker. Mijn vader natuurlijk. Hij belde me zo’n 

beetje elke week op om te vragen wanneer ik 

terug zou komen want iedereen miste me bij 

Désirée Daemen: 
Ik ben 12 jaar oud en ik voetbal 

hier nu 6 jaar. Ik werk hier ook 

als gastvrouw en speel nu in 

MO15 1 (meiden onder)

Suzy Wierenga: 
Ik ben ook 12 jaar en ik werk 

hier met Kees in de shop. 

Volgend jaar ga ik hier 

voetballen.

DE INTERVIEWERS
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V.O.C. Peter de Haan, dat was mijn coach in de 

kampioensjaren, heeft mij ook een beetje over-

gehaald en ik ken hier natuurlijk heel veel 

mensen, dus dat is ook gewoon gezellig. 

Wat vond je de leukste club waar je gespeeld heeft?
V.O.C. is natuurlijk de leukste maar ik heb het 

ook bij andere clubs naar mijn zin gehad.

Het is ook leuk en leerzaam geweest om bij 

andere clubs te spelen natuurlijk.

Bij welke club wil je nog spelen?
Feyenoord natuurlijk! Wie niet? Ik heb wel bij 

Feyenoord Futsal gevoetbald, dat is het 

zaalvoetbalteam.

Werden er in de zaal veel meer trucjes gedaan 
of was dat niet zo?
Er zijn wel spelers die allemaal trucjes kunnen 

en heel technisch zijn. Ik heb geleerd tactisch 

te spelen dus heel snel spelen. Je speelt 5 

tegen 5 in plaats van 11 tegen 11. 

Wat ben je van plan om te doen na het voetbal?
Ik hoop eigenlijk nooit te stoppen met voetbal.

Wat doe je voor werk?
Ik werk bij Feyenoord, de maatschappelijke tak. 

Niet iedereen heeft de kans om bij zo’n mooie 

club als V.O.C., of bij welke club dan ook, te 

kunnen sporten. Om dat soort dingen op te 

oplossen is de afdeling maatschappelijke 

zaken opgeroepen. Ik probeer ervoor te zorgen 

dat iedereen een kans krijgt om te sporten. Dat 

kan plaatsvinden op scholen, clubs maar het 

kan ook gewoon op het veldje in de wijk.

Wie is je favoriete voetballer?
Op dit moment vind ik het leukst om naar 

Frenkie de Jong te kijken. het is een sierlijke 

voetballer en denkt veel vooruit. En hijl speelt 

op de positie waar ik ook graag speel.

Wilde je vroeger al voetballer worden?
Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.

Wat is je voorbereiding op een wedstrijd?
Het liefst doe ik alsof er geen wedstrijd is want 

dan kan ik de wedstrijdspanning weghalen.

Maar ik heb geen bijgeloof. We spelen nu 

vooral om 2 uur en dat vind ik best wel een 

moeilijke tijd want je wilt gegeten maar ook 

geluncht hebben. 

Wat is je mooiste ervaring.
De kampioenschappen maar dan niet de prijs 

zelf maar dat het met zoveel vrienden was. In 

die tijd was Piet van Schooneveld er ook altijd 

bij. Hij heeft mij vanaf jongs af aan getraind en 

daarom was het wel leuk dat we toen kampi-

oen werden.

Heb je nog blunders gemaakt?
Ik werd ooit getraind door Peter de Haan die 

vroeger heel lang op hoog niveau heeft 

gevoetbald, maar nu niet meer natuurlijk. We 

hadden 1 keer dat we een man te weinig 

hadden, dus deed hij mee en wij zaten hem 

een beetje uit te lachen. Toen gaf hij me 2 

panna’s. En een keertje hier op het veld stond 

ik achter en ik wilde uitverdedigen, een beetje 

technisch als in de zaal, maar dat ging fout en 

we kregen een tegengoal. Toen riep mijn trai-

ner Robert Verbeek: JE BENT HIER NIET IN DE 

ZAAL HE!
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Interview met oud-international Manon Melis

‘ Ik hoop dat we  
heel snel kunnen 
beginnen met  
de echte Eredivisie  
van de dames.’
Hoe bent u uiteindelijk in de voetbalwereld 
gekomen?
Ik ben toen ik 7 was begonnen met voetbal-

len bij RVVH. Mijn vader (Harrie Melis) heeft 

altijd gevoetbald bij Feyenoord. Toen hij in een 

vriendenteam mocht ik altijd mee. Op een 

gegeven moment zei ik dat ik ook wilde voet-

ballen. Maar toen was meidenvoetbal natuurlijk 

nog niet zo populair.

U heeft tot uw 18e bij de jongens gespeeld, was 
dat een goede beslissing voor uw carrière? 

Toen ik in de jeugd zat waren er eigenlijk 

nog heel weinig meiden die voetbalden, 

daarom was het beter, als je best wel lekker 

kon voetballen, om bij de jongens te blijven. 

Op een gegeven moment word je ook vrien-

den met elkaar in het team en vond ik het 

eigenlijk best leuk. En wat later werden de 

jongens ook wel groot en gaat het spel snel, 

maar daar leer je juist beter van voetballen.

Vindt u dat jongens en meisjes gemixt of apart 
moeten spelen?
Tot een bepaalde leeftijd vind ik dat het heel 

goed gemixt kan, als iedereen dat wil natuur-

lijk want sommigen vinden het ook gewoon 

leuk om alleen bij de meisjes of alleen met de 

jongens te spelen.

U heeft ook in Zweden gespeeld. Het niveau is 
daar een stuk hoger, waarom is het daar beter?
De competitie van vrouwenvoetbal is daar al 

wat langer geaccepteerd, dus toen ik daar 

naartoe ging speelden er al wat meer buiten-

landse speelsters in dat team. Dus je moet je 

voorstellen dat als er al een paar goede Engelse 

meiden of uit Amerika of zelfs Brazilië zaten. 

Dan wordt het niveau ook steeds hoger en 
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daar trainde je ook veel vaker, soms 2 keer per 

dag. En in Nederland was het gewoon 

amateurvoetbal, terwijl je er in Zweden 

gewoon geld mee kon verdienen.

U heeft ook in Amerika gevoetbald, hoe heeft u 
dat beleefd?
Vrouwenvoetbal is daar al veel langer populair, 

bijna populairder dan mannenvoetbal. En de 

meiden van het Amerikaanse team zijn eigen-

lijk al supersterren en het voetbal leeft daar ook 

al veel meer. Ik vond het gewoon heel erg leuk 

en alle teams zijn nogal gelijk aan elkaar dus 

iedereen kon van iedereen winnen. En verlie-

zen natuurlijk.

U heeft natuurlijk heel veel mooie momenten 
gehad, wat vond u nou het mooiste?
De eerste keer bij het Nederlands elftal was 

heel bijzonder, kampioen worden was natuur-

lijk heel mooi. Voor het eerst op een EK met 

Nederland 2009 in Finland.

Manon vraagt aan Désirée: “en weet jij er nog 

een paar?” Désirée zegt: “de penaltyserie tegen 

Frankrijk, u schoot de tweede en Anouk 

Hoogendijk schoot de beslissende.”

Als u geen voetballer was geworden, wat had u 
dan willen worden?
Ik wou eigenlijk altijd al iets met sport gaan 

doen, misschien gymlerares.

Hoe bereidde u zich voor op een wedstrijd?
Ik heb geen bijgeloof, het lag eraan hoe laat 

wij speelden. Als we om 12 uur ‘s middags 

speelden dan moest ik gewoon goed ontbij-

ten en een paar stukjes fruit eten. En als we 

avondwedstrijden hadden dan ging ik 

gewoon ontbijten, stukje fietsen en een 

slaapje tussendoor.

Wat was als uw kind uw favoriete positie en 
mocht u daar ook spelen?
Ik weet dat ik bij de jongens nog wel eens 

rechtsback speelde, dat vond ik niet zo heel 

leuk dus ik ging vaak gewoon in de aanval met 

de bal en toen zagen ze al snel dat ik wel meer 

een aanvalster ben. Dat vond ik ook een stuk 

leuker dus dat kwam goed uit.

U werkt bij Feyenoord, wat voor werk doet u 
daar precies?
Ik zet het meidenvoetbal op bij Feyenoord, we 

zijn in de zomer van 2017 gestart met 2 teams, 

we hebben er nu 3. Het beloftenteam speelt 

nu in de beloften eredivisie, een soort talen-

tencompetitie. Ik hoop dat we heel snel 

kunnen beginnen met de echte eredivisie van 

de dames.

Hoe voelde u zich in 2009 toen jullie die penalty’s 
moesten nemen en de winnende goal gemaakt werd. 
Het was natuurlijk heel spannend want het was 

natuurlijk heel belangrijk, dus als de goal 

gemaakt is ben je natuurlijk super blij. Iedereen 

rende, Anouk juichte, we waren gewoon super 

blij, we waren ook verder gekomen dan ieder-

een gedacht had, dus dat was ook mooi.

Wanneer denkt u dat vrouwenvoetbal echt 
populairder is geworden in Nederland?
Ik denk dat in 2017 wel een grote stap is 

gemaakt, toen de dames zo ver kwamen en 

iedereen wel inzag dat ze eigenlijk gewoon 

best leuk kunnen voetballen. Ik denk dat dat 

wel een groot moment is geweest.

U heeft ook bij het team gespeeld bij Vera Pauw, 
hoe was dat?
Nou ik vond haar een beetje streng, maar dat 

was juist ook goed voor ons team. We waren 

natuurlijk nog jong en zij probeerde ons beter 

te maken en dat heeft ze gedaan.

Een jaartje geleden had Miedema u ingehaald 
als topscorer van het Nederlands elftal. Vond u 
dat erg?
Nee, het hoort er natuurlijk gewoon bij. Toen 

het record verbroken was werd ik er helemaal 

gek van, ik werd meerdere keren per dag 

gebeld. En elke keer hetzelfde verhaal. Het 

hoort erbij, ik vond het niet erg.

U bent net voor het EK gestopt. Had u niet 
liever mee willen gaan en winnen?
ja, ja ik had natuurlijk door willen gaan maar 

op dat moment wist ik niet dat we zouden 

winnen, en ik wou eigenlijk wat anders doen. 

Ik stond toen en sta nu nog steeds achter de 

keuze die ik gemaakt had en ik heb inmiddels 

2 hele leuke kindjes, dus ik vind het goed.

Wat was nou uw grootste blunder, ook gewoon 
op tv?
Ik heb een keer rood gehad, want ik vond dat 

ik niet buitenspel stond dus toen zei ik tegen 

de grens dat hij zijn bril op moest zetten. En ik 

had al eerder geel gekregen maar die was 

eigenlijk niet voor mij, maar ik kreeg hem toch. 

Heel raar en nu kreeg ik er nog eentje. En toen 

stond dat in de krant en mijn vader was er ook 

niet zo blij mee. 

Wilt u nog wat zeggen tegen de jonge 
voetballers en voetbalsters?
Heb gewoon heel veel plezier in het voetbal-

len en als je heel ambitieus bent, dan kan je 

ook beter presteren. Dat kan je dan combine-

ren, maar plezier staat voorop.

Flora Kernkamp en Isis Dirne.
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Interview met V.O.C. 1-aanvoerder Martijn de Vries

Hoe oud was je toen je begon met voetbal en 
waarom ging je op voetbal? 
Ik was vijf en toen ik ging eigenlijk altijd met 

mijn vader mee, want die speelde toen bij 

Kralingen en toen vond ik het al heel leuk. 

Uiteindelijk is mijn vader ook naar V.O.C. 

gegaan en gaf hij hier training en zo ben ik hier 

op voetbal gekomen. 

Heb je een keer een hele erge ruzie gehad met 
een scheidsrechter of speler? 
Vroeger was ik een erg ’opgewonden standje’ 

dus af en toe kon het in het veld wel uit de 

hand lopen, maar ik ging nooit echt tekeer 

tegen de scheidsrechter. Ik ben niet altijd 

aanvoerder geweest maar nu dus wel en ik 

moet dus het goede voorbeeld geven en ik 

ben nu ook wat ouder dus als je nu frustraties 

hebt leer je er meestal wel mee omgaan. 

Wat is je grootste frustratie als je in het veld 
staat? 
Ik denk dat ik het het vervelendst vind als het 

bij jezelf gewoon niet lukt, zoals dat je een bal 

inspeelt en dat hij niet aankomt en dat je wel 

heel veel kan rennen, maar dat het gewoon 

niet lukt. Maar gelukkig komen die dagen niet 

heel vaak voor, maar ze er zijn en dat is wel 

heel vervelend. 

