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Voor ik u kort bijpraat over de inhoud van dit magazine,
ga ik eerst even terug naar december 2020. In de
kersteditie van de VOCabulaire hintte ik er toen op dat
het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat het
clubmagazine bij iedereen fysiek op de mat was gevallen:
‘De bedoeling is dat we volgend jaar een volgende stap

Gezocht: vrouwen met
trainerstalent

zetten naar een uiteindelijk volledig digitale VOCabulaire’.
Dat u nu een papieren VOCabulaire in uw handen heeft, bewijst dat van
een volledige digitalisering nog geen sprake is. En op korte termijn hoeft
ook niemand daarvoor te vrezen. Want gevreesd werd er: vele bezorgde
reacties kwamen binnen na mijn aankondiging (tot op de ALV aan toe). Daarom is in samenspraak met
het bestuur besloten dat we de huidige werkwijze voorlopig niet gaan veranderen. Ik kan overigens
niet ontkennen dat de redactie van de VOCabulaire zelf inmiddels ook wel erkent dat de artikelen er
een stuk beter uitzien op glanzend papier...
Wat kunt u dus blijven verwachten: het hele jaar door digitale VOCabulaire-artikelen op onze
website. Aan het einde van het jaar bundelen we dat alles, aangevuld met een aantal nog niet
gepubliceerde stukken, in een fysiek kerstnummer.
Wat kunt u allemaal lezen in dit nummer? Om te beginnen verhalen over V.O.C.-icoon, dat er helaas
niet meer is. Jan van ’t Veer is op 19 mei van dit jaar op 72-jarige leeftijd overleden. Jan wilde graag

ing.nl/voetbal

blijven voetballen tot hij 80 was, uiteraard, in zijn geliefde team Veteranen 2. Dat heeft helaas niet
zo mogen zijn. De V.O.C.-vrienden van Jan halen in de VOCabulaire herinneringen aan hem op.
Verder is de voortdurende coronacrisis helaas wederom een thema waar we niet omheen kunnen.
Gelukkig gebeurde er in 2021 ondanks het steeds weer oplaaiende virus een stuk meer op en

Steeds meer meiden en vrouwen voetballen. Mooi! Want voetbal is voor
iedereen. Maar het kan beter. Daarom zet ING als hoofdsponsor van het
Nederlandse voetbal, samen met de KNVB, alles op alles voor meer vrouwen
in de voetbalwereld: onder andere 25% meer vrouwelijke trainers!

rondom de velden dan het jaar ervoor. De voetbalcompetitie gaat voor bijna alle teams dit jaar de
winterstop halen, een verbetering ten opzichte van een jaar eerder. Toen trok de KNVB er al in oktober
noodgedwongen de stekker uit, om pas na de zomer van dit jaar weer te beginnen. In de maanden
dat niet in competitieverband gevoetbald mocht worden, zorgden vele vrijwilligers ervoor dat op
ons complex bijna voortdurend onderling gevoetbald kon worden, met inachtneming van de
coronaregels. Daar kunt u in deze VOCabulaire de bewijzen van zien.
Ook het cricketseizoen 2021 werd net als vorig jaar beïnvloed doorbeperkingen in verband
met Corona. De start van het seizoen werd voor alle elftallen uitgesteld, behalve voor V.O.C. 1.

In Nederland is nu slechts 3% van de voetbaltrainers vrouw. Te weinig,
vinden we. Omdat veel meer vrouwen het in zich hebben goed te trainen
en te coachen. Heb jij het ook in je? Samen met de KNVB bieden wij diverse
programma’s aan om meer vrouwen op te leiden. Twijfel niet langer, schrijf
je in en pak je kans.

Het seizoen werd door het eerste afgesloten met een prachtig succes: op eigen terrein werd de
T20-finale gewonnen van HBS.
V.O.C. deed mee met vijf jeugdcricketteams en één combinatieteam mee in de competities.
Daarnaast ging de cricketjeugd wereldwijd ‘viral’ op social media met Cricket on Ice, op de Bergse
Plas. Zelfs de BBC was het niet ontgaan!
Een uitdagend jaar was het wederom voor de trouwe sponsors van V.O.C. Er komen er weer
enkelen aan het woord, om te vertellen hoe zij zich door deze lastige tijd heenslaan.
Rest mij nog om iedereen die heeft bijgedragen aan dit kerstnummer te bedanken! Ik hoop dat
u veel lees- en kijkplezier beleeft aan de mooie schrijfsel en foto’s die door hen zijn geproduceerd!
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Afscheid Maurice Verhoeven – Voorzitter Jeugdvoetbalcommissie V.O.C.

Veel om trots op te zijn!
Met ingang van het voetbalseizoen 2021/2022 is Folmer Krumpelman
de nieuwe voorzitter van de Jeugdvoetbalcommissie (JVC) van V.O.C.
Een mooi moment voor de redactie van VOCabulaire om te spreken
met de nu ex-voorzitter, die na zes jaar het stokje aan hem heeft overgedragen: Maurice Verhoeven.
We spreken af op het kantoor van Maurice.

‘Na nog een aantal onvruchtbare pogingen van

plaatsgenomen. Ons eerste doel was dat we

Duidelijk is te zien dat we hier bij een echte

Frits-Jan, kwam Jan Willem Hoffmann opeens

meer de nadruk wilden leggen op plezier en

V.O.C.’er op bezoek zijn. Een prachtig kunstwerk

met het idee om het voorzitterschap dan met

op niveau spelen en minder op prestatie. Dat

van Tymon de Laat hangt achter zijn bureau. ‘Live’

iemand samen te doen. ‘Daarmee is het tijds-

was weliswaar al opgenomen in het toenma-

gemaakt, vertelt Maurice trots, tijdens een bijeen-

probleem opgelost’, zei hij genoegzaam. Mijn

lige jeugdvoetbalbeleidsplan, maar zou wat

komst van de V.O.C.-Businessclub All Redblacks,

zoons waren ondertussen ook enthousiast, dus

ons betreft meer uitgedragen mogen worden

die bij hem op kantoor werd georganiseerd.

ja, dan kan je geen nee meer zeggen.’

binnen de vereniging.’

Maurice trapt het gesprek af door terug te gaan

‘Ik ben toen met Michael Huigen als vicevoor-

‘Er werd best nog veel onderscheid ervaren

naar het begin: ‘Tsja, hoe word je voorzitter van

zitter begonnen in de JVC. Het klikte direct met

tussen de selectieteams en de competitie-

de JVC? Zoals dat vaker gebeurt verliep dat ook

hem. Michael is een echte voetbalman met

teams. Bij de selectieteams was altijd alles piek-

bij mij via m’n kinderen. Toen wij in Hillegers-

veel technische kennis, dus we waren een

fijn in orde. Het jeugdvoetbalbeleidsplan zou

berg kwamen wonen, kwam uiteraard ook de

prima duo. Ondertussen was er nog een aantal

tot 2018 gelden en in het nieuwe jeugd

vraag naar boven bij welke voetbalclub ze

vacante posities ontstaan in de JVC, na onder

voetbalbeleidsplan zouden wij daar meer

wilden gaan spelen. Vriendjes van school

anderen het vertrek van Marja de Jong als

aandacht aan kunnen schenken. Ik ben er echt

suggereerden v.v. Hillegersberg, waar we ze

wedstrijdsecretaris en Patty Gerhardt als secre-

trots op dat er in het nieuwe plan geen onder-

zelfs al hadden ingeschreven, toen we uitein-

taris. Uiteindelijk hadden we een JVC bestaande

scheid meer wordt gemaakt in selectie- en

delijk alsnog voor V.O.C. kozen.’

uit Michael Huigen, Annemiek Simons, Roberto

competitieteams.’

Wiredu, Sandra Mees, Jelle Fokma (later aangeTeamleider

vuld met Maaike Westra), Hein Kernkamp en

‘Ieder team, ongeacht de klasse waarin

‘Ik begon als begeleider van het F-mini’s team

Michiel van Berkel compleet.’

gespeeld wordt, krijgt dezelfde faciliteiten;

van mijn oudste zoon en in de jaren die volg-

kleding, trainers, coaches, scouts etc. Dat is echt

den, ging ik als trainer en coach vrolijk als bege-

‘Na een jaar gaf Michael te kennen te willen

baanbrekend. In het nieuwe jeugdvoetbalbe-

leiding met zijn team mee. Ik ben tot de JO-19

stoppen als vicevoorzitter. Al dat vergaderen

leidsplan is het project Gelijke Kansen

bij het team van mijn oudste zoon betrokken

dat erbij kwam kijken, vond hij maar niets.

Jeugdvoetbal van de KNVB geïncorporeerd.

geweest, de laatste jaren als teammanager. Nu

Michael stond veel liever op het veld. Zijn rol

Daarin wordt rekening gehouden met het

trek ik weer meer op met het team van mijn

werd overgenomen door Paulo das Dores.

grillige verloop van de ontwikkeling van jeugd-

jongste zoon, die in de JO-17 speelt.’

Paulo kwam over van FC Maense en nam een

spelers en wordt gestreefd naar meer gelijk-

schat aan voetbalervaring mee, wat voor ons

waardigheid in het voetbalprogramma en de

‘Maar het idee dat ik voorzitter zou worden van

natuurlijk erg prettig was. Paulo heeft mede

begeleiding van jeugdspelers.‘

de JVC is eind 2014 ontstaan. Ik stond dus al een

aan de wieg gestaan van het huidige indelings-

aantal jaren actief langs de lijn, toen Frits-Jan

proces, waarbij onder andere per leeftijdscate-

Gedrag langs de lijn

Groenewold, de toenmalige voorzitter van de

gorie scouts input geven voor de teamindeling.

‘Ons tweede doel was de bewustwording bij

JVC, vroeg of ik er niets voor voelde om hem te

Daarmee is een enorme stap in de goede

de ouders van jeugdspelers van hun gedrag als

zijner tijd op te volgen. Niet direct voorbereid

richting gezet.’

toeschouwers langs de lijn. Er is een periode

op deze vraag, vroeg ik hem wat dat dan zo aan
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geweest waarin we veel hinder ondervonden

tijd zou kosten in de week. Ongeveer 16 uur, was

Spannend

van de wijze waarop toeschouwers zich

zijn antwoord. ‘Veel te veel, dat ga ik dus echt

‘Het eerste jaar was trouwens best spannend,

gedroegen langs de lijn; stemverheffingen,

niet doen’, was mijn directe reactie, want dat is

omdat er op een aantal belangrijke posities

kritiek op spelers en wedstrijdleiding en soms

niet te combineren met mijn werk en gezin.’

binnen de JVC nieuwe mensen hadden

zelfs ruzie onderling. Via de theatervoorstelling
5

‘Positief Coachen’, die meerdere malen op

alleen tot problemen leidde met het cricket-

‘En als laatste wil ik niet onbenoemd laten de

V.O.C. is uitgevoerd, hebben we de ouders van

seizoen, maar ook tot ontevredenheid bij

ontwikkeling van het vrouwenvoetbal op V.O.C.

jeugdleden van V.O.C. vooral de boodschap

jeugdspelers en ouders, omdat in de vakanties

We hebben nu ruim 150 vrouwen die lid zijn

willen meegeven dat ze zich bewust moeten

moest worden gespeeld.’

van V.O.C. en behoren daarmee tot de groot-

zijn van wat hun gedrag voor effect heeft op

ste clubs in Rotterdam in het vrouwenvoetbal.’

het spelplezier van hun kinderen. V.O.C. wil een

‘Dit overleg vond plaats namens circa zestig voet-

veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis

balverenigingen in district West II, waarna de

Een echt jeugdvoetbalhart

voelt en zichzelf mag en kan zijn.’

KNVB tegemoet is gekomen aan de bezwaren en

‘Na zes jaar was het voor mij een mooi moment

zich bereid heeft getoond een aantal wijzigingen

om het stokje over te dragen. Een van de crite-

‘Waar het positief coachen vooral was gericht

aan te brengen. Dat was een mooie opsteker en

ria voor de nieuwe voorzitter was dat deze een

op de coach, wilden wij de awareness van posi-

illustreert tevens dat V.O.C. vaak vooroploopt als

echt (jeugd)voetbalhart heeft en dat ook

tief gedrag ook creëren bij andere ‘influencers’

het aankomt op dit soort initiatieven.’

consistent uitdraagt. Gelukkig hadden we een

van het jeugdvoetbal, zoals ouders maar ook

aantal hele goede kandidaten die zich beschik-

de (begeleiders en ouders van de) bezoekende

Vrijwilligers

baar hadden gesteld. Na een zorgvuldige

teams. Deze bredere focus kwam tot uiting in

‘Een ander mooi resultaat dat we bereikt

selectie is de keuze uiteindelijk op Folmer

het streven naar een positief sportklimaat, in

hebben is de voortzetting van de zogeheten

gevallen. Advies dat ik hem heb meegegeven?

welk verband ook onze deelname aan de

tafeltjesavond. Dat is het moment waarop

Uiteraard hoop ik dat Folmer het door ons

Rotterdamse Aanpak Veilig Voetbal (RAVV)

nieuwe leden kennis maken met V.O.C. en daar

ingeslagen pad van plezier, zelfvertrouwen en

moet worden gezien.’

zitten natuurlijk altijd enthousiaste potentiele

ieder op zijn of haar eigen niveau voetballen

vrijwilligers tussen. V.O.C. heeft ieder jaar vele

doorzet. Wel in zijn eigen stijl natuurlijk waar-

‘Verder ben ik enorm trots op het verstevigen

nieuwe vrijwilligers nodig maar destijds

bij hij zelf inkleuring aan deze onderdelen

van de band van onze vereniging met de KNVB.

hadden we niet genoeg leden enthousiast

zal moeten geven.’

V.O.C. staat er goed op bij de KNVB. Dat blijkt

weten te maken om zich als vrijwilliger aan te

bijvoorbeeld uit het feit dat wij een aantal jaar

melden. Die eerste kennismaking met V.O.C. is

‘Verder heb ik hem meegegeven de banden

geleden zijn uitgenodigd in Zeist, als onder-

cruciaal dus daar moesten we meteen onze

met de KNVB en Rotterdam Sportsupport goed

deel van een select gezelschap van voetbalver-

schouders onder zetten.’

te blijven onderhouden. Tenslotte is mijn

enigingen in Nederland, om daar betrokken te

advies geweest om voor zijn positie en clubi-

worden in de plannen van de KNVB voor het

‘In het kader van inclusie op V.O.C. is een mooi

dealen te blijven staan; een rechte rug houden.

organiseren van een Nationale Voetbaldag. Wij

wapenfeit van de JVC, dat aansluit bij het

De rol van voorzitter van de JVC is soms best

voelden ons vereerd.’

nastreven van een Positief Sportklimaat, het

een lastige, je bent immers toch een beetje het

voortzetten van het jarenlang geleden gestarte

geweten van de club. Dat houdt dus ook in dat

‘Datzelfde gold voor de bereidheid van de

initiatief van Rotterdam Sportsupport

je (kinderen van) bekenden moet kunnen

KNVB om onze vereniging te begeleiden bij het

noemenswaardig; de School Sport Vereniging.