Wie is je beste maatje uit je team? 
Ik denk dat het leuke is aan de selectie van 

V.O.C. dat iedereen wel met elkaar kan 

opschieten, maar natuurlijk zijn er ook mensen 

in het team waar je buiten het voetballen heel 

veel mee omgaat. Voor mij is dat bijvoorbeeld 

Pieter Beereboom. Maar op V.O.C. is het 

gewoon heel gezellig en ik denk dat iedereen 

dat wel heeft, dat iedereen wel met elkaar kan 

opschieten. 

Heb je broer(tje)s of zus(jes)? 
Ik heb een broer, Rutger, die 2 jaar ouder is. En 

die heeft eigenlijk ook altijd bij V.O.C. gezeten. 

Op een gegeven moment is hij naar 

Amsterdam verhuisd en is hij bij andere clubs 

gaan spelen. Ik heb nog geprobeerd hem 

terug te halen naar V.O.C. maar hij is helaas 

gestopt met voetbal en het was ook niet meer 

zo bespreekbaar dat hij hier terug zou komen. 

Liever de beste verdediger zijn of de beste 
aanvoerder? 
Ik denk dat ik vroeger had gekozen voor de 

beste verdediger, maar nu vind ik het belang-

rijker om goed het team te motiveren en 

ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn plek 

voelt en het naar zijn zin heeft. Dat vind ik net 

iets anders dan een goede voetballer zijn, want 

dan moet je een soort teamleider zijn en dat 

vind ik ook wel echt leuk en belangrijk. 

Heb je een harder schot of een betere conditie? 
Ik moet toegeven dat door het coronavirus 

mijn conditie niet echt beter is geworden dus 

nu zou ik voor het schieten kiezen. 

En voor de coronatijd? 
Ik denk dat ik toen wel heel erg fit was, dus 

voor het virus mijn conditie en nu mijn schot! 

Hoe ervaar je corona? 
Voetbal mis ik wel heel erg. Door corona is onze 

competitie stil gelegd waardoor wij het 

volgend jaar nog een keer op hoofdklasseni-

veau mogen proberen. Dus wat dat betreft was 

corona wel een voordeel voor het team maar 

nog steeds mis ik het voetbal wel heel erg en 

ik hoop binnenkort weer mee te kunnen doen 

want ik ben geblesseerd. 

Wat heb je dan voor een blessure? 
Een enkelblessure omdat ik in een wedstrijd 

een hele harde trap op mijn enkel heb gehad 

en daar loop ik nu al een tijd mee. Dus ik denk 

ik toch maar even een foto ga laten maken. 

Wat vind je echt niet leuk aan voetbal? 
Ik zei daarnet ook al dat ik wel een goede 

conditie had maar ik vond het nooit echt leuk 

om conditietraining te hebben. Een loopoefe-

ning met een bal vind ik wel oké maar het 

nutteloos rondjes lopen vond ik altijd heel 

vervelend. Nee dat was niet mijn ding 

Flora Kernkamp en Isis Dirne. 

‘ Belangrijk om goed  
het team te motiveren en 
zorgen dat iedereen  
zich op zijn plek voelt ‘
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Interview met Bart Vriends van Sparta Rotterdam

Bij welke club behalve Sparta zou je willen 
spelen en waarom? 
Ik zou ik het wel heel leuk vinden om nog een 

keer bij FC Utrecht te spelen, want daar ben ik 

ooit begonnen. Maar ik wil ook graag een keer-

tje in het buitenland spelen en dan het liefst 

Italië of Australië 

Wie is je idool? 
De leukste vond ik Ronaldinho, een hele leuke 

en vrolijke speler om naar te kijken. 

Met wie ga je het meest om in het voetbalteam? 
In mijn team ga ik het meest om met Dirk Abels 

en een aantal spelers op V.O.C. 

Als je zelf een voetbalclub mocht starten hoe 
zou die heten en wie moet er in spelen? 
We zitten wel eens te fantaseren om een vrien-

denteam te maken in het profvoetbal, want 

het lijkt ons wel leuk om dat te doen met wat 

vrienden. Thomas Verhaar zou er in zitten, 

Ronaldinho, Stijn Spierings en Erik Falkenburg. 

Bij welke club speelde je voor Sparta? 
FC Utrecht 

Welke sport zou je kiezen als voetbal niet zou 
bestaan? 
Dan denk ik de sport naast voetbal waar ik het 

best in ben: Ik denk dat ik dan een zwemmer 

zou zijn. 

Wat was vroeger je droombaan en waarom? 
Al sinds ik klein was wilde ik al voetballer 

worden. 

Heb je nog broers of zussen die voetballen? 
Ik heb een broer en die heeft ook altijd 

gevoetbald. Niet op professioneel niveau, maar 

wel redelijk hoog. Hij doet het nu alleen nog 

voor het plezier en heeft een andere baan. 

Werk je nog ergens anders? Zo niet, zou je dat 
willen? 
Nee op dit moment niet, voetbal is echt mijn 

werk. Het houdt wel een keer op, want ik ben 

nu inmiddels al 29, dus over 5 jaar verwacht ik 

weg te gaan. Ik maak ook een podcast met 

Thomas en Maarten de Fockert. Daar ben ik de 

presentator en misschien zou ik dat na mijn 

carrière nog kunnen doen. 

 

Liever een wedstrijd zonder scheidsrechters en 
vlaggers of een wedstrijd zonder keepers? 
Mij lijkt het wel leuk om een keer een wedstrijd 

te spelen zonder scheids en vlaggers, dan kun 

je ook zien of spelers samen goed met elkaar 

om kunnen gaan. Ik ben verdediger, dus als er 

geen keeper zou zijn zou er wel heel veel druk 

op mij komen staan. 

Heb je nog een studie gedaan? Of zou je dat nog 
willen doen? 
Ik heb het VWO gedaan en tijdens het voetbal 

deed ik mijn studie. Eerst heb ik communica-

tiewetenschap gestudeerd en daarna media 

en journalistiek. 

Hoe groot is je gezin? 
Ik heb 1 broer. Mijn moeder is een paar jaar 

geleden overleden, dus ik heb alleen mijn 

vader nog. 

Wat zijn je plannen na voetbal? 
Dingen doen met de podcast en misschien 

wel op tv. Een wereldreis maken zou mij super 

leuk lijken. 

Waarom ben je een podcast begonnen? 
Nou dat komt doordat Thomas en ik het leuk 

vinden om over voetbal te praten en ook over 

andere dingen in het leven. We zijn het ook 

niet altijd met elkaar eens, dus er ontstond ook 

wel eens wat discussie. Iemand die ons een 

beetje helpt, zei dat het wel leuk was om dit 

op te nemen en een beeld te krijgen hoe voet-

ballers met elkaar omgaan achter de schermen 

en wat er allemaal gebeurt. Toen hebben we 

een andere bevriende voetballer erbij gevon-

den, die het heeft waargemaakt en die ook een 

leuke aanvulling is op ons. Op die manier is het 

gebeurd. 

Is er nog iemand anders waarmee je nog graag 
een podcast wil opnemen? 
Ik zou het met heel veel mensen leuk vinden 

om te doen. Wij hebben allemaal met Denzel 

Dumfries gespeeld. Hij speelt nu bij PSV en het 

Nederlands elftal en is heel erg aardig. Dat 

zouden we dus wel graag willen. 

Wat vind en doe je in de coronatijd? Voetbal je 
nog of niet meer? 
Ik train gelukkig wel nu, in kleine groepjes een 

paar weken lang. Ik kom nu wel aan veel meer 

dingen toe waar ik normaal niet aan toe kwam. 

Ik vind fietsen en lezen leuk. 

Wat zijn je grootste frustraties in het 
voetbalveld? 
Eigenlijk als ik zelf heel slecht speel, daar kan 

ik echt niet tegen. Dan kunnen we winnen of 

verliezen, maar ik voel me dan nog steeds heel 

slecht. 

Flora Kernkamp en Isis Dirne.

‘ Mij lijkt het wel leuk om een 
keer een wedstrijd te spelen 
zonder scheids en vlaggers’
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James Seymour:  
Still Overseas

James Seymour was een nieuw gezicht geweest dat we dit 

seizoen zouden verwelkomen op de club, maar dat kon 

vanwege de maatregelen helaas niet doorgaan. De 

Australiër zou de coaching staff en de selectie versterken 

in verband met het drukke schema van onze drie interna-

tionals Pieter Seelaar, Max O’Dowd en Scott Edwards. James 

won afgelopen seizoen in Australië de Jack Ryder Medal: 

De award voor de meest waardevolle speler van het seizoen 

in Victoria. Een korte introductie van de 28-jarige Australiër 

die we in 2021 alsnog verwachten in Rotterdam. 

Can you briefly introduce yourself to the club? 

I am 28 years old from Melbourne and open the batting 

for the Essendon CC in the Melbourne premier competition.

 

How did you get in contact with V.O.C.? 

I have played against Scott Edwards in Melbourne and asked 

him about the possibility of playing in the Netherlands. He 

put me in contact with the club and I agreed to head over 

for the 2020 season! Hopefully I can join the club in 2021!

 

What do you expect from V.O.C. and cricket in the 

Netherlands? 

Good competitive cricket, hard training but most impor-

tantly lots of fun! 

Can you describe the disappointment of missing a 

summer in Rotterdam and competing in the ECL 2020?

 I was disappointed like a lot of other people who had travel 

planned! I watched a bit of the ECL last year and I’m sure it 

will be great to be apart of, fingers crossed it can resume 

next year! 

Op V.O.C. hebben de cricketers misschien wel het meest te 
maken met de beperkingen die opgelegd zijn om de 
verspreiding van COVID-19 af te remmen. De trainingen 
zijn weliswaar opgestart en er wordt nu een onderlinge 
‘T10 competitie’ georganiseerd, maar de KNCB competities 
en het verdedigen van de Europese titel in La Manga tijdens 
de ECL vallen helaas in het water.

How have you experienced the past two months 

in quarantine? 

After the Melbourne season finished, I relocated to my 

parents farm two hours north of Melbourne, it’s been a fun 

time, Plenty of backyard gym sessions, chasing kangaroos 

and annoying my parents! 

As of June 6 I will be fortunate enough to be able to play 

for the Waratah CC in Darwin, The season thru to mid 

September will be streamed online so if anyone wants to 

check it out and watch some sport during quarantine might 

be worth a look! 

How do you spend your time away from cricket? 

I don’t spend a lot of time away from cricket, I’m a big cric-

ket nuffy but I enjoy going to the beach, the gym, cycling 

and I’m a big AFL Aussie rules football fan. Go Saints! 

Can we expect to meet you in the 2021 summer? 

Absolutely! I’ve got flight credits I need to use so fingers 

crossed I can see you all at V.O.C. Rotterdam in 2021! 

Any final thoughts you’d like to share with V.O.C.? 

Best wishes to everyone at the moment! Look out for one 

another, Stay safe and I hope to meet you all at Rotterdam 

in 2021. 

Thanks a lot, James. We hope to see you soon! 

Maarten van Ierschot 

Foto: Essendon Cricket Club
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Wat een mooi cricketseizoen hebben we gehad! Ondanks, of 

juist dankzij Corona hebben de V.O.C.-jeugdcricketteams veel 

wedstrijden gespeeld. Waar we veel later in het seizoen 

begonnen dan normaal, werd er de hele zomer doorgespeeld 

tot de laatste wedstrijden, zelfs tot diep in september. 

Wij deden met de V.O.C.-jeugd mee met vier teams in de 

competitie: U9, U11, U13 en U15. Onze oudere cricketjeugd 

heeft zelfs een kans gekregen om mee te spelen in het eerste 

in te vallen. Dat is niet onopgemerkt gebleven zelfs door de 

media waarin een aantal artikelen verscheen over de jonge 

invallers. Dankzij een aantal jaren van focus op kwaliteit van 

training en coaching, is de V.O.C.-jeugd flink vooruitgegaan 

en dat leidt tot goede resultaten en zichtbaarheid bij de KNCB 

en bij andere clubs. Dankzij onze hoofdcoach Tim de Kok en 

onze Australische coach Corey Rutgers en alle enthousiaste 

jeugdspelers, managers, coaches en trainers voor hun inzet 

op en om het veld!

Het doel van V.O.C. om primair onze jeugdspelers een mooi 

cricketseizoen te bieden is geslaagd. Hard trainen en plezier 

leidt tot resultaten, waarbij de halve finale landskampioen-

schap U15 (die eerder kampioen werd in de poule) er een 

van was, net als de mooie tweede prijs die de U13 in novem-

ber 2019 in de zaal behaalde. Er is via de Academy veel 

Het V.O.C. JEUGDCRICKETSEIZOEN 2020

De afgelopen 
cricketzomer

Arjen Heere

Wat een mooi cricketseizoen hebben we gehad! Ondanks, of juist dankzij 
Corona hebben de V.O.C.-jeugdcricketteams veel wedstrijden gespeeld. Waar 
we veel later in het seizoen begonnen dan normaal, werd er de hele zomer 
doorgespeeld tot de laatste wedstrijden, zelfs tot diep in september.

aandacht en tijd gestopt in het promoten van cricket bij 

onze voetballende jeugdleden en ook op lokale scholen. De 

doelen zijn zowel verbreding van de jeugd als ook het niveau 

van de V.O.C.-jeugdspelers en –teams naar een hoger plan 

brengen.

U15
Na een herfst, winter en Corona-voorjaar hard trainen onder 

leiding van onze trainer Tim de Kok heeft onze U15 een 

SuperSeizoen gehad! Het is zelfs zo goed gegaan dat U15 

kampioen is geworden en zo de halve finale voor het 

Landskampioenschap haalde

Onze U15 met een groot aantal V.O.C.-voetballers (zo zie je 

maar weer dat beide V.O.C.-sporten uitstekend te combine-

ren zijn) speelde om het Landskampioenschap tegen een 

combinatie team van ACC/VRA, waar we bij Sparta te gast 

waren (veel dank aan Tim en Martijn Snoep). U15 verloor nipt 

en hoewel we niet het felbegeerde landskampioenschap 

behaalden, hebben we met onze 12 spelers (met daarin 

Ellemijn Smit als Topspeelster en Taha Raja als debutant) een 

fantastisch seizoen gehad:

• Meer wedstrijden dan in een regulier seizoen;

• Veel wedstrijden op het Heilige Gras van onze voorzitter 

René van Ierschot (heel veel dank daarvoor!!!);

• Super trainingen van en door Tim;

U15
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U13 U11
• Cricket (vooral de vele wedstrijden tegen VCC Voorburg) 

op hoog niveau;

• Een uitstekende, vriendschappelijke sfeer binnen en buiten 

het veld;

• Alle ouders participeerden;

• En uitstekend – door alle ouders – verzorgde teas;

• En als kers op de 2020-taart: debutanten uit U13 (Jerre 

Zandbergen en Koen de Vos) en zelfs ook U11 (Finn Ong).

U13
De U13 had dit jaar een vrij smalle basis en was danig verjongd 

ten opzichte van vorig jaar. Maar dat mocht totaal niet deren. 

Zelfs niet terwijl de hele zomer, ook tijdens de vakantie werd 

doorgespeeld. Elke week stonden er voldoende jongens en 

meisjes op het veld met af en toe de hulp van de U15 en ook 

spelers van de U11 kregen de kans om in te vallen. Ook kwam 

er een nieuwe cricketer over vanuit de voetbal (Diede 

Gerritsen) en speelde Tycho dit jaar voor het eerst. 

Het team speelde heel goed onder leiding van Corey en 

startte het seizoen met een aantal goede wedstrijden en over-

winningen. In verband met de vakantie moest één wedstrijd 

later worden gespeeld. Zo kwam het dat de tweede wedstrijd 

V.O.C. U13 tegen HBS U13 (de eerste werd gewonnen door 

V.O.C.) in de avond gespeeld moest worden. Hoewel de 

wedstrijd werd ingekort van 30 naar 20 overs, was het vanaf 

het begin al duidelijk dat de laatste overs in de schemering 

gespeeld moesten worden. HBS won de toss en was zo slim 

om te gaan batten nu het nog licht was. Er werd goed 

gespeeld en HBS zette een totaal van 144 runs neer. Dat was 

een fikse target voor V.O.C. Zeker omdat het langzaam steeds 

donkerder werd! Maar ondanks de invallende duisternis 

werden de punten binnen gesprokkeld. Dus moest het in de 

laatste over gebeuren! Er waren nog 8 runs nodig. Helaas 

haalde V.O.C. de target net niet!

Dit bleek een belangrijk verlies want over het hele seizoen 

werden drie wedstrijden verloren en kwamen drie ploegen 

gelijk bovenaan in de poule. Op Netto Run Rate (een tech-

nisch verhaal) werd HCC eerste. HBS eindigde met een verschil 

van 0,01 (dat zijn maar 3 runs) net boven V.O.C. Zo’n close call 

hadden ze bij de KNCB nog nooit meegemaakt. Maar daar 

hadden we niets aan want onze U13 ging net niet door naar 

de halve finale van het Landskampioenschap.

Ondanks de Corona-zomer heeft onze U13 een heel leuk 

seizoen met veel cricket, betrokken ouders, lekkere teas, 

goede scoorders, een wedstijd bij kunstlicht en een goed 

resultaat! Koen, Jerre, Zulfiqar, Saskia, Sylvère, Frits, Tom, Tycho, 

Diede en Mika en coach Corey en team manager Annebel 

kunnen trots zijn. Zeker ook op Koen de Vos, die dit jaar is 

geselecteerd voor de Dutch Lions wintertraining!

U11
Noodgedwongen startte het seizoen voor U11 pas op het 

moment dat onder normale omstandigheden de reguliere 

competitie eindigt: aan het begin van de zomervakantie. 

Desondanks werd een bijna compleet aantal wedstrijden 

gespeeld, waarin bleek dat de wintertrainingen van Tim hun 

vruchten hadden afgeworpen: er waren op alle fronten grote 

stappen gemaakt en de play-offs (de halve finales voor het 

landskampioenschap) werden op een haar na gemist. 

De ontmoeting tegen een tot op de tanden gewapend 

Punjab ging verloren – een wedstrijd waarin U11 door vakan-

ties enkele ‘key players’ miste en het verschil in toegekende 

wides doorslaggevend was. De concentratie en de strijdlust 

van onze U11-spelers waren t.o.v. vorig jaar zienderogen 

verbeterd. Het was geweldig om te constateren dat bij afwe-

zigheid van de Australische coaching staf de jongens op de 

wedstrijddagen hun motivatie en de wil om te winnen ook 

heel goed uit zichzelf wisten te halen: een grote winst!

Er werd de spelers veel verantwoordelijkheid gegeven, mede 

door het laten rouleren van het aanvoerderschap. Sommige 

van deze aanvoerders bleken best al over wat leiderskenmer-

ken te beschikken; het is niet gemakkelijk je teamgenoten 

ervan te overtuigen dat “eersie bat, eersie bowl” misschien 

niet zo’n goed idee is.

Een aantal spelers deed ervaring op bij wedstrijden van U13, 

waaronder de eerste day & night-wedstrijd ooit in Nederland 

gespeeld. Ook deden flink wat jongens mee aan de talent-

selectiedag van de KNCB. En naar aanleiding van deze sessie 

ontving een groot aantal van hen zelfs een uitnodiging om 

mee te doen aan de Dutch Lions trials. Divyan Mehta, Lucas 

Klappe en Fynn Ong van U11 zijn uiteindelijk uitgenodigd 

voor de Selectie Dutch Lions U12 wintertrainingen.

Veel dank gaat uit naar al diegenen die dit jaar zo succesvol 

hebben gemaakt: coach Tim, managers Leslie en Robert, 

scorers Saskia en Sander, umpire Willem Jan en alle andere 

enthousiaste ouders. Het begin van komend U13-seizoen 

2021 begint eigenlijk al bij de eerste herfst- en wintertrainin-

gen van Tim, die er ongetwijfeld op zal hameren dat vanaf 

volgend jaar ‘uit’ ook echt ‘uit’ is!
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U9
Dit seizoen is een hele nieuwe U9 van start 

gegaan. De basis bestond uit 6 kinderen: Bodie, 

Dante, Jan, Julius, Isabella en Stephan en met 

aanvulling uit onze V.O.C. Tip&Run, Bas en Minke. 

De ouders eromheen werkten enthousiast mee, 

hoewel er bij de meerderheid wegens gebrek 

aan enige cricketkennis wel vrees was om te 

umpen of scoren. Gelukkig werd dat dan goed-

gemaakt door uitgebreide lunches te verzorgen. 

Die waren uitstekend verzorgd!

De U9 speelt met plastic materiaal zodat stortre-

gens gelukkig geen beletsel zijn om gewoon te 

spelen, zoals tijdens de eerste wedstrijd uit bij VCC 

bleek. Thuis werd onze U13 verrast met een door 

onze voorzitter René van Ierschot verzorgd super 

graswicket Het format ‘smash cricket’ is geweldig: 

12 overs, waarbij iedereen evenveel ballen krijgt, 

zowel battend als bowlend. Korte boundary, en 

als er wide wordt gebowled krijg je een free hit 

door een bal die daarvoor al klaarligt op een pion 

naast het wicket weg te mogen slaan. Indien er 

iemand out gaat mag die blijven staan, en krijgt 

de tegenstander 5 runs extra per out.

Aan bat kwamen de meeste runs van Julius en 

Bodie. Isabelle bowlde zeer effectief. Per 

wedstrijd was er een andere aanvoerder. Umpen 

werd door ouders gedaan en dat ging door-

gaans zeer sportief. Al met al een erg leuk 

seizoen geweest, met veel meer overwinningen 

dan nederlagen.

Academy trainingen

Het succes van de jeugd in het cricketseizoen 

2020 is vooral te danken aan het eind vorig 

seizoen genomen besluit om de wintertrainer 

Tim de Kok te benoemen tot Head coach voor 

het gehele jaar. In dit zomerseizoen, waarin veel 

clubs het moeilijk hadden omdat de overzeese 

trainers niet konden komen, had het coaching 

programma van V.O.C. hierdoor continuïteit door 

de volledige beschikbaarheid van Tim, een van 

de beste jeugdtrainers in Nederland. 

Onder leiding van V.O.C.’s eigen ‘Tim’ en dankzij 

verdere investeringen in de V.O.C.-velden,  

de Academy crickethal en het materiaal, zit  

het V.O.C.-Jeugdcricket in een erg goede en 

vrucht bare periode. Het groeiende aantal V.O.C.-

jeugdleden dat wordt geselecteerd voor de 

programma’s van de Dutch Lions en Lionesses 

is een resultaat hiervan, evenals het stijgend 

aantal jeugdspelers dat veel plezier beleeft en 

tijd vrijmaakt voor de wintercrickettraining, 

naast hun voetbal- en schoolbezigheden. 

De ontwikkeling van getalenteerde, intelligente, 

all-round sporters, in de twee meest prominente 

sporten ter wereld, cricket en voetbal, vormt de 

kern van V.O.C.. Deze stijgende lijn zal zich de 

komende jaren voortzetten binnen de V.O.C.-

Cricket Academy onder leiding van onze Head 

Coach Tim de Kok en een gepassioneerde en 

actieve Jeugd Cricket Commissie van harte 

ondersteund door het V.O.C. Bestuur dat cricket 

de plek geeft die het verdient in onze prachtige 

multisport club als V.O.C.!

Tip & Run

Tip & Run was wederom dit jaar een succes! Er 

waren maar liefst 10 zaterdagochtenden met 

meer dan 20 jongens en meisjes. Onder leiding 

van Tim werd er flink gerend, gegooid, gevan-

gen, gebat, getipt- en runt en nog veel meer. De 

ouders verzorgden wederom elke zaterdag de 

lunch, wat door de meeste jonge cricketers wel 

zeer werd gewaardeerd. 

Zaaltoernooi

In november hebben de teams van V.O.C. 

meegedaan aan het zaaltoernooi van de KNCB. 

We waren weer goed vertegenwoordigd met 

drie teams (U11, U13 en U15). De U13 behaalde 

een mooie tweede plaats in dit toernooi!

Andere evenementen en de V.O.C.-

Jeugd Cricket Tour naar Engeland

Door het coronavirus is een aantal traditionele 

evenementen niet doorgegaan dit jaar, onder 

andere het paaseierentoernooi en de opening 

en sluiting (de traditionele familiedag) van het 

cricketseizoen. Ook kon helaas de geplande toer 

naar Engeland in de meivakantie niet doorgaan.

Een nieuw format dat het licht voor aanvang van 

het verlate officiële cricketseizoen waren de 

onderlinge wedstrijden, waarbij alle jeugdspe-

lers samen speelden volgens het T-10 format. Dit 

heeft een mooie band gekweekt, want menig 

zondag tijdens de wedstrijden van het eerste, 

menig zaterdag na de eigen wedstrijden, of op 

andere dagen heeft de jeugd samen veel lol 

gehad en op V.O.C.-backyard cricket gespeeld, 

buiten of in de hal en al dan niet met ouders, 

broers, zussen en opa’s en oma’s. 