aanspreken op hun gedrag, mocht dat nodig

(verder) ontwikkelen van het meidenvoetbal

Deze SSV koppelt sportverenigingen en scho-

zijn. Een oogje dichtknijpen omwille van

binnen onze vereniging. Normaal gesproken

len in de buurt aan elkaar en heeft als doel om

vriendschappelijke relaties is er niet bij.’

doet de KNVB dat alleen bij verenigingen waar

kinderen uit gezinnen die het niet breed

minstens 200 tot 250 meiden voetballen. Ook

hebben bij V.O.C. te laten voetballen. En natuur-

‘Folmer heeft de handschoen direct voortva-

noem ik graag het overleg dat in juli 2018 heeft

lijk de introductie van het frame -

rend opgepakt door onder meer te beginnen

plaatsgevonden in The Pavillion met een

voetbal op V.O.C.’

met de kick-off voor het nieuwe seizoen en het

afvaardiging van de afdeling amateurvoetbal

6

presenteren van de introductieavond voor

van de KNVB (waaronder voorzitter Jan Dirk van

‘V.O.C. heeft overigens de nodige aandacht

nieuwe leden. Daarnaast heeft hij mede zorg

der Zee). V.O.C. was daarbij de host voor een

voor het frame-voetbal gekregen met onder

gedragen voor de organisatie van de KNVB-

overleg over de speeldagenkalender van het

andere een artikel in het Algemeen Dagblad

cursus assistent-scheidsrechter. Uit ervaring

district West II.’

en zelfs een reportage in het Jeugdjournaal.

kan ik iedereen die wel eens moet vlaggen

Ook de seizoenafsluiting afgelopen seizoen,

deze cursus van harte aanraden.’

‘Kern van deze speeldagenkalender was een

die in het teken stond van het project ‘Omarm

langere winterstop en het langer doorvoetbal-

Rotterdam’ en waarvoor de Rotterdamse

len (tot en met mei/juni). Dat leidde tot grote

aanvoerdersband symbool stond, is een uitste-

bezwaren bij omniverenigingen als de onze,

kend voorbeeld van de diversiteit en inclusie

waar de verlengde voetbalcompetitie niet

die wij als vereniging omarmen.

Door: Willem Jan Ruiter
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De reguliere jeugdcompetities zijn dan wel stilgelegd, op
V.O.C. wordt op zaterdag volop gevoetbald in een heuse, onderlinge competitie, die dwars door alle lagen van het jeugdvoetbal loopt. Een geweldig initiatief, waaraan wat mij betreft
niet genoeg aandacht kan worden besteed. Bij welke andere
vereniging zie je op zaterdag van ’s ochtends vroeg tot ’s
middags laat zoveel bedrijvigheid als op V.O.C.? Er is heel veel
dank verschuldigd aan al diegenen die zich hiervoor inzetten.

Maar wat doe je, als je niet langs de lijn kan

Van over het water en van tussen de hooglan-

staan om het team van je oogappel aan te

ders zie ik dat JO12/3 vandaag tegen MO17/2

COLUMN

“Het is stil aan
de overkant!”

V.O.C. op zijn best. We zijn niet voor niets
al vele jaren een voetbal- én cricketclub.
Aan de ene kant van de velden, streed op
5 juni 2021 de voetbaljeugd om de Regio
cup en op het hoofd cricketveld mochten
de senioren eindelijk weer eens een potje
onderling cricketen. Dat was niet tegen
dovemans oren gezegd. In een krappe
week was het chef recreatiecricket Pepijn
Katsburg en consorten weer gelukt om
een grote groep senioren op de been te
krijgen. Het plan: Een friendly T20.
Wederom kwamen de deelnemers en deelneemsters uit alle hoeken en gaten. De
Missing Bail was goed vertegenwoordigd,
de dames voltallig en ook de zami’s en
zomi’s deden zeer goed mee.

Aftrap
Seniorencricket

moedigen? Je kunt natuurlijk boodschappen

speelt. In mijn tijd hadden we niet van dit soort

gaan doen, maar in de supermarkt kun je op

interessante ontmoetingen! Op het eerste oog

zaterdagochtend over de hoofden heen lopen

een ongelijke strijd, maar de jongens weten de

en ik heb besmetvrees. Daarbij: ik heb een

overwinning toch uit het vuur te slepen.

Captains van dit geheel waren Myrte en Boris Hoes. De

op haar broer Florian. Deze had een lekker zesje (al heb ik

fotocredit Ronald Kivits

bezorgbundel. Die van AH, want bij Picnic ben

Eigenlijk had ik gehoopt dat die meiden onze

voorpret begon al afgelopen woensdag. Toen hebben

geen actieve herinnering of deze twee feiten met elkaar

ik al aan mijn 5e wachtverzachter.

jongetjes hadden geleerd hoe het moest....

beide captains een bowl out gedaan, om duidelijk te

te maken hadden, sorry). Debutante Samantha deed het

maken wie in welke kleur speelde. Even voor de minder

beter dan menig oudgediende, kortom: Iedereen heeft

Je kunt natuurlijk proberen de Corona-

Het is overigens wel een rare gewaarwording

bekende intimi: Bij een bowl out wordt een wicket neer-

weer erg zijn/haar best gedaan en genoten om na negen

schildwachten te vermurwen om zo alsnog je

vanuit de verte het spel te volgen. De bewe-

gezet en wint degene die het meeste het wicket raakt. Het

maanden weer in het veld te mogen staan. Positief opmer-

plekje op het V.O.C.-terrein te bemachtigen:

gingen blijven dezelfde, maar er mist iets: het

was spannend, maar Myrte won dit gedeelte en besloot

kelijk was dat ook de vrouwen in één adem werden aange-

“Mijn zoon is zijn trainingsjack kwijt. Mag ik even

is stil aan de overkant! Als er wordt gescoord,

dat haar team in wit zou spelen. Boris en daarmee mijn

moedigd, als was het wel even wennen. Logisch, de heren

bij de Gevonden Voorwerpen kijken?”, “Mijn

zie ik de mooiste vreugdedansjes, maar het

team had dus automatisch het V.O.C. zwart/rood. Nu wil

hebben al jaren: “Kom op mannen” geroepen. “Come on
boys and girls” is al goed op weg. Mooi om te horen!

hond is naar binnen geglipt en hij heeft honds-

gejuich ontbreekt. En ik vang slechts flarden

het toeval dat ik zo’n beetje álle V.O.C. zwart-rode cricket-

dolheid.”, “Ik maak elke zaterdag een live-

op van de aanwijzingen van de in fluoresce-

kleding in mijn kast had en aangezien ik geen idee had wat

verslag van de wedstrijd van mijn kleinzoon

rend geel en oranje gestoken coaches.

voor in de groepsapp; alle ouders blijven er
anders van verstoken.”

voor weer het werd, heb ik alles maar in mijn tas gestopt.