Vertegenwoordigers bij Dutch Lions & 

Dutch Lionesses

Ook afgelopen jaar heeft een aantal V.O.C.’ers 

meegedaan bij de Dutch Lions en Lionesses. Bij 

de jongens speelden Siebe van Wingerden (U17), 

Cian Huigen, Roman Harhangi en de broers 

Mikkel en Maas Heere in Jong Oranje en bij de 

meisjes was dat Ellemijn Smit Voor de wintertri-

als voor de Dutch Lions en Lionesses zijn dit jaar 

maar liefst 16 jeugdspelers van V.O.C. uitgeno-

digd. Laten we hopen dat er veel van hen 

doorstromen naar de winter en uiteindelijk naar 

de zomerploegen!

Tenslotte

Het V.O.C. Jeugdcricket zit enorm in de lift en 

probeer, zelfs als je onbekend bent met deze 

prachtige sport (zelfs The King of Sports), te 

komen kennismaken en mee te trainen!

Hup V.O.C.!

U9
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Sarcastisch bedoeld? Nee, eigenlijk niet. Zoals elders in 

dit blad wordt vermeld, waren de recreanten weer erg 

blij om in het veld te kunnen staan. Op 28 mei startte de 

eerste wedstrijd in de V.O.C. Corona Cricket Summer Social 

League voor de senioren en de oudere jeugd. Deze onder-

linge wedstrijden werden gespeeld in het T10-format. 

Even uitleggen: Dat zijn twee innings van elk 10 overs, 

dus 60 ballen per team.

We begonnen met drie teams op donderdagavond: The 

Super Sixes (captain Jan van der Sluis), The Mighty Ducks 

(c. Pepijn Katsburg) en The Heavy Hitters (c. Moiz ur 

Rehman). 

Regels:
•  Geen publiek. Dus als je kwam, moest je zorgen dat je 

wat nuttigs te doen had. Geestelijke ondersteuning van 

je kind (35+) viel daar uiteraard ook onder. Men was al 

lang blij dat er weer íets te zien was.

•  Na iedere over: Bal desinfecteren door de 

Corona-verantwoordelijke.

•  Fielders: Handen wassen bij aanvang en na elke vijf overs.

•  Als batsman ga je retired als je 30 Runs hebt gescoord 

of 12 ballen hebt gezien. Dit om je teamgenoten ook 

de kans te geven om aan de beurt te komen.

De eerste wedstrijd was het de beurt aan de Super Sixes 

tegen de Mighty Ducks. Hoewel de Mighty Ducks ook 

wat Super Sixes sloegen en één Super Sixer Mighty 

(Golden) Duck ging, was de eerste overwinning voor de 

Super Sixes. Het was een mooie cricketavond en smaakte 

zeker naar meer.

De zaterdagen waren nog vrij, dus dat was een uitste-

kende gelegenheid om vanaf 20 juni de Super Saturdays 

te starten. Aangezien de animo zeer groot was, kon er 

een vierde team aan worden toegevoegd: The Thirsty 

Bloodhounds, onder leiding van captain Anupam Tripathy. 

De zaterdagochtenden werden door de jeugd gebruikt, 

maar vanaf 15.00 was het de beurt aan de volwassenen. 

Het leken wel kampioenswedstrijden, zo druk was het 

iedere keer! Dat kwam doordat alle teams speelden en 

ook het fantastische weer droeg zeker bij aan de feest-

vreugde. Voeg daar de koude dranken en pizza achteraf 

aan toe en u kunt zich vast voorstellen dat het een zomer 

was vol mooie herinneringen!

Corona-technisch, ging het in de zomer beter, met als 

Corona en een 
fantastische 
cricketzomer

Loeke Bannink
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gevolg dat ook de officiële teams weer aan de slag 

konden en de T10-wedstrijden verhuisden weer naar de 

donderdagen. Duidelijk was dat de onderlinge banden 

tussen de jeugd en de volwassenen, maar ook bij de 

volwassenen onderling, zijn versterkt. Correct me if I’m 

wrong, maar mijns inziens is er meer verbroedering geko-

men en zijn we nog meer één cricketfamilie geworden. 

De Zami’s kwamen naar de Zomi’s kijken en andersom. 

Daarbij waren we vaak met een grote T10-delegatie bij 

de wedstrijden van het 1e, want het was wederom goed 

in-het-gras-lig-weer!

Iedere wedstrijd was er één en werd soms nipt gewon-

nen (met dank aan Sander Hazevoet). We waren aan elkaar 

gewaagd. Super Sixes waren er van onder anderen de 

gebroeders De Widt, Jelte Schoonheim en Boris Hoes. Het 

zuinig bowlen van Merel Faasen, Roman Harhangi en Jan 

van der Sluis mocht er ook zeker zijn. 

De laatsten zullen de eerste zijn, klopte ook in dit format 

als een bus. Het team dat als laatste werd toegevoegd 

aan deze competitie, The Thirsty Bloodhounds, werd 

gekroond tot winnaar van de 1e T10-editie.

Onze dank gaat uit naar coaches Tim de Kok en Corey 

Rutgers, die het zooitje goed in het gareel hebben weten 

te houden. Het was een topzomer en we hopen deze 

T10-spelvorm als aanvulling op de reguliere competitie 

te kunnen handhaven!

fotocredit Ronald Kivits
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Vizier op de toekomst 
voor selectiecricketers  
in 2020

We blikken terug op een bijzonder cricketseizoen. Begin maart was alles in 
kannen en kruiken. Iedereen was klaar voor een bijzonder lustrumjaar. Er is 
intensief getraind in de wintermaanden, een solide coachingstaff was aange-
steld met bekende gezichten voor de jeugd, een verbreding van de selectie 
ten opzichte van 2019 en aanstormend talent stond in de startblokken om 
kennis te maken met seniorencricket.

We blikken terug op een bijzonder cricketseizoen. Begin 

maart was alles in kannen en kruiken. Iedereen was klaar 

voor een bijzonder lustrumjaar. Er is intensief getraind in 

de wintermaanden, een solide coachingstaff was aange-

steld met bekende gezichten voor de jeugd, een verbreding 

van de selectie ten opzichte van 2019 en aanstormend 

talent stond in de startblokken om kennis te maken met 

seniorencricket. 

Even leek het erop dat het hele seizoen in het water zou 

vallen. Het was een ongemakkelijk en droevig beeld begin 

mei op V.O.C. Geen cricket op ons veld met de hoogste 

internationale status. Gelukkig kwam daar verandering in 

toen duidelijk werd dat vanaf juli de competitie kon starten. 

De Topklasse werd dit jaar gespeeld in een halve 50 over-

competitie met een vriendschappelijk karakter. Er was 

namelijk geen promotie en degradatie in de KNCB-

competities. Spelers uit het buitenland waren schaars 

waardoor jeugdig talent de kans kreeg om ervaring op te 

doen op het hoogste niveau. De Twenty20-cup werd als 

vanouds gespeeld in een poule met clubs uit de regio, maar 

de winnaar werd dit jaar geen ticket voor de ECL in La 

Manga in het vooruitzicht gesteld. 

Het was de bedoeling dat het 2e elftal dit jaar onder leiding 

van Corey Rutgers uit zou komen in de Overgangsklasse. 

Met een stabiele kern, aangevuld met een mix van talen-

ten en enkele oudgedienden was het de bedoeling om er 

een goed opleidingselftal van te maken. Helaas hadden 

we onvoldoende spelers om een volwaardig elftal in te 

schrijven voor een halve competitie vanaf juli. Een aantal 

jongens besloot extra uren te werken in het weekend om 

 Maarten van Ierschot
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Jelte Schoonheim

gemiste inkomsten te compenseren van de maanden daar-

voor en voor anderen waren de Corona maatregelen 

aanleiding om dit jaar een cricket-sabbatical op te nemen. 

Het 1e elftal zag er daardoor noodgedwongen anders uit 

dan we gewend waren. Naast de om hierboven genoemde 

redenen afwezigen raakte onze captain Pieter Seelaar al 

snel geblesseerd en we misten Scott, Max, Pierce, James 

en Ashiqullah die in het buitenland wonen en daardoor 

niet de reis naar Nederland konden maken. 

De gewijzigde samenstelling van het elftal zorgde ervoor 

dat andere spelers hun kans konden pakken om op het 

hoogste niveau te spelen. Onder de bezielende leiding van 

Corey heeft het team een aantal knappe prestaties gele-

verd. De overwinning op winnaar van de halve competitie 

HCC in de laatste wedstrijd van het seizoen gaf deze zomer 

extra glans. Daarnaast maakte Ayaz Durrani zijn eerste half 

century voor V.O.C. 1, jongeling Siebe van Wingerden 

bowlde sterk en economisch, Jelte Schoonheim was match-

winner in zijn 500e senioren wedstrijd voor V.O.C., Tim de 

Kok keerde na enkele jaren terug in het elftal en nieuwko-

mer Arnav Jain bleek een goede all-round versterking. We 

hebben gezien dat de potentie bij jonge spelers in de leef-

tijdsgroep U15-U17 aanwezig is, maar het Topklasse niveau 

is nog wel iets te hoog gegrepen. We verwachten dat de 

ervaring die onze talenten nu hebben opgedaan zal helpen 

in de verdere ontwikkeling in het 2e, waardoor de stap naar 

spelen op het hoogste niveau in de toekomst kleiner zal zijn. 

Hoogtepunten van het seizoen 

1. 5 debutanten vanuit de V.O.C. jeugd in de hoofdmacht

2.  Jelte Schoonheim 500 wedstrijden in de senioren 

van V.O.C. en zijn match winning performance tegen 

Excelsior’20

3.  Afsluiting met winst op kampioen HCC gedreven door 

een geweldig partnership van 110 runs door Tim de Kok 

en Jelte Schoonheim

4.  Onze V.O.C. T10-cup met 4 eigen teams op 

donderdagavond

5.  Support van onze jeugdspelers en ouders tijden wedstrij-

den V.O.C.

Deze zomer stond het vizier op de toekomst. Ons vizier 

staat nu scherp gesteld op 2021. Het kan weleens een heel 

bijzonder jaar worden, met nieuwe hoogtepunten waar 

we ons op kunnen verheugen. We verwachten dat onze 

jongens volgend seizoen weer volop gemotiveerd en opge-

laden zijn voor de drukke cricket zomer, waar we onder 

meer onze ECL-titel in La Manga zullen verdedigen. 

Primeur met livestream 

V.O.C. heeft dit jaar de primeur gehad door als eerste club 

alle wedstrijden live te streamen via Youtube. Zo konden 

de V.O.C.’ers in het buitenland en andere liefhebbers elke 

bal volgen. Ook de halve finale om het Landskampioenschap 

van de U15 hebben we live kunnen volgen. Gezien het 

succes zal de KNCB dit vanaf komend seizoen breder gaan 

uitrollen zodat alle Topklassewedstrijden live te volgen zijn. 
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Trouw V.O.C.-sponsor 

ROGAM 
65 jaar

Op een woensdag draai ik met mijn auto het bedrijfs-
terrein van trouw V.O.C-sponsor ROGAM (Rotterdamse 
Garage en Automobiel Maatschappij) opdraai. Het 
is een bijzondere dag, want op de kop af bestaat 
ROGAM vandaag 65 jaar. Een mooie gelegenheid voor 
de redactie van VOCabulaire dus, om langs te gaan 
voor een diepte-interview. Ik heb een afspraak met 
Hans van Ruiten, algemeen directeur van ROGAM 
en zoon van Simon van Ruiten. Dat is de man die het 
bedrijf in 1955 is begonnen, als dealer van Mercedes-
Benz vrachtwagens. FOTO’S LINDA KOK

‘Ik ben zoals gewoonlijk weer te vroeg, dus terwijl Hans zijn 

telefoongesprek afrondt, wandel ik door de indrukwek-

kende directiekamer. Deze straalt nostalgie en historie uit. 

De ruimte hangt vol met indrukwekkende foto’s, kranten-

artikelen en awards die exemplarisch zijn voor wat familie- 

  bedrijven in het algemeen, en ROGAM in het bijzonder, in 

mijn ogen zo kenmerkt; trots. 