Overigens een persoonlijke intra-familiair hoogtepunt: Ik

Gelukkig maar, want zowel de rode sweater, de briljante

ben samen met mijn broer aan bat geweest!! Dat was ons

Af en toe mis ik een goal, omdat ik net met

favoriete zwart/rode hoodie alsmede het schuine strepen

tot nu toe nog niet gelukt (thanks Bor). Volgend doel is

verkleumde vingers het live-verslag in de

shirt en de wedstrijdbroek waren nodig.

om ook onze vader Luuk er bij te hebben. Hij heeft toege-

Ik weet niet of u bekend bent met die poort-

groepsapp sta te tikken. Maar wat ik iedere

wachters, maar ik geef u weinig kans. En niets

zaterdag wel zie is het enorme plezier dat onze

zegd dat dit “Misschien nog wel eens gaat gebeuren.”
Aangezien het opgooien van een bat te simpel was, werd

Laten we dat regelen!

dan lof voor hen! Die reporter ben ik trouwens

jeugd aan dit soort wedstrijdjes beleeft. En

voor de toss, werd een vangwedstrijd gehouden. Boris had

De echte diehards, hebben er nog twee T10’s achteraan

zelf en ik ben niet voor één gat te vangen. Na

soms vraag me ik af of dit eigenlijk niet veel

de eer om die winnen en koos zaterdag om als eerste te

gespeeld. Het was weer een genot om de dames en heren

enige omzwervingen op het wandelpad rond

leuker is dan het spelen van wedstrijden uit de

batten. Zo kon een fantastische 105 runs bewerkstelligd

weer met zijn allen in een wedstrijdje bezig te zien. Laat

V.O.C. heb ik het team gelokaliseerd.

reguliere competitie....

worden. Maar goed, het team van Myrte was superieur en

het seizoen maar beginnen!

haalde in minder tijd dezelfde hoeveelheid. Zoals de tradiOnderweg merk ik een smalle loopplank op,

Door: Willem Jan Kok

tie betaamt, werden de volledige 20 overs uitgespeeld. We

die wordt gebruikt om ‘over’ geschoten ballen

waren er nu toch, was het idee. Daar kwamen nog tame-

te kunnen halen zonder te hoeven omlopen.

lijk wat runs bij.

Zou ik...? Niemand die het zou zien...! Ik weet
me te bedwingen. Verderop is de sloot wat
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Na een mooi schot, werd onze KNCB-voorzitter Jurgen

smaller en mijn oog valt op een lange tak... Nee,

Delfos 15 cm boven de grond, met één hand knap gevan-

fierljeppen moet ik niet willen proberen.

gen door mijn broer Ralf Bannink. Merel Faassen bowlde

Loeke Bannink
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‘CLUB VAN TRADITIES’
In deze 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 KNVB Regiocup
is van start!
De aankondiging van de KNVB dat de Regiocup voor de jeugd toch door zou
gaan was enigszins chaotisch. Berichten in de Voetbalapp wisselden elkaar
af; wedstrijden ingepland, dan weer verschoven en dan weer tot veler teleurstelling gecancelled. Maar het goede nieuws was natuurlijk dat er weer
gevoetbald kan worden tegen teams van andere clubs!
De interne competitie was een geweldige

vertrouwde gezichten en lang verhaal kort:

Een rondje langs de velden leverde mooie

alternatief na het stilleggen van de competitie

alles liep gesmeerd. Bezoekers meldden zich

beelden op. Alexandria’66 was al met z’n selec-

tijdens de pandemie. Iedereen was al lang blij

netjes, hesjes aan, teams naar binnen en naar

tie voor volgend seizoen aangetreden. Onze

dat de jeugd op zaterdag toch de wei in kon,

het veld. Iedereen had er zichtbaar zin. Echte

JO10-1 had geen genade; 38-0. De JO9-03 had

tegenstanders met oprechte wedstrijdspan-

een spannende pot tegen tegen de JO9-05

ning op hun gezichten. Hier hebben we met

van TOGB die uiteindelijk in een 6-4 voor V.O.C.

plezier gevoetbald en de korfbaluitslagen

z’n allen ruim acht maanden naar uitgekeken.

geslecht werd. Hetzelfde beeld bij de MO11-2

waren niet van de lucht. We waren lekker

Een bonte stoet van teams van diverse clubs

die tegen Spirit moesten aantreden. In een zeer

Als het eerste cricket- of voetbalelftal een

de Hazelaarweg betrokken (2003). De gladde,

langwerpige tafels staan nu niet meer in het

buiten op zaterdagochtend en konden fijn een

uit onze regio haastten zich naar het veld.

aantrekkelijk en spannend duel gingen de

kampioenschap kan vieren, dan is één ding

langwerpige tafels die daar stonden, leenden

clubhuis, maar in het Pavillion. In het club-

balletje trappen in wedstrijdverband.

Alexandria’66, BVCB, TOGB, Blijdorp, Excelsior,

meiden van V.O.C. er met de buit vandoor: 3-2

zeker: vroeg of laat worden die dag de tafels

zich hier waarschijnlijk een stuk beter voor

huis staan nu ronde tafels, die zich hier minder

in het clubhuis van de zijkant naar het midden

dan het meubilair in het oude clubhuis.

voor lenen. Zullen de volgende kampioenen

Toen kwam het verlossende bericht, zaterdag

en het zag er vertrouwd uit.

geschoven, waar ze een lange sliert vormen.

In de beginjaren ging letterlijk alle kleding uit

genoeg toewijding voor de traditie hebben,

Neptunus, allemaal waren ze weer van de partij
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Tafelglijden!

al was het maar tegen elkaar. JO08-04 tegen
de MO015-01; het maakte niet uit. Er werd met

.

5 juni gaat de Regiocup van start! Maar liefst

Vervolgens wordt groene zeep of een andere

bij de spelers die een glijpartij waagden. Sinds

om er eerst een kleine verhuizingsoperatie

33.000 teams spelen om de Cup over vier

glibberige substantie tevoorschijn geto-

het tijdperk aanbrak waarin iedereen een tele-

voor te verrichten? Laten we hopen dat we
het snel gaan meemaken!

speelrondes. Dat is het idee althans, want

verd. Even later glijden de kampioenen,

foon met camera op zak heeft, houdt men nu

sommige clubs hebben zich te elfder ure toch

en iedereen die zich geroepen voelt, over

wijselijk één kledingstuk aan.

weer teruggetrokken, waardoor uiteindelijk

de tafels heen.

Voor zover bekend zijn er nooit gewonden

Mocht het antwoord overigens nee zijn, dan

niet iedereen die vier wedstrijden kan spelen.

Als ze geluk hebben, staan aan het einde wat

gevallen bij deze traditie, die op het oog toch

zijn er gelukkig nog genoeg andere manieren

Het was best spannend hoe het logistiek zou

vriendelijke V.O.C.’ers klaar om te voorkomen

niet ongevaarlijk lijkt. Als dat wel zo was, dan

om al glijdend een kampioenschap te vieren:

verlopen. De afgelopen maanden is iedereen

dat ze tegen de grond smakken.

was het niet moeilijk geweest om de vraag

de gang bij de kleedkamers en de cricket-

op V.O.C. onderhand wel gedrild in de regels

Het bleek niet makkelijk om uit te vinden

‘moeten ze altijd zo blijven, of is verandering

covers zijn al getest!

rondom Corona, maar nu kwamen tegen

wanneer deze traditie precies is ontstaan,

nodig?, te beantwoorden.

standers weer letterlijk op bezoek op de

maar het lijkt erop dat dit is gebeurd in de

Voor het voortbestaan van het tafelglijden is

Hazelaarweg. Aan de poort bij V.O.C. de

jaren vlak nadat wij ons nieuwe complex aan

er een heel ander obstakel bijgekomen: de

Diederik de Groot
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V.O.C. 1 voetbalt
eindelijk weer!
Op de laatste zondag van augustus maakte V.O.C. 1 voor de
eerste keer in 2021 zijn opwachting in een competitiewedstrijd. Dat deed het in de ‘noordelijke’ hoofdklasse A, waarin
het in het onafgemaakte seizoen 2019/2020 ook uitkwam.
De eerste seizoenshelft verliep met ups (5-1 winst thuis in
de derby TOGB was een absoluut hoogtepunt) en downs, maar
duidelijk is dat deze groep zeker in staat moet zijn om zich
dit seizoen te handhaven. Met trainer Mark Weel bespraken
we voorafgaande aan het seizoen wat zijn verwachtingen en
doelen zijn.

verwachting ook dit seizoen doen, mits hij

lang in bus en auto zullen hoeven zitten om

mogen aanschouwen in V.O.C.1 en heel veel

gevrijwaard blijft van blessures. Martijn denkt

de uitwedstrijden te bezoeken. In 2019/2020

succes met jullie verdere (voetbal)carrière!

dat de ervaring die de afgelopen jaren is opge-

moest daarvoor nog gemiddeld 57 kilometer

daan in de onafgemaakte seizoenen in de

werden afgelegd (totaal 1595 kilometer), voor

Tegenover vier spelers die zijn gestopt of

hoofdklasse, dit seizoen ten goede moeten

komend seizoen is dat gemiddeld 46 kilome-

vertrokken, staat de komst van één nieuweling:

worden benut. ‘We weten nu wat er van ons

ter per uitwedstrijd (totaal 1297 kilometer).

middenvelder Erwin Nuytinck (26 jaar). Erwin

gevraagd wordt. Ik denk dat je daardoor, zeker

heeft een verleden als profvoetballer bij

aan het begin van het seizoen, bepaalde

Belangrijker dan dat is natuurlijk hoe sterk de

Excelsior en wijlen RBC Roosendaal. Hij speelde

dingen beter gaat doen dan de vorige seizoe-

tegenstand zal zijn en of V.O.C. erin zal slagen

daarna bij verschillende amateurclubs en

nen. Iedereen is daarnaast natuurlijk ook

een rol van betekenis te spelen in deze compe-

verruilt nu FC ’s Gravenzande voor V.O.C.

gewoon weer twee jaar ouder geworden. Dat

titie. Mark was in ieder geval liever doorgegaan

brengt automatisch ook ander soort voet-

in de zuidelijke hoofdklasse B, waar V.O.C. vorig

Het is een winderige herfstzondag als de voet-

spelers vertrokken of gestopt. Spits Cali Daniel,

ballers van V.O.C. 1 een competitiewedstrijd

die vorig seizoen kwam, is overgestapt naar

‘Nog wel een groepsprocesje nodig’

‘zonder publiek’ moeten spelen, vanwege de

CSV Apeldoorn. Raoul Kertodikromo, al vanaf

Is V.O.C. klaar voor het nieuwe seizoen? Trainer

dan geldende coronabeperkingen. Die dag (4

de jongste jeugd V.O.C.’er, verruilt Rotterdam-

Mark Weel vindt het lastig om die vraag nu met

De tegenstanders

meer te halen viel voor ons en dat we nu een

vind ik altijd vreemd klinken, alsof je doods-

oktober 2020) wordt Moerse Boys thuis met

noord voor Rotterdam-zuid, waar hij voor

ja of nee te beantwoorden, maar voor hem is

Zoals gezegd komt V.O.C. dit seizoen dus uit

sterkere afdeling hebben dan vorig jaar. Daarbij

bang bent dat je eruit dondert. Ik denk dat

2-0 verslagen en heerst er optimisme over de

Spartaan’20 gaat spelen. Raoul maakte de laat-

het in ieder geval duidelijk dat de spelersgroep

in de hoofdklasse A, die de noordelijke helft

moet ik wel zeggen dat er met Hollandia en

bovenaan het rechterrijtje voor ons een

kansen van het team in de ‘zuidelijke’ hoofd-

ste jaren veel minuten V.O.C. 1 als aanvaller. We

niet hechter en scherper is geworden in coro-

van Nederland dekt. De meeste tegen

JOS/Watergraafsmeer twee ploegen zijn gepro-

mooie ambitie is.’

klasse B. Dat er tot zondag 29 augustus 2021

wensen zowel Cali als Raoul veel succes bij

natijd. ‘Het ‘commitment’ en de onderlinge

standers kwamen we al tegen in het zeer

moveerd die zeer sterk waren. Aan de andere

‘Het is lastig om in te schatten wat er bij andere

zou moeten worden gewacht om weer een

hun nieuwe club!

verbinding, ik vraag me wel af of die er bij

moeizame, niet afgemaakte seizoen

kant is het wel fijn dat we dit jaar tegen veel

clubs is gebeurd’, zegt Martijn. ‘En ook hoe het

iedereen nog is. We hebben allemaal toch een

2019/2020. Ten opzichte van toen zijn top-

meer ploegen spelen uit onze eigen regio;

bij ons zit. We hebben twee goede aanvallers

toen kunnen bedenken.

Robbert Stout en Stijn Houben hebben beiden

soort gedwongen afstand moeten nemen van

ploegen JOS/Watergraafsmeer en Hollandia

TOGB, TAC’90. RKAVV, HBS. Dat zijn mooie

verloren dus we moeten wel gaan kijken hoe

besloten te stoppen. Aanvaller Robbert

elkaar. Daarna hebben we wel getraind vanaf

er niet meer bij (nu 3e divisionisten) en kozen

wedstrijden.’

Mutaties

speelde sinds 2014 bijna 150 wedstrijden in

februari tot mei. Iedereen ging toen volle bak,

Quick’20 en MSC voor een overstap naar de

Of het team klaar is voor de competitiestart is

V.O.C. 1 en groeide de laatste jaren uit tot één

maar daarna werd het een beetje vrijblijvend.

zaterdag. Deze ploegen worden ingewisseld

Erin blijven moet!

namelijk gewoon! Een ambitieuzer doel lijkt

altijd lastig in te schatten, al helemaal na bijna

van de belangrijkste spelers van het team.

Dat is nu ook wel een beetje de tendens, dus

voor bijna buurman TOGB, TAC’90 (Den

Wat is dan een realistische doelstelling? ‘Twee

mij het linkerrijtje halen of een periode pakken.

een jaar zonder officiële wedstrijden. Laten we

Verdediger Stijn kwam in 2017 bij V.O.C. spelen

er is nog wel een groepsprocesje voor nodig

Haag,) Purmersteijn (Purmerend) en De

jaar geleden stond we onderaan in de hoofd-

Ik denk niet dat je vooraf lager dan dat in

beginnen met wat we zeker weten: wie er deel

en maakte net als Robbert dus deel uit van het

om bij iedereen het vizier op scherp te krijgen.’

Zouaven (Grootebroek).

klasse toen het seizoen werd gestopt. Vorig jaar

moet gaan zetten.’

officiële wedstrijd te spelen, dat had niemand
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mooie momenten die we van jullie hebben

bal met zich mee.’

jaar 6 wedstrijden in speelde, voor het seizoen
door corona werd afgebroken. ‘Ik dat in zuid

we de doelpunten gaan maken. Een realistisch
doel is sowieso om erin te blijven. Dat moet

uitmaken van de selectie.

team dat het seizoen erna ongeslagen kampi-

Martijn de Vries droeg de afgelopen jaren de

Die samenstelling betekent overigens dat de

stonden we na zes wedstrijden in ieder geval

Ten opzichte van vorig seizoen is een aantal

oen werd. Stijn en Robbert, dank voor de

aanvoerdersband van het eerste en zal dat naar

spelers en de trouwe aanhang dit jaar minder

bij de middenmoot. Het woord ‘handhaven’

Diederik de Groot

13

Interview

V.O.C. 1 pakt weer
een prijs in bijzonder
2021 cricketseizoen
Het cricketseizoen 2021 werd net als vorig jaar beïnvloed door
beperkingen in verband met Corona. De start van het seizoen
werd voor alle elftallen uitgesteld, behalve voor V.O.C. 1.