Hans stapt enthousiast binnen met koffie en uiteraard met 

verjaardagstaart. Ondertussen is ook Brian Bakker aangeschoven, 

hij is hoofd marketing en communicatie van ROGAM en  

voetbalt in V.O.C. 5. Over de relatie van ROGAM met V.O.C. 

vertelt Hans: ‘’Die gaat eigenlijk terug naar de tijd dat ik zelf 

gecricket heb, maar qua sponsoring naar de tijd dat een 

collega Mercedes-Benz dealer stopte als hoofdsponsor van 

de voetbalafdeling van V.O.C. Daar komt nog bij dat de posi-

tie van onze zes vlaggen langs de velden tevens voor 

exposure zorgen naar de automobilisten op de Doenkade 

(N209) en voor de uitgang van Hockeyclub Rotterdam, waar 

we ook al vele jaren een belangrijke sponsor zijn.’’ 
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Jubileum 

‘’Ook toevallig is dat we beiden dit jaar ons jubileum vieren. 

VOC haar 125-jarig- en wij ons 65-jarig bestaan. Net als het 

lustrum van VOC zal het ROGAM jubileum op een ander 

moment en op een andere manier gevierd gaan worden. 

Voor nu focussen wij ons volledig op de bedrijfsvoering en 

onze klanten. Zodra er weer een geschikt moment is zullen 

wij het zeker niet nalaten om onze mijlpalen te vieren!’’ 

Op mijn vraag wat dit jubileum voor het bedrijf betekent, 

begint Hans te vertellen: “We hebben een bijzonder inte-

ressante periode achter de rug. Het was eigenlijk nooit de 

bedoeling om naast bedrijfswagens ook personen wagens 

te gaan doen. In 2001 kregen we de mogelijkheid om de 

Eerste Goudse Automobiel Maatschappij (EGAM) over te 

nemen. Wij waren vooral geïnteresseerd in de bestelwa-

genactiviteiten, maar EGAM was ook actief in 

personenwagens en dus begon voor ROGAM ook het 

Mercedes-Benz personenwagenavontuur.’’ 

‘’We zijn de financiële crisis van 2008 redelijk onge schonden 

doorgekomen. Je moet je voorstellen, dat we voor de crisis 

dusdanig veel vrachtwagens verkochten, dat de levertijd 

wel op kon lopen tot meer dan een jaar. In het najaar van 

2008 veranderde de levertijd van 1 jaar in een paar maan-

den in een voorraadpositie omdat onze klanten te maken 

kregen met een sterke afname van werkzaamheden en 

wegvallen van opdrachten. Door onze afspraken met de 

fabrikant konden we geen bestellingen annuleren.’’ 

‘’Gelukkig heeft de fabrikant tijdig ingezien dat het weinig 

zin had om de dealers aan de bestellingen te houden en 

verminderde in een hoog tempo de productie van de 

nieuwe vrachtwagens waardoor wij niet met die overca-

paciteit kwamen te zitten. Onze solide bedrijfsvoering is 

hier de sleutel geweest: zuinigheid in combinatie met tevre-

den klanten. Buiten een sterke afname van de omzet, 

kregen we ook te maken met forse afwaarderingen van 

inruilwagens en gebruikte personenwagens, bestelwagens 

en vrachtwagens.’’ 

‘’Door de sterk gewijzigde economische omstandigheden 

was de financiering van nieuwe wagens niet eenvoudig 

geworden. Samen met de klant en de fabrikant hebben 

we naar oplossingen gezocht. Ik heb in die tijd meerdere 

keren op de zeepkist gestaan om de medewerkers een hart 

onder de riem te steken. Dit deed ik door uit te leggen hoe 

de situatie was en hoe we hier als directie mee omgingen. 

Maar ook in deze moeilijkere tijden zijn we gegroeid en 

hebben we geen enkel jaar verlies geleden. Ja, natuurlijk 

zijn we daar trots op! ‘’ 

Overname 

In 2009 hebben we Victoria overgenomen. Dat bedrijf was, 

met drie personenwagenvestigingen in Rotterdam en tach-

tig medewerkers, een forse overname voor ons. ‘’Het was 

vooral een strategische keuze’’, zegt Hans. ‘’We wilden voor-

komen dat nog een andere grote concurrent zich in 

Rotterdam ging vestigen en dus vanuit defensief oogpunt 

was het beter om ze over te nemen. Toen we ook nog de 

mogelijkheid kregen om de activiteiten van Van Dijk te inte-

greren, waren we opeens de grootste Mercedes-Benz dealer 

in de regio. En dat met een omzet in personenwagens, die 

de omzet in bedrijfswagens ruim overschreed, terwijl dat 

laatste toch onze historische kernactiviteit is.’’ 

‘’Door deze sterke groei was dit het moment dat ik een alge-

meen directeur heb aangesteld om de operationele 

bedrijfsvoering over te nemen. We hebben in 2012 uitein-

delijk het pand van Victoria, aan de Autostrada in Rotterdam, 

grotendeels afgebroken en vervangen door een moderne 

Mercedes-Benz dealervestiging. Deze was ruim drie keer 

zo groot als het bestaande pand en zodoende groot 

genoeg om de Rotterdamse personenwagenactiviteiten 

te bundelen. In 2018 hebben we onze personenwagenac-

tiviteiten verkocht aan Van Mossel en is ROGAM weer terug 

bij de basis; bestelwagens, vrachtwagens en trailers.’’ 

‘’Personenwagens zijn eigenlijk nooit mijn vak geweest’’, 

vervolgt Hans. ‘’Bij bedrijfswagens gaat het vooral om de 

kwaliteit van het bedrijf; is de kostprijs goed en hoe is het 

gesteld met de betrouwbaarheid van het bedrijf. Bij perso-

nenwagens is het succes vooral afhankelijk van het product. 

Daar heb ik als ondernemer geen invloed op.’’ 

‘’Onze rol als dealer is de laatste jaren aanzienlijk veranderd, 

van ondernemer naar franchisenemer. We zijn afhankelijk 

geworden van de markt en van een fabrikant die allerlei 

eisen stelt aan marges, huisstijlen, afnamecapaciteit en wat 

dies meer zij. In 2016 werd ik voor het eerst benaderd om 

een deel van het bedrijf te verkopen. Er veranderde veel in 

de automotive, zowel aan de klant kant als aan de kant van 

de fabrikant. Schaalvergroting en uitbreiding van mobili-

teitsdiensten leken de oplossing. Uiteindelijk hebben we 

de verkoop geëffectueerd in april 2018. De kans bood zich 

aan om op een goed moment te verkopen aan een 

geschikte partij die in staat is om de continuïteit van onze 

personenwagenactiviteiten te waarborgen in de sterk 

veranderende automotive-wereld.’’ 

Splitsen 

‘’Ik had steeds meer het gevoel dat de combinatie 
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Benieuwd of een elektrische bedrijfswagen iets voor u is? Analyseer uw 
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personen- en bedrijfswagens niet meer in onze strategie 

paste. Het werd ook steeds moeilijker om de gecombi-

neerde bedrijven te managen. Het splitsen van personen- en 

bedrijfswagens is goed geweest voor beide bedrijven. Nu 

kunnen wij ons weer volledig toeleggen op bedrijfswagens. 

Aftersales is hier het sleutelwoord, gaat Hans verder. Onze 

klanten prevaleren de zorg voor hun wagens boven de 

koop op zich. De marges in deze business zijn flinterdun 

dus wij onderscheiden ons niet zozeer op het product, maar 

vooral op de service. Dit in tegenstelling tot de markt voor 

personenwagens, waar het product juist wel de boventoon 

voert. Dat betekent dus ook dat je goede medewerkers 

nodig hebt en die leiden we voor een groot deel dan ook 

zelf op. In samenwerking met collega-dealers, scholen en 

de importeur weten wij ons verzekerd van een gezonde 

aanwas van gekwalificeerde medewerkers.’’ 

‘’65 jaar na de oprichting is het nog steeds mijn filosofie dat 

er in de regio Rotterdam maar plek is voor één Mercedes-

Benz dealer van bestel- en vrachtwagens en dat ROGAM 

daar onderdeel van moet zijn. Samenwerking is daarin voor 

mij het primaire doel. De druk op schaalvergroting zorgt 

voor een all-in oplossing voor onze klanten; nieuwe- en 

gebruikte wagens, onderhoud, schadeherstel, lease en 

financiering. Deze ontwikkeling is de kern van onze bedrijfs-

strategie. Continuïteit is daarbij van wezenlijk belang. 

Organisch groeien is lastig in deze industrie, dus de eerder-

genoemde samenwerking om de continuïteit te 

waarborgen, is waar we naar op zoek zijn. We sluiten daar-

bij niets uit, mits ROGAM er maar onderdeel van uit maakt.’’ 

‘’Mijn kinderen hebben aangegeven ieder hun eigen kant 

op te willen en dat respecteer ik. Ik ben destijds na mijn 

opleiding direct in het bedrijf van mijn vader en oom 

gegaan, eigenlijk met als doel om m’n militaire dienst-

plicht te ontlopen. Toentertijd kon je op economische 

gronden onder de dienstplicht uit, door aan te tonen dat 

de continuïteit van ROGAM uitsluitend hierdoor gewaar-

borgd was. Achteraf was het wellicht verstandiger geweest 

als ik eerst eens een paar jaar ergens anders had gewerkt 

en ervaring had opgedaan, maar heb uiteindelijk nooit 

spijt gekregen.’’



Niet alleen hebben we door het coronavirus te maken met 
een gezondheidscrisis, ook de economie wordt ongekend 
hard getroffen. Een uitdagende en spannende tijd voor 
ondernemers, dús voor de leden van onze businessclub All 
Redblacks.

In deze nieuwe rubriek spreken we businessclubleden over 

hoe het hen vergaat tijdens de coronacrisis. Welke innova-

tieve oplossingen zij hebben bedacht om in bedrijf te 

blijven? Hoe zien zij de toekomst? En welke tips hebben zij 

voor andere ondernemers om er zo goed mogelijk door-

heen te komen? 

In deze editie interviews met: Steven van Dijk van 

Dubbelsteyn | De Fonkert (sponsor jeugdvoetbal), René 

van Oosten van Lekkerleasen.nl (sponsor seniorenvoetbal 

en shirtsponsor voetbalselectie) en Sanne Weeda van 

Holland Machinery én Holland Huurt

Diederik de Groot

Lekkerleasen.nl 
H a l f  m a a r t  k re e g 

Lekkerleasen.nl volgens 

René van Oosten dezelfde 

schok te verwerken als de 

rest van de wereld. ‘’De 

volgende dag ben ik naar de zaak gegaan en heb ik de 

knopen geteld. Wat is dit voor bedreiging voor ons? We 

verwachtten dat klanten zouden stoppen en we minder 

onderhoudsklussen zouden krijgen. Toch hebben we het 

in het eerste half jaar van 2020 beter gedaan dan in 2019. 

De interesse voor nieuwe contracten is wel afgenomen, 

V.O.C.-sponsors  
in coronatijd
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mensen rijden liever nog een jaar door. Daarnaast zie je dat 

als iemand nog geen leaseauto heeft, hij nu eerst nog even 

aankijkt wat de toekomst brengt.’’ 

De coronacrisis dwingt Lekkerleasen.nl tot de nodige 

aanpassingen. Zoals bij bijna alle bedrijven wordt er veel 

thuisgewerkt, iets dat -tot verrassing van René- goed werkt: 

‘’Ik ben een conservatieve ondernemer en ik wil betrokken-

heid bij de zaak. Nu blijkt dat thuiswerken heel goed kan 

en dat het verantwoordelijkheidsgevoel juist groter wordt.’’ 

Het bracht Lekkerleasen.nl ertoe om auto’s op een andere 

manier aan de man te brengen dan het gewend was. 

Omdat geïnteresseerden veel minder vaak fysiek naar de 

showroom komen om een auto te bekijken, kan dat nu 

digitaal. René: ‘’Een verkoper zit in een auto en laat de klant 

dan via videoverbinding zien hoe deze eruit ziet. Als een 

klant de auto wil hebben, brengen wij die naar hem toe. Ik 

merk dat we door de coronacrisis veel meer tijd en ener-

gie in iemand steken. We hebben minder potentiële klanten, 

dus moet het doel zijn om een groter deel van die groep 

ook daadwerkelijk binnen te halen. 

René heeft tot slot nog een boodschap voor andere onder-

nemers: ‘’Uiteindelijk lopen wij bijna allemaal tegen 

hetzelfde aan, wat voor bedrijf je ook hebt. Ik hoop dat 

ondernemers in deze tijd minder kijken naar wat er alle-

maal níet kan, maar juist naar wat er wél nog mogelijk is. 