Topklasse
In de Topklasse ging V.O.C. voortvarend van
start en draaide het lang mee om de bovenste
plaatsen. Tijdens de eerste helft van de competitie (9 speeldagen) boekte V.O.C. zes glansrijke
overwinningen, verloren we van VCC en
Excelsior ’20 (laatste wedstrijd viel tijdens de
ODI wedstrijden van Nederland tegen Ierland)
en verregende de wedstrijd tegen ACC.
Voor aanvang van het seizoen had de KNCB
besloten om de puntentelling van de competitie aan te passen naar 4 punten voor een
overwinning, 2 voor een tie en 1 voor een
verregende wedstrijd. Het was de bedoeling
om clubs hiermee aan te moedigen altijd voor

Foto: René van Ierschot en anderen

een resultaat te gaan. Wat ons betreft een
onnodig incentive, zeker ook omdat bij de
wedstrijden altijd twee umpires aanwezig zijn
die ervoor moeten zorgen dat wedstrijden
doorgang kunnen vinden zolang de omstandigheden daarvoor voldoende zijn.

De Topklasse kon dit jaar worden opgestart

geval wel konden worden gevolgd.

De ongebruikelijke natte zomer zorgde ervoor

onder het NOC*NSF Topsport protocol, waar-

Dit heeft niet alleen voor aandacht bij de

dat sommige clubs zelfs vijf tot zes wedstrijden

door onder strenge voorwaarden gespeeld

trouwe bezoekers gezorgd, maar biedt ook

in het water zagen vallen, voor V.O.C. viel dat

kon worden. Dit betekende bijvoorbeeld dat

mogelijkheden voor leden die in het buiten-

gelukkig nog mee. De zeventienjarige Siebe

alle spelers voor elke wedstrijd getest moesten

land wonen om de wedstrijden van ons eerste

van Wingerden was de sensatie van de eerste

worden. Hiervoor hadden we een team gefor-

elftal wekelijks te volgen. Enkele wedstrijden

seizoenshelft. Zijn weekend met negen wickets

meerd van V.O.C. vrijwilligers met een medi-

zijn zelfs door meer dan 10.000 mensen beke-

(in de wedstrijden tegen Punjab en Sparta)

sche achtergrond, dat op elke wedstrijddag

ken. Ook werd er op menig moment enthou-

sprong eruit.

klaar stond om onze spelers uitgebreid te

siast commentaar verzorgd bij de live beelden

testen. Geheel volgens protocol met bescher-

door onze selectiespelers.

Helaas was het elftal onvoldoende bestand

Het eerste elftal was weer grotendeels verge-

gedurende de tweede helft van de competitie

mende kleding en verschillende in- en uitgangen werd dit op professionele wijze uitgevoerd.

tegen de vele blessures om de koppositie

De tegenstanders en umpires waren ook

lijkbaar met dat van 2019. Het team bestond

vast te houden. Het Topklasse seizoen ging

bijzonder onder de indruk van de grondigheid

uit bekende gezichten en in tegenstelling tot

uiteindelijk als een nachtkaars uit na een verve-

van onze testers. Veel dank aan Rose Marijn,

het halve seizoen van 2020 konden we de hele

lend - en volgens velen tot te grote proportie

Jeannemieke, Merel, Jet en René!

zomer weer over Pierce Fletcher en onze inter-

opgeblazen - incident in de wedstrijd tegen

nationals Pieter Seelaar, Max O’Dowd & Scott

HCC wat uiteindelijk leidde tot het terugtrek-

Edwards beschikken.

ken van zowel V.O.C. als HCC uit de play offs om

Een nadeel van de strenge maatregelen was

het landskampioenschap.

dat toeschouwers helaas niet aanwezig
konden zijn bij de wedstrijden die onder het
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Verder was de Rotterdamse student Arnav Jain

NOC*NSF protocol werden gespeeld. V.O.C. - die net als Tim de Kok onderdeel uitmaakt van

Dat besluit werd genomen om verdere escala-

was vorig jaar al als enige vereniging gestart

de Nederland A selectie - vorig jaar al aange-

tie te voorkomen. Punjab werd uiteindelijk voor

met het uitzenden van de wedstrijden via

sloten bij het eerste elftal. Onder leiding van

de eerste keer in de historie kampioen van

Frogbox, waar ook de scorecard in de

captain Pieter Seelaar is dit seizoen de lijn uit

Nederland. Ze versloegen, nadat ze in de regu-

livestream geïntegreerd wordt. Gelukkig werd

2019 doorgetrokken, toen V.O.C. winnaar werd

liere competitie ook al met grote voorsprong

de livestream in het seizoen 2021 ook gemeen-

van zowel de Twenty20 Cup als de eerste editie

bovenaan waren geëindigd, in de finale van de

goed bij de overige clubs in de Topklasse, zodat

van de European Cricket League, ook wel de

play offs VCC. We feliciteren onze stadgenoot

de mannen via YouTube op afstand in ieder

Champions League van het cricket.

Punjab van harte met deze mooie prestatie!
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Een opvallende statistiek dit jaar: maar liefst vier

De T20 finaledag vond dit jaar voor de eerste

nummer elf en twaalf rechtstreeks degraderen

individuele spelers maakten dit jaar een

klaar plaats op ons eigen complex. De halve

en de nummer tien zal een play off spelen

century in het eerste elftal. Pieter Seelaar, Scott

finale werd tegen een goed bowlend en fiel-

tegen de kampioen van de Hoofdklasse. Vanaf

Edwards, Corey Rutgers en tenslotte Max

dend Salland gespeeld. Het elftal dat komend

het seizoen 2023 zal de Topklasse weer bestaan

O’Dowd die er maar liefst drie maakt, waardoor

jaar in de Topklasse zal gaan uitkomen maakte

uit tien elftallen.

Max topscorer van de Topklasse werd met

het V.O.C. vrij lastig en we bereikten 141 voor 4
na 20 overs, ongeveer een par score op ons

We zullen jullie op de hoogte houden van de

graswicket. Door een goed team effort kon

ontwikkelingen rondom de selectie richting

Topklasse T20

V.O.C. de score van Salland beperken tot 117

het seizoen 2022!

De landelijke Twenty20 Cup werd gespeeld

runs. In de andere halve finale won HBS vrij

in een groepsfase met clubs uit de Topklasse

eenvoudig van Punjab, waardoor er in de finale

en Hoofdklasse. V.O.C. was in poule A inge-

een re-match van de finale van 2019 op het

810 runs.

deeld samen met VCC, Punjab, Bloemendaal

programma stond. V.O.C. 1 was uiteindelijk

en Rood & Wit. De eerste wedstrijd tegen

heer en meester in de finale, met een score van

VCC verregende nadat V.O.C. in 15 overs op

151/6 in 20 overs tegen 105 all out voor HBS.

96/6 stond. Tegen Punjab werd op het

Met de winst van de T20 Cup toont V.O.C. eens

Zomercomplex een ongekende thriller

te meer aan ijzersterk te zijn in de verkorte

gespeeld. Na 2 snelle wickets, zorgde Corey

spelvorm Twenty20.

Door: Maarten van Ierschot

Rutgers (85 runs) er samen met Scott (37) en
Dirk (34) voor dat er een mooie score van

Er gaat weer veel dank uit naar de begeleiding

197 runs op het bord werd gezet. Punjab

bij het eerste elftal. Nelleke Kaulingfreks en

leek hier vrij gemakkelijk op af te stevenen,

Frank van Lent voor de scoring tijdens de

maar V.O.C. gaf niet op en pakte in de laat-

wedstrijden van het eerste elftal dit seizoen. En

ste overs enkele belangrijke wickets. In de

Merel Faasen vervulde een belangrijke organi-

20e over had Punjab derhalve nog tien runs

satorische rol voor het elftal, zodat zeker tijdens

nodig om te winnen. Met een run out en

thuiswedstrijden alles op rolletjes verliep.

geweldige laatste en enige over van Corey
met twee wickets wist V.O.C. de belangrijke

Komend seizoen zal V.O.C. uitkomen in de

winst naar zich toe trekken door met drie

Topklasse met twaalf elftallen, omdat er aan het

runs te winnen.

begin van het seizoen 2021 was besloten om
geen degradatie in de Topklasse in te stellen

Rood & Wit kon helaas geen team op de been
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en de bovenste twee teams uit de Hoofdklasse

brengen, waardoor winst in de wedstrijd tegen

te laten promoveren. De clubs worden

Bloemendaal voldoende was om eerste in de

verdeeld in twee poules van zes die een hele

poule te eindigen en in de kwartfinale tegen

competitie spelen. Na afloop van deze eerste

Sparta uit te komen. De wedstrijden tegen

ronde worden de bovenste drie en onderste

Bloemendaal en Sparta eindigden beiden in

drie teams uit beide poules bij elkaar geplaatst,

eclatante overwinningen met tien wickets,

waarna nog zes wedstrijden (uit en thuis)

waarbij Corey en Max de enige benodigde

worden gespeeld tegen de teams uit de

batsmen waren.

andere poule. Komend seizoen zullen de
17

HET VERSLAG VAN DE WEDSTRIJD:

Wedstrijden onder kunstlicht zijn echt niet alleen maar sfeervol in grote stadions zoals De Kuip. Ook bij duels van ons
eigen eerste voetbalelftal zorgt het voor een mooie ambiance
en trekt het ook nog eens extra veel publiek. Dat bewees de
derby tegen TOGB, gespeeld op zaterdagavond 6 november.

Wervelend
V.O.C. boekt
eclatante derbyzege
op TOGB: 5-1

heel veel corners is het gevolg van het furieuze

V.O.C.-verdediging staat uitstekend en ook

begin van V.O.C. Doelpunten kunnen dan niet

keeper Tijs te Duits is alert als altijd. Het zijn

uitblijven. Na zeven minuten valt de eerste en

vooral harde voorzetten die recht op hem af

ook de mooiste goal. Kas Dullemans stormt

komen, waarop Tijs vandaag moet ingrijpen,

mee op naar voren en stapt eerst handig over

maar dat is op een nat en snel veld ook nog niet

de bal heen, krijgt hem daarna perfect in de

altijd eenvoudig. Ook een van richting veran-

loop mee, waardoor hij alleen voor de keeper

derd schot krijgt de doelman voor zijn kiezen,
maar deze weet hij goed over de lat te tikken.

Op deze zaterdagavond kwam alles waarop

verschijnt. Hij behoudt vervolgens perfect het

V.O.C. voorafgaande aan deze derby tegen

overzicht en legt de bal bij de tweede paal klaar

TOGB had gehoopt uit. Veel publiek, een goede

voor Teun van der Donk, die hard en hoog de

Naarmate de wedstrijd vordert, krijgt V.O.C.

sfeer en een broodnodige overwinning. Dat

bal achter een kansloze keeper laat ploffen.

weer meer de overhand en zijn er kansen om

dat laatste met de prachtige cijfers van 5-1 zou

Grote vreugde op het veld en bij het V.O.C.-

de wedstrijd definitief in het slot te gooien.

De magie van de zaterdagavondwedstrijd
gebeuren, was vooraf van vrijwel niemand de

publiek, omdat het goede begin zo ook in de

Dano Vloemans laat dat aanvankelijk nog na,

verwachting. Immers, de bezoekers uit Berkel

score wordt uitgedrukt.

door een prachtige eigen actie niet te belonen

bezetten voorafgaande aan de wedstrijd de

met een goal, maar keihard op de lat te schie-

derde plaats, V.O.C. slechts de 14e. Op het veld

Aan het spelbeeld verandert daarna niets

ten. Even later is het pleit alsnog beslecht, als

was van dat verschil op de ranglijst helemaal

en V.O.C. gaat nadrukkelijk op zoek naar een

Wessel Verhaar van dichtbij de 4-1 binnenkopt.

niets te merken. V.O.C. speelde verreweg de

tweede treffer. Terwijl keeper Tijs te Duits kou

De uitgelaten spelers vieren de treffer uitbun-

beste wedstrijd tot nu toe in dit seizoen en

staat te vatten, moet zijn collega aan de over-

dig met het stampvolle balkon, wetende dat de

liet de bezoekers volslagen kansloos. Dat in de

kant regelmatig ingrijpen. Na twintig minu-

drie punten hiermee binnen zijn.

Hoofdklasse A (bijna) iedereen van elkaar kan

ten slaagt hij daar voor de tweede keer in de

winnen, maakte vandaag dus wel duidelijk.

wedstrijd niet in, als Teun opnieuw vrij voor
hem verschijnt. De paal verhindert eerst nog

nog met zijn derde treffer, in de absolute dying

De voortekenen zijn vóór de aftrap al gunstig

een treffer, maar de bal springt precies terug

seconds van het duel. Alleen voor de keeper

voor V.O.C., want voor het eerst sinds lange tijd

in de voeten van de linksbuiten van V.O.C., die

loopt hij deze simpel voorbij en schuift de laat-

kan het team van Mark Weel aantreden met een

daardoor eenvoudig de score kan verdubbelen.

ste goal van de avond binnen. 5-1! Prachtige

elftal zonder veel absenties. Erwin Nuytinck,

In de wetenschap dat TOGB dit seizoen al vaker

cijfers en dik verdiend!

Wessel Verhaar en Teun van der Donk moesten

terugkwam van achterstanden, beseft V.O.C.

de vorige wedstrijd bij TAC’90 nog in zijn geheel

dat het daarmee nog niet is gedaan en het van

V.O.C. sluit de mooie avond af door de overwin-

missen, terwijl Kas Dullemans en Wouter van

groot belang is om het krachtsverschil verder in

ning uitbundig te vieren met het publiek voor

der Loo het met invalbeurten moesten doen.

de score tot uiting te laten komen.

Tegen TOGB staan ze allemaal weer in de basis
en hebben allemaal hun aandeel in het succes.

het clubhuis. Het was goed om te zien waar
V.O.C. toe in staat is als alles loopt en ieder-

In minuut 36 lukt dat, als Wessel Verhaar uit

een fit is. Zeker na de teleurstellende wedstrij-

een doorgekopte corner precies op de juiste

den en uitslagen van de afgelopen weken, was

De basis voor dat succes wordt al vroeg in de

plek staat en de 3-0 binnen kan hameren.

deze overtuigende overwinning belangrijk. Om

wedstijd gelegd. Vanaf de eerste seconde jaagt

Dat lijkt een score waarmee het beslist zou

met een goed gevoel de winterstop in te gaan,

een bloeddorstig V.O.C. de in het blauw gesto-

moeten zijn, mits de rust ermee gehaald kan

moeten er meer winstpartijen volgen. Te begin-

ken TOGB’ers op en geeft ze geen moment

worden. Dat lukt helaas niet, omdat vlak voor

nen volgende week zondag in Den Haag, waar

adempauze. Naar voren geschreeuwd door het

de pauze, vanuit het niets, een doelpunt valt

HBS de tegenstander is. Ook daar is uw steun

goed van glühwein voorziene publiek, worden

dat de Berkelaren weer hoop kan geven. Uit

weer hard nodig!

de aanvallende intenties van de thuisploeg

de eerste geslaagde aanval van de bezoekers

te moedigen en liet een aantal keer ook vuurwerk de lucht in knal-

direct duidelijk. De bezoekers lijken volkomen

kopt Guus Steerneman de 3-1 binnen. Toch

toeschouwers naar de wedstrijd te trekken. Iedere toeschouwer

len. Dat mag weliswaar eigenlijk niet, maar stiekem was het toch wel

verrast door deze spelopvatting, getuige ook

een domper voor de thuisploeg, dat door die

Mechelen (Sebastian Poggio), Martijn de

kreeg bij binnenkomst gratis een kop hete glühwein en er werden

sfeer verhogend...

wat TOGB-speler Zakaria Doumajd in de voor-

tegengoal nog een potentieel zware tweede

Vries (Fedor Warmenhoven), Erwin Nuytinck,

beschouwing op deze wedstijd liet optekenen:

helft tegemoet kan zien.