Toch gaat het te veel over alle onmogelijkheden. Luister 

naar andere ondernemers over hoe zij de boel ondanks 

alles toch draaiende houden en profiteer daarvan.’’ 

Dubbelsteyn | De Fonkert 
Bij BMW- en Minidealer 

Dubbelsteyn | De Fonkert is de 

situatie vergelijkbaar. Steven van 

Dijk geeft aan dat het bedrijf zich 

er tot nu toe goed doorheen slaat: 

‘’We hadden geluk dat onze showrooms en werkplaatsen 

open zijn gebleven. We hebben daar ook aardig wat 

mensen gezien.’’ 

Toch merken ze bij Dubbelsteyn | De Fonkert ook de nega-

tieve gevolgen van de crisis, vertelt Steven. ‘’Op de zakelijke 

markt hebben we het wel lastig. Niemand zal nu bij ons 

komen om eens even te gaan praten over de aankoop van 

8 auto’s. Wel zien we dat er veel jong gebruikte auto’s 

worden verkocht. Mensen gaan niet op vakantie en gebrui-

ken dat geld voor financiering van een auto. Ze hebben 

ook tijd om erover na te denken nu en zijn daarnaast huive-

rig om met het openbaar vervoer te reizen.’’ 

Net als Lekkerleasen.nl kunnen potentiële klanten bij 

Dubbelsteyn | De Fonkert een digitale rondleiding door 

een auto krijgen en worden auto’s naar de klanten toege-

bracht, zelfs tot in Groningen. ‘Maar toch ontvangen we de 

mensen veel liever gewoon in onze eigen showroom’, 

tekent Steven daarbij aan. ‘’Het is juist onze kracht dat wij 

iedereen hier met open armen ontvangen en dat gaat een 

stuk minder makkelijk nu. Het online-kanaal zal wel blijven 

bestaan, maar ik hoop toch dat de mensen uiteindelijk weer 

in grotere getalen terugkomen naar onze showroom.’’ 

‘Mijn eigen netwerkactiviteiten zijn vrijwel stilgevallen’, 

vervolgt Steven. ‘’Ook dat werd allemaal een stuk minder 

en dan moet je dus naar alternatieven gaan kijken. Die alter-

natieven hebben we ook gevonden in het autodelen. Dat 

is iets waar we al heel ver meer waren, maar nu heeft het 

echt een vlucht genomen. Liever een auto delen, dan met 

de trein, is nu hoe veel mensen redeneren. Ook kijken we 

meer naar ‘sale en leaseback-constructies’. Dat was in het 

verleden wat onderbelicht, maar we zetten er nu steeds 

meer op in. Met Dubbelsteyn | De Fonkert-lease bieden we 

ook vreemde merken aan.’’

 

Holland Machinery én Holland Huurt
Holland Machinery BV 

verkoopt en verhandelt 

sinds 2006 wereldwijd 

nieuwe en gebruikte 

grondverzetmachines, kranen, vrachtwagens, auto’s en 

onderdelen. Holland Huurt BV verhuurt en verkoopt (auto)

hoogwerkers, ladderliften, heftrucks, verrekijkers en special 

equipment. 

Tot nu toe heeft de crisis de bedrijven van Sanne gelukkig 

nog niet echt geraakt, vertelt hij: ‘’We hebben er niet heel 

veel last van en hebben zelfs nog heel wat achterstanden 

weg te werken. Als one-stop shop verzorgt Holland 

Machinery naast de in- en verkoop o.a. verscheping, tech-

nische keuringen, verzekeringen en documenten. En met 

een deskundig en ervaren team, een eigen technische 

dienst en een eigen transportservice is Holland Huurt de 

specialist voor elke branche. Het is natuurlijk lastig in te 

schatten wat de toekomst gaat brengen, maar voorlopig 

gaat het goed.’’ 

Als er toch mindere tijden aanbreken, zijn beide bedrijven 

daar volgens Sanne op voorbereid. Zijn ‘vloot’ is vrij jong, 

dus die kan zonder problemen door worden verkocht. 

Sanne denkt dat zijn jarenlange ervaring en langdurende 

relaties in deze sector sowieso van pas komen in onzekere 

tijden: ‘’Ik doe dit werk al heel lang en dan voel je ook 

bepaalde dingen wel aan. Dan kan je er ook beter op inspe-

len. En trouwens, voor de gebruikte handel is een 

economische crisis niet eens per se slecht.’’ 

‘Er is voor mij eigenlijk gewoon altijd al dynamiek’, vervolgt 

Sanne. ‘’Dan kom je machines te kort, dan staat er ergens 

iets stil. Dit hoort er bij ons nu eenmaal bij. In dat opzicht 

kan ik denk ik wel goed omgaan met al die onzekerheden 

waar je in deze tijd mee te maken krijgt.’’ 

Tot slot geeft Sanne de beurt in deze rubriek door aan zijn 

goede vriend Philip van der Ent. Hij geeft hem ook nog direct 

een boodschap mee: ‘’Ik zou het toch wel leuk vinden als hij 

nou ook eens een keer een hoogwerker bij me zou huren’’. 
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Gé Dobbinga

Ien Nieuwenburg-
Kettlich

Hein  
van den Arend

IN 
MEMORIAM

Op 6 maart 2020 is overleden ons lid Gerard 

Dobbinga, door de meeste V.O.C.-ers ‘Gé’ 

genoemd. Het bericht van zijn overlijden 

verscheen in alle media en ging al snel het 

hele land door. Nog niet direct met zijn naam 

maar wel als ‘de 86-jarige man uit de 

Hoeksche Waard’ die als eerste in Nederland 

het leven liet, na besmetting met het 

Corona virus.

Voor ons was Gé veel meer dan dat. Hij is 

Op 22 juli 2020 overleed op de leeftijd van 100 jaar Ien 

Niewenburg-Kettlich, de weduwe van ons lid van verdienste 

Anton Nieuwenburg. Anton was al overleden in 2003 en in 

VOCabulaire van juli 2003 is een in memoriam verschenen.

Ien Nieuwenburg heeft Anton altijd gesteund in zijn activiteiten 

voor V.O.C. zowel op het veld (voetbal en cricket) als daarbuiten. 

Daarnaast heeft zij samen met Anton er ook voor gezorgd dat 

via de kinderen Trix, Allard en Margreet de band tussen de fami-

lie Nieuwenburg en V.O.C. bij de volgende generaties zal blijven 

bestaan.

Hein van den Arend overleed op 28 oktober 2020. Hij is 95 jaar 

geworden. 

Hein werd lid van V.O.C. in 1937, en heeft lang bij V.O.C. gevoet-

bald. Na zijn activiteiten als spelend lid heeft hij tot aan zijn 

overlijden V.O.C. gesteund als donateur. Samen met zijn neven 

Schut bezocht hij drie jaar gelden nog een wedstrijd van ons 

eerste voetbalteam.

legendarisch binnen V.O.C. door zijn zeer 

lange actieve sportcarrière als keeper van 

ons eerste voetbalelftal. Gé kwam zo nu en 

dan nog wel eens kijken bij het eerste voet-

balelftal en zo was hij onder andere getuige 

van de kampioenswedstrijd in 2019 van ons 

eerste voetbalelftal. Uit het verslag van die 

wedstrijd valt op te tekenen:

 

‘Het was goed te zien dat ook velen die wij niet 

wekelijks op V.O.C. zien, het reisje naar 

Rotterdam west hadden gemaakt. Onder 

andere V.O.C. recordhouder Gerard (Gé) 

Dobbinga (86 jaar oud inmiddels), de man die 

400 ½ wedstrijd, en dat zijn alleen competitie-

wedstrijden, voor V.O.C. speelde, was uit de 

Hoekse waard gekomen om zijn club nog een 

keer kampioen te zien worden. Helaas is de foto 

met de 3 beste keepers die V.O.C. ooit gehad 

heeft (Gerard Dobbinga, Rob de Widt en Michiel 

Vis) niet gemaakt, maar bij de reünie volgend 

jaar gaat dat zeker gebeuren.’

Helaas zal de in het verslag aangekondigde 

foto niet meer kunnen worden gemaakt. 

Wij zijn Gé dankbaar voor zijn bijdrage aan 

V.O.C. zowel op het veld al daarbuiten en voor 

de banden van vriendschap die hij met (ook 

via zijn broer Dé) met zo vele V.O.C.-ers heeft. 
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Piet Schnitker

Tekst uitgesproken door René van Ierschot 

tijdens afscheid van Piet op 21 april 2020

Beste Piet,

Iets meer dan een jaar geleden spraken wij 

elkaar, hier op deze plaats. Dat was na het 

afscheid van onze erevoorzitter Marten 

Castelein. Het was een genoegen je weer te 

zien en even te kunnen spreken. Ook al was 

je al een tijd niet meer op V.O.C. geweest, het 

weerzien met zoveel bekenden deed je 

duidelijk en zichtbaar goed. 

Dat kan ook bijna niet anders, want jij bent 

en blijft een V.O.C.-er, in hart en nieren. 

V.O.C. bestaat dankzij heel veel enthousiaste 

vrijwilligers. En jij hebt je als vrijwilliger decen-

nia lang wel heel bijzonder onderscheiden. 

V.O.C. is nu dicht. Althans de accommodatie 

is gesloten, maar de saamhorigheid is onver-

minderd groot. Heel veel V.O.C.-ers zouden 

hier vandaag bij jou willen zijn. Nu dat niet 

kan, geef ik je enkele kernbegrippen, verza-

meld bij oude getrouwe V.O.C.-ers, wanneer 

ze aan jou denken: bescheiden, bescheiden, 

bescheiden, hulpvaardig, trouw en betrouw-

baar. En natuurlijk je gulle lach.

Bij V.O.C. kwam je via schoolgenoten op de 

HBS aan de ’s Gravendijkwal. In die tijd (vlak 

na de oorlog) kende V.O.C. formeel nog een 

systeem van ballotage. In jouw geval was een 

wandeling met Koos Lameer, van doelpaal 

tot cornervlag en weer terug, genoeg om 

door te hebben dat jij en V.O.C. bij elkaar 

pasten. En dat is daarna ook wel gebleken.

In de jaren zestig was je leider van diverse 

jeugdelftallen. Spelers uit die tijd spreken nog 

steeds met grote eerbied, waardering en liefde 

over de wijze waarop je die taak vervulde. Je 

trad toe tot de juniorcommissie van V.O.C. en 

samen met Cor de Widt ging je het wekelijks 

Bulletin vervaardigen. Je kan het je bijna niet 

meer voorstellen in deze tijd, maar dat Bulletin 

verving de wekelijkse handgeschreven 

aanschrijvingskaartjes (van Tiel van Eck) die 

de leden per post toegestuurd kregen en 

waaruit bleek in welk elftal zij waar en hoe laat 

het komende weekeinde zouden gaan spelen.

Twintig jaar lang heb je iedere week dat bulle-

tin verzorgd. Iedere maandagavond als eerste 

in het clubhuis, opstellingen maken, stencils 

tikken (en waar nodig corrigeren met die 

riekende rode lak), de stencilmachine draaien 

(eerst nog met de hand later electrisch), honder-

den bulletins vouwen en adresseren. Nog even 

afblazen bij een potje biljart met Cor Roldaan 

(en een glaasje jenever) en dan ‘s nachts de 

bulletins afleveren bij het Postkantoor Delftse 

Poort. Het verzendklaar maken werd later op 

dinsdagochtend overgenomen door een groep 

enthousiaste V.O.C. dames. Maar jouw inzet was 

een voorbeeld voor een ieder.

Als je zoveel werk verzet, gaat er natuurlijk 

ook wel eens iets minder goed. Vandaag kan 

eigenlijk niet onvermeld blijven het legen-

darische verhaal van de vouwmachine. 

Dankzij de familie de Widt, kwam V.O.C. in het 

bezit van een hele grote, loodzware, bijna 

antieke vouwmachine. Dat hielp, want jij 

hoefde de bulletins nu niet meer één voor 

één met de hand te vouwen. Die machine 

stond in de bestuurskamer maar werd op 

enig moment verplaatst naar het clubhuis. 

Achter een pilaar (ik zie hem nog staan). Daar 

was weinig licht en de knoppen zaten aan de 

kant van de muur. Dus je moest over de 

machine buigen om hem aan te zetten. Wel 

uitkijken natuurlijk dat geen kleding of iets 

anders tussen de nauwelijks afgeschermde 

tandwielen terecht kwamen. En dan snel om 

de pilaar rennen om de opvangbak te legen. 

Dat moest welhaast een keer fout gaan. En ja 

hoor, op een avond drukte je de startknop in, 

en a la minute kon je geen kant meer op. Je 

stropdas zat klem tussen twee ijzeren rollen 

van de vouwmachine. Je kan nog net de 

uitknop indrukken, maar verder geen kant op. 

De afstand tussen de strop van je das en de 

rollen was te klein om de das nog over je hoofd 

te halen. Terugtrekken lukte voor geen centi-

meter en de das was van goede kwaliteit (van 

Hannie van der Mijn), dus afscheuren deed ie 

niet. Er was maar één oplossing. De grijns op 

het gezicht van Luuk Bannink toen hij je de 

bevrijdende schaar aanreikte, toonde meer 

dan alleen maar gedienstige hulpvaardigheid. 

Je hebt zelf - met humor - het verhaal over de 

vouwmachine (en dit voorval) vastgelegd in 

het magazine bij het honderdjarig bestaan 

van V.O.C. in 1995. Daarmee is dat een onder-

deel van de rijke geschiedenis van onze club.

Naast al je werk voor het jeugdvoetbal, heb 

je ook nog deel uit gemaakt van het V.O.C. 

bestuur. Je was tweede secretaris in de peri-

ode tussen 1970 en 1975. 

In 1980 heeft de algemene ledenvergadering 

van V.O.C. je unaniem en met enthousiaste 

instemming benoemd tot lid van verdienste. 

Die eretitel heb je meer dan verdiend. 

Je was daarvan nog maar nauwelijks aan het 

genieten, toen V.O.C. opnieuw een beroep 

op je deed. Dit keer voor de begeleiding van 

het Ardennenkamp. Drie jaar lang heb je 

telkens zo’n 80 junior voetballers een onver-

getelijke tijd bezorgd langs de Ourthe in de 

Ardennen. Een teambuilding activiteit waar 

V.O.C. vandaag nog profijt van heeft.

Namens V.O.C. dank ik je nog eens nadruk-

kelijk voor alles wat je voor V.O.C. hebt 

gedaan en voor de talloze vriendschappen 

met zo veel V.O.C.-ers. 

In de woorden van ons clublied

Van al wie hoort bij V.O.C.

Vertrouwt elk op den ander

Wij zetten steeds bij wel en wee

De tanden op elkander

Een hechte vriendschap houdt ons saam

Dus broeders zingen we uit haar naam

Nog eens dat ieder ‘t hoore

Nooit gaat Rood Zwart verloren

Rust zacht, Piet.

Jij leeft voort binnen V.O.C.
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V.O.C. is een leuke voetbal- en cricketclub  
maar dat kan niet zonder vrijwilligers.

PENNINGMEESTER ZOEKT 
BEHEERDER  

SPONSORCONTRACTEN
Onze penningmeester vervult vele taken,  

dat kan hij niet alleen maar samen in een team.

In dat team is nog plaats voor een vrijwilliger die  
hem kan ontlasten met het beheren van de lijfrenteschenkingen.  

Wil jij die V.O.C. vrijwilliger zijn?  
Neem dan contact op met onze penningmeester  

Ronald Huisman, penningmeester@voc-rotterdam.nl . 

Voor deze functie heb je  
gemiddeld ongeveer 1 uur per week nodig.

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

PENNINGMEESTER ZOEKT 
BEHEERDER  

LIJFRENTE SCHENKINGEN
Onze penningmeester vervult vele taken,  

dat kan hij niet alleen maar samen in een team.

In dat team is nog plaats voor een vrijwilliger die  
hem kan ontlasten met het beheren van de lijfrente schenkingen.

 Wil jij die V.O.C. vrijwilliger zijn?  
Neem dan contact op met onze penningmeester  

Ronald Huisman, penningmeester@voc-rotterdam.nl. 

Voor deze functie heb je  
gemiddeld ongeveer 1 uur per week nodig.

V.O.C. HEEFT MEER DAN 400 VRIJWILLIGERS  
EN DIE MAKEN MET ELKAAR V.O.C. EEN FANTASTISCHE CLUB.

V.O.C. HEEFT MEER DAN 400 VRIJWILLIGERS  
EN DIE MAKEN MET ELKAAR V.O.C. EEN FANTASTISCHE CLUB.

Tony Opatha

Op 11 september 2020 is Tony Opatha op 

73-jarige leeftijd in Sri Lanka overleden.

Tony Opatha was speler/coach bij V.O.C. van 

1980 tot en met 1984 en daarna in de jaren 

negentig jeugdcoach. In de lijst van V.O.C. 

cricketcoaches kunnen we hem omschrijven 

als de coach der coaches. Niemand heeft zo 

lang zijn stempel gedrukt op de V.O.C.-

jeugdopleiding als Tony Opatha. 

Tony Opatha speelde in het nationale cric-

ketteam van Sri Lanka van 1971 tot 1980. Hij 

opende de bowling en was een spectaculaire 

nummer 7 batsman. Hij heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de groei en bloei van 

het Cricket in Sri Lanka en het bereiken van 

de ‘zogenoemde ‘test status. Zijn roem in Sri 

Lanka was zo groot, dat hij tot ver in dit 

decennium, in Sri Lanka niet over straat kon 

lopen, zonder pogingen van voorbijgangers 

om hem aan te raken. 

Via Rob en Wally van Weelde kwam Tony in 

1980 naar V.O.C.

Tony was bereid zichzelf weg te cijferen als hij 

daarmee de ont wik kel ing van een 

V.O.C.-cricketer kon dienen. Daarbij vond hij het 

fantastisch met jeugd te werken. V.O.C. had in 

die tijd een jonge en zeer talentvolle lichting.

In 1981 kwam de opbouw met veel jonge 

spelers en in 1982, 1983 en 1984 werd V.O.C. drie 

keer op rij Landskampioen. De bijdrage van Tony 

daaraan kan moeilijk worden overschat. 

Na een pauze van enkele jaren keerde Tony 

terug naar V.O.C. om met evenveel enthou-

siasme de jeugd van V.O.C. opnieuw onder 

zijn hoede te nemen. Veel van de spelers uit 

die tijd zullen zich herinneren hoezeer hij 

hamerde op discipline. Werd bij de training 

een vang slordig gemist of een slecht schot 

gespeeld dan klonk - na een draai om je oren 

- onverbiddelijk zijn bevel: ‘Rrrondje lopen, 5 

times up and down’. En dat deed je dan ook.

Wij zijn Tony Opatha heel veel dank verschul-

digd voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling 

van cricket op V.O.C.

IN 
MEMORIAM



Welkom bij de makelaar van Rotterdams meest interessante 
huizen. Sinds 1972 geven wij leiding aan een kantoor dat 
verwachtingen overtreft en blijft voldoen aan een steeds 
dynamischer wordende woonmarkt. Dit doen wij met 
hoogwaardige, persoonlijke service, kunde, integriteit en 
een absolute waardering voor vastgoed. 

baljonmakelaars.nl



 

 

 

Kopen? 
 

Nee, ik ga 
LekkerLeasen.nl! 

 

 
www.lekkerleasen.nl 

Compromisloos anders: De nieuwe BMW 4 Serie Coupé onderscheidt zich overduidelijk en op elegante wijze van de gangbare opvattingen. Het 
onafhankelijke design en het klassieke coupésilhouet doen denken aan iconische modellen en onderstrepen tegelijkertijd zijn progressiviteit. De 
sportieve lichtheid brengt hij naadloos over naar de weg, waar indrukwekkende wendbaarheid en sensationeel vermogen adrenaline opwekken. Zo 
is de krachtige sportcoupé gehuld in een aura van onbereikbaarheid, dat hem tegelijkertijd juist ook nóg aantrekkelijker maakt.

De nieuwe BMW 4 Serie Coupé staat vanaf nu in onze showrooms. Maak een afpraak met één van onze verkoopadviseurs om hem te ontdekken.

BMW DubbelsteynBMW Dubbelsteyn             BMW De Fonkert
Mijlweg 61                  Burgemeester de Zeeuwstraat 130
3316 BE Dordrecht             3281 AL Numansdorp
078-652 76 00               0186-658 111
www.dubbelsteyn.nl              www.dubbelsteyn.nl

Het gemiddelde brandstofverbruik van de BMW 4 Serie Coupé varieert tussen de 6,3 en 7,5 l/100 km en de gemiddelde CO₂-emissie varieert tussen de 118 en 186 g/km. Data op basis van peildatum 01-07-2020.
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V.O.C. is een leuke voetbal- en cricketclub  
maar dat kan niet zonder vrijwilligers.

2 á 3 VRIJWILLIGERS  
UITGIFTE EN ADMINISTRATIE  

JEUGD KLEDING
Elke (voetbal) jeugdspeler, behalve Kabouters en F-mini’s,  

ontvangt een kledingpakket. De uitgave en inname van  
deze kleding moet gedurende het jaar georganiseerd worden.  

Wij zijn hiervoor op zoek naar enkele vrijwilligers om  
het huidige team te versterken. De administratie moet goed  

zijn en enkele uurtjes per maand helpen met inname, uitgave.

Wil jij die V.O.C. vrijwilliger zijn?  
Neem dan contact op met onze vereniging coördinator,  

Fred van Roon,  
verenigingsvoordinator@voc-rotterdam.nl 

Voor deze functie heb je  
gemiddeld ongeveer 1 uur per week nodig.  

Bij de start voor de administratie wel iets meer.

V.O.C. HEEFT MEER DAN 400 VRIJWILLIGERS  
EN DIE MAKEN MET ELKAAR V.O.C. EEN FANTASTISCHE CLUB.
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3B Exclusief
Exclusieve automobielen

010 - 2602015
Haltewachter 18-20,  

Rotterdam

3bexclusief.nl

Argentrade
Bevroren  

levensmiddelen

010 - 2621330
Veerhaven 4,  
 Rotterdam

argentrade.nl

BASE Advocaten 
Gespecialiseerd in arbeids- en 

corporate & commercial litigation 

010 - 2759911
Westerlaan 15,  

 Rotterdam

baseadvocaten.nl

BMW / MINI Dealer 
Dubbelsteyn

078 - 6527600
Mijlweg 61,  
 Dordrecht

dubbelsteyn.nl

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

evenement registraties

06 - 42133771
Schiekade 189, studio 110,  

Rotterdam

3mp.nl

ARL Products 

010 – 2827444
Haringvliet 543,  

 Rotterdam

arl-products.com 

BijlesBob
Hét nieuwe bijlesplatform  

van Nederland

BijlesBob.nl

Bob van der Heijden 
Sporthuis

Verkoop sportartikelen

010 - 4658442
Bergselaan 330-332,  

 Rotterdam

bobvanderheijdensport.nl

AIMOL
Onafhankelijke producent  
van smeermiddelen voor 

automotive, industrieel gebruik

010 - 2827927
Haringvliet 543,  

Rotterdam

aimol.nl

Autobedrijf  
De Beer

Exclusieve automobielen

010 - 2934777
Aploniastraat 8,  

 Rotterdam

autobedrijfdebeer.nl

BDO
Accountancy & Belastingadvies

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

 Rotterdam

bdo.nl

Praktijk voor 
Fysiotherapie  

Bodde Zuiderent
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112,  

 Rotterdam

bzfysio.nl

Aon Nederland
risicomanagement,  

employee benefits, verzekeringen

010 - 4487319
Admiraliteitskade 62,  

Rotterdam

aon.nl

Baljon
Makelaardij

010 - 4223000
Straatweg 233,  

 Rotterdam

baljonmakelaars.nl

BHW Advocaten
Omgevingsrecht & Vastgoed

010-2179330
Stationsplein 45 Rotterdam

5e verdieping,  
 Rotterdam

bhwadvocaten.nl

Borrie  
Accountants
Financiele diensten

010 - 2667733
Jan Leentvaarlaan 1,  

 Rotterdam

borrie.nl
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BriQ  
Real Estate 
Bedrijfshuisvesting

010 - 5119955
Westersingel 94,  

 Rotterdam

colliers.nl

De Randamie & 
Verstoep  

Notarissen
Notariaat

010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,  

Rotterdam

drv-notarissen.nl

Dubbelsteyn |  
De Fonkert

Burgemeester de Zeeuwstraat 130
Numansdorp

Jerdefonkert.nl

Facet eten & drinken
Eetcafé

010 – 4611988
Weissenbruchlaan 8 

 Rotterdam

facet.nl

Cornus  
Vastgoed

Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40,  

Rotterdam

cornus.nl

De Rotterdamsche 
Vastgoed 

Maatschappij 

010 2170117
Boompjes 680,  

Rotterdam

drvm.nl

Elcas
Ferro- en non-ferro metalen

010 - 4627799
Linschotenstraat 59,  

 Rotterdam

elcas.nl

Finally an agency
Full-service reclameburo

010 – 3032795
Leeuwenhoekstraat 14

 Berkel en Rodenrijs

finallyanagency.nl

Cubord 
Reklameborden
Opvallende buitenreclame!

010 - 4214637

cubord.com

DVDW Advocaten 
Advocatuur

010 - 4400500
Westplein 12-14,  

 Rotterdam

dvdw.nl

EnergieMeetbedrijf 
2020

Meetdiensten

06 - 46617617
Van der Waalstraat 12,  

 Bleiswijk

emb2020.nl

FinCo Fuel  
Benelux 

handel, opslag en distributie van 
olie/gerelateerde producten in 

NW-Europa

088 021 5100
Mijlweg 61,  
 Dordrecht

fincofuel.com

De Mik 
Bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting

010 - 4530303
Lichtenauerlaan 140 (Brainpark II)

 Rotterdam

demik.nl

D@Work
Freelance Controller,  

administratieve ondersteuning  
en organisatie advies

dovriens@gmail.com

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258,  

 Rotterdam

ey.nl

Fletcher Hotels

034 - 7375875  
of 06 - 21524036

Clarissenhof 1a,  
 Vianen

fletcher.nl
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Floyd Davis
Ronald Huisman
Venture Capital

Prinses Marijkestraat 41
Den Haag

Heelpunt
Chirurgie

Tsjaikofskilaan 10
 Rotterdam

Holland Machinery
export machinerie

010 - 4201020  
of  

06 - 55182142
Weg en Land 22,  
 Bergschenhoek

hollandmachinery.nl

Inno Dock Support
Dok onderhoud

Zadelmakerstraat 19
 Rotterdam-Hoogvliet

innodocksupport.com

Gauchos
Grill & Restaurant

010 – 4845521
Holland Amerikakade 900

 Rotterdam

gauchosgrill.nl

Heineken 
fabrikant van sterke biermerken, 

horecaleverancier

088 - 4343111
Vareseweg 160, Rotterdan/Pb 540,  

 Zoeterwoude

heineken.com

Holland Werkt

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,  

 Vlaardingen

hollandwerkt.com

Impact Vastgoed
Projectontwikkeling

010 – 2823131
Westerlaan 62

 Rotterdam

impactvastgoed.nl

G & G  
Business Tailors

06 - 14446712
Laanstraat 65d,  

 Baarn

ggtailors.nl

HLB-Den Hartog
Accountants en consultants

010 - 2781100
Grindweg 90-96,  

 Rotterdam

hlb-denhartog.nl

Infradata
Network Integrator

071 - 7501525
Nieuwenhuizenweg 3,  

 Leiden

infradata.nl

Janick  
Onderhoud en 

Renovatie 

06 - 24220458
Weg en Land 37b,  
 Bergschenhoek

Van ‘t Hart 
Autoverhuur

010 - 4520333
Kortekade 82-96,  

 Rotterdam

hartautoverhuur.nl

Holland Floor 
International

Vloeren

010 – 2680826
Korte Stadionweg 103B

 Rotterdam

hollandfloor.nl

ING Bank
Banquaire diensten

010 - 4446805
Weena 501,  
 Rotterdam

ing.nl

Joko Fruit
Fruit im- en export

010 - 4761166
Schiehaven 13E,  

 Rotterdam

joko.nl
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J.P. van den Bos 
Beheer

Adviesbureaus - organisatieadvies 
en management

010 - 4142956
Dick Elfferslaan 17

 Rotterdam

Korrekt Bouw
Aannemer en ontwikkelaar

010 - 4658973
Mart Stamhof 21

 Rotterdam

korrektbouw.nl

Looije  
Properties

Vastgoedbelegging

010 - 2859655
Straatweg 235,  

3054AH Rotterdam

looijeproperties.nl

Mommers 
Schoonmaak

0180 - 314335
Hoogeveenenweg 200,  

 Nieuwerkerk aan den IJssel

mommers.nl

Ko & Co Advocaten

010 - 3510299  
of  

06 - 48008010
Rodezand 34,  

 Rotterdam

kc-advocaten.nl

KSR 
projectontwikkeling

recreatief vastgoed

010 8863232
Spoorhaven 44-46 
Berkel en Rodenrijs 

KSR.NL

Meijburg & Co
Belastingadviseurs

088 - 9092000
Weena 654
 Rotterdam

meijburg.nl

More Lemon
Refreshing Concept en design

06 - 48370897
Slagturverstraat 46,  

 Delfgauw

morelemon.nl

Kies Autolease
Autolease

010 - 3164416
Oude Raadhuislaan 17

 Rotterdam

kiesauto.lease

LekkerLeasen.nl
Autolease

010 – 8202201
Aploniastraat 8
 ROTTERDAM

lekkerleasen.nl

Melle Media & 
Management 

Bijlage NRC media

010 - 8187222  
of 06 - 65478766

Ghisebrecht Bokellaan 26, 
 Rotterdam

smeding@luna.nl

Möller Autoschade
Autoschadebedrijf

010 – 2854449 
Postbusnummer 37108

 ROTTERDAM

moller-autoschade.nl

Kitchen of Heemskerk
Catering

06 - 43199181
Hazelaarweg 2

 Rotterdam

kitchenofheemskerk.com

Lodder Software
Softwareleverancier voor de 

brandstofhandel

018 – 3583500
Papland 19a
 Gorinchem

loddersoftware.com

Mixit.nl
Digital Workplace Design

06 - 55888776

mixit.nl 
naarsocialbusiness.nl

Move a Head
Vernieuwende methoden

voor effectiever leren én socialer 
gedrag

Zwaluwlaan 36
Bergschenhoek

move-a-head.nl
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Nieuw Holland 
Vastgoed

Projectontwikkeling

010 - 2409599
Wijnstraat 96, 
 Rotterdam

nieuwholland.nl

Phlipse & Co
Vermogensbeheerders

Concertgebouwplein
Amsterdam

Philipse.com

ROGAM
Mercedes-Benz 

bedrijfswagendealer

010 - 4180400
Bergweg-Zuid 102

 Bergschenhoek

rogam.nl

Shinestream
commerciële,  

administratieve en  
verkooptechnische  

ondersteuning.

 

Shinestream.nl

NQM Fotografie
Portret, natuur, event en vastgoed 

fotografie

06 – 46304844
Tsjaikofskilaan 13

3055KP Rotterdam

nqmfotografie.nl

PID Design
Communicatie  

Ontwerp en Vormgeving 

06 - 22197126
Van Helmontstraat 17-23

 Rotterdam

pidrotterdam.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,  

 Vlaardingen

rookgroep.nl

Sligro

010 - 2696900
Corridor 11,  

 Veghel

sligro.nl

Optie24

010 - 4221221
Bergse Dorpstraat 23, 

 Rotterdam

optie24.nl

Ploum Lodder  
Princen

Advocaten en Notarissen

010 - 4406440
Blaak 28,  

 Rotterdam
ploum.nl

Rotterdamse  
Grond 

Herontwikkeling vastgoed 
Rotterdam en regio

010 - 3510207
Veerhaven 14-15,  

 Rotterdam

rotterdamsegrond.nl

Soho  
Know Your  
company
Helpt uw bedrijf

Grote Marktstraat 43
2511 BH Den Haag

sohokyc.com

Orient Shipping 
Rotterdam

Chartering + shipping

010 - 4116338
Fascinatio Boulevard 742,  

 Capelle a/d IJssel

orientshipping.nl

PT room
Exclusive Healthclub

010 - 4611611
Hectorstraat 17e,  

 Rotterdam

 pt-room.nl

Salesguide
Sales

010 – 3510080
Rivium Westlaan 19

 Capelle aan den IJssel

salesguide.nl

Steengoed

06 - 51863398
Westerdoksdijk 40,  

 Amsterdam

steen-goed.nl
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Ten Holter  
Noordam

Bouw, Cleantech,  
Haven en Zorg

010 - 2418824
Veerhaven 17,  

 Rotterdam

tenholternoordam.nl

Van der Ent 
Topmovers

nationale- en internationale 
kantoorverhuizingen en  

meubel- en archiefopslag

06 - 53353870

entopmovers.com

van Weelde 
chartering
Cargadoorsbedrijf

010 – 4116330
Fascinatio Boulevard 742

 Capelle aan den IJssel

vanweelde.nl

Your Trust
Voor een effectief management 

administratie domicilie

010 - 4215530
Hoofdweg 52,  

 Rotterdam

yourtrust.eu

Trainingskampen.nl

078 - 6291577
Langesteijn 130,  

 Hendrik Ido Ambacht

trainingskampen.nl

Van ‘t Hart 
Autoverhuur

010 - 4520333
Kortekade 82-96,  

 Rotterdam

hartautoverhuur.nl

Westpoint Beheer
Beleggingsmaatschappij in 

onroerend goed

010 – 4123535
Lombardkade 31A

 Rotterdam

westpointbeheer.nl

Zomerhof Muys 
Bedrijfsmakelaars 

Makelaars & taxateurs o.g.

010 - 2072272
Dorpsdijk 132,  

 Rhoon

zomerhofmuys.nl

Van Donge &  
De Roo

Shipping and forwarding

Rivierweg 1 Rhoon

vandongederoo.com

Van Traa  
Advocaten NV

Advocatuur

010 2171446
Minervahuis II, Meent 94, 

 Rotterdam

vntraa.nl

Wexford  
Finance

Financiële dienstverlening

070 - 3560086
Dr. Kuyperstraat 5,  

 Den Haag

Zuyderleven 
Rotterdam

Partner in hypotheekadvies en 
persoonlijke verzekeringen

010 - 2250001  
of 06 - 50603757

Veerhaven 14,  
 Rotterdam

zuyderleven.nl

Van den Herik & 
Verhulst 

Advocaten NV
Advocatuur

010 - 2973878
Wilhelminaplein 16,  

Postbus 50535,  
 Rotterdam

hvadvocaten.nl

Verhoeven  
Advocaten

Advocatuur

010 - 2210777
Mathenesserlaan 340,  

 Rotterdam

verhoevenadvocaten.nl

Wine Bar  
Mendoza

010 - 4613855 
v.a. 15.00 uur

Weissenbruchlaan 149, 
 Rotterdam

winebarmendoza.nl

Zinzi 
silver jewels

Zinzi.nl
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ROGAM bestaat 65 jaar en is sinds 1955 dé offi ciële Mercedes-Benz dealer in de regio Groot-
Rotterdam, Dordrecht en Gouda! Geheel 2020 staat in het teken hiervan, met diverse speciale 
bedrijfswagen edities, publicaties, aanbiedingen en evenementen. U kunt bij ons terecht voor 
service en onderhoud en wij leveren nieuwe en gebruikte bedrijfswagens. Onze 4 vestigingen 
bevinden zich op goed bereikbare locaties in Bergschenhoek, Gouda (Moordrecht) en Rotterdam 
(Spaanse Polder), met sinds kort ook Dordrecht als offi ciële Mercedes-Benz Aftersales partner 
voor bestel- en vrachtwagens.

Wij ontzorgen onze klanten volledig met service en onderhoud, verkoop, leasing en verzekeringen. 
“Alles onder één dak”, dat is de kern van de dienstverlening van ROGAM.

ROGAM zorgt dat u vooruit komt.

ROGAM Bergschenhoek Bergweg-Zuid 102 2661 CV 010 418 04 00
ROGAM Gouda (Moordrecht) Grote Esch 46 2841 MJ 0182 69 60 80
ROGAM Rotterdam (Spaanse Polder) Schuttevaerweg 18 3044 BB 010 304 50 60
ROGAM Dordrecht Olivijn 500 3316 KH 078 632 41 88
WWW.ROGAM.NL

ROGAMMercedesBenz
rogam_mercedes
rogam_autogroep
ROGAMMercedes

Bij ROGAM koopt u een tweedehands bestelwagen, met de betrouwbaarheid van een nieuwe. 
Met een Certifi ed bestelwagen van Mercedes-Benz bent u goed op weg. Het Certifi ed 
kwaliteitslabel biedt u veel zekerheid tegen een zeer scherpe prijs.

De voordelen van Mercedes-Benz Certifi ed
 Tot 24 maanden garantie

6 maanden of 10.000km onderhoudsvrij

Compleet doorgelicht op 65 punten

Uw bestelwagen is connected

Maximaal 6 jaar oud

MobiloVan pechhulp
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