Kas Dullemans, Boris Polderman, Yannick

Het vele publiek waarop was gehoopt, kwam gelukkig inderdaad

Dit alles inspireerde de mannen op het veld tot het spelen van een

‘Ik verwacht eerlijk gezegd dat zij zullen gaan

opdagen. Volgens het AD werd de wedstrijd bekeken door 750

geweldige wedstrijd. Bijna-buurman TOGB kreeg alle hoeken van

inzakken. Aanvallen zullen zij gaan doseren.’

mensen. Daaronder ook veel jeugdleden en dat is vooral mooi om

het veld te zien en droop met de staart tussen de benen af naar

Vooraf was het nodige uit de kast getrokken om zoveel mogelijk

herfstige specialiteiten zoals snert geserveerd.
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Wessel bekroont de wedstrijd vervolgens ook

Opstelling V.O.C.: Tijs te Duits, Nico van

Koevermans, Wouter van der Loo (Dano
Zwaar werd het in die tweede helft gelukkig

Vloemans), Teun van der Donk, Wessel Verhaar,

maar heel even. Ondanks veel balbezit voor

Bas van der Storm.

te zien, omdat dit op wedstrijden op zondag vaak niet het geval is.

Berkel, met een 5-1 nederlaag op zak. Meer wedstrijden op zater-

Van inzakken was zoals gezegd allesbehalve

TOGB komen zij tot eigenlijk geen enkele

De jeugd liet zich horen door enerzijds het team hartstochtelijk aan

dagavond? Ja graag!

sprake. Een serie van veel halve kansen en

uitgespeelde kans en blijft het bij dreiging. De

Door: Diederik de Groot
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Van tevoren verwachtte ik dat thema’s als diver-

3 juli 2021

mooie aanname”, zijn kreten die ik veel liever

sie en inclusie beter zouden landen bij de

hoor dan sommige andere. Bij dit spel hoor ik

zo is. Draag de aanvoerdersband als symbool:

oudere jongeren, maar ik had het faliekant mis.

een Cruijffiaanse uitspraak van één van de

Als we iets zien wat ons niet bevalt, doen we er
wat aan. Zo steunen we elkaar.’

Het is genieten van alle kinderen die serieus

coaches van JO9-5: ‘Je moet zelf een goal

met dit onderwerp aan de slag gaan en dit

maken, dan staat het weer gelijk,’ na een

implementeren in het spel!

onterecht bevonden doelpunt van de

Hierna wordt organisator Karin Beaumont in

tegenstander. Naast dit spel, zal ik ook deze

het zonnetje gezet. Zij ontvangt de aanvoer-

uitspraak onthouden!

dersband van Gert-Jan Lammens, voorzitter

Eén van mijn favoriete spellen: De vragenkaartjes. Bij de ochtendgroep worden de vragen

Sport- en speldag:
‘Omarm Rotterdam’

zijn wie hij wilde. Ik heb het idee dat het nu wel

van Rotterdam Sportsupport. ‘Karin was het

opgelezen en kan er over worden gediscus

Tussen beide groepen in, spreek ik Anne Nurra.

eerste vrouwelijke bestuurslid van V.O.C. en

sieerd. Stel, een teamgenoot snapt het niet,

Zij werkt nu twee jaar voor Rotterdam Sport

staat altijd open voor nieuwe ideeën’, vertelt

wat doe je? ‘Het uitleggen (JO8-2).’ JO9-7

support. Ik vraag haar hoe V.O.C. en Rotterdam

Gert-Jan. ‘Ook deze dag heeft zij gelijk omarmd.

herkent dit wel, aangezien zij een Engels spre-

Sportsupport op het idee voor deze dag zijn

Daarom is deze Rotterdamse aanvoerdersband

kend teamlid hebben. Maar dat teamlid vindt

gekomen. ‘V.O.C. heeft voor ieder team een

voor jou. Draag hem met trots, daar heb je

dat iedereen goed Engels spreekt. Ook de

aanvoerdersband besteld. Dit was de eerste

alle reden toe!’

spelers van JO10-4 zijn ervaringsdeskundigen,

club die dit deed, dus werd er een dag aan

met een teamgenoot uit Afghanistan, die

gekoppeld met sporten en spellen waarin

Deze middag zijn ook vier van de framevoet-

tot voor kort nog nooit gevoetbald had.

leiderschap, samenwerking, betrokkenheid en

ballers aanwezig. Deze worden gemixt met

Iedereen is welkom!

elkaar steunen centraal staan.’

JO13-4. Het is mooi om te zien hoe ze rekening

Stel dat je Minister President was, wat was dan

Inmiddels is het tijd voor de dagopening van

met elkaar houden, tijdens het voetvolley.
Tot slot volg ik het interview met Carmen

het moeilijkste onderdeel? ‘Je moet veel moei-

de jeugd van 12 t/m 18 jaar. De gastspreker is

Barranco. Ook zij is van Rotterdam Sport

lijke dingen uitleggen.’ Wat versta je onder

Thomas Verhaar, oud-speler van Excelsior,

support. Carmen: ‘Zoals eerder gezegd staat

samen spelen? ‘Overspelen, vrij lopen (JO8-2).

Sparta en natuurlijk van V.O.C. 1. ‘Ik weet niet of

‘Omarm Rotterdam’ voor diversie en inclusie.

Wat doe je als een speler verdrietig is: ‘Troosten,’

iedereen vroeger het gevoel had dat hij mocht

Op deze dag leren de jongeren door middel

‘Helpen op te staan,’ ‘Gaat het?’ ‘Handje geven’,

van diverse oefeningen hoe het is om aanvoer-

‘sorry zeggen’ (JO8-2, JO8-7 en JO9-6).

der te zijn. De verenigingen kunnen een
aanvoerdersband aanvragen en wij bellen ze

Moet een leider vooral streng of aardig zijn?

na om te vragen of ze interesse hebben in een

Met name aardig, vindt JO8-2. JO13-4 en de

sport- en speldag. Jongeren kunnen snoeihard

framevoetballers vinden het ook niet erg als hij

zijn, maar ik hoop dat deze boodschap bij ze

een beetje streng is. ‘Anders leer je niets.’Stel,

landt. Ook zijn er de vragenkaarten, die de trai-

iemand uit je team schiet naast. Wat doe je

ner helpen om het gesprek aan te gaan.

dan? ‘Je zou kunnen zeggen: Je moet je schoenen uit de doos halen.’ Ik vond het een goeie,

Normaal gesproken sluit de voetballende jeugd hun jaar altijd
af met ouder/kind-spelletjes en een BBQ. Dit is al jaren het
geval, herinner ik mij. Toen was de naam Superstardag. Maar
dit geheel terzijde, terug naar het nu. De leus van de dag is:
‘Omarm Rotterdam’. In fysieke zin: Aan de aanvoerders wordt
de aanvoerdersband uitgereikt, maar ook in overdrachtelijke zin.
De aanvoerdersband ‘Omarm Rotterdam,’ ter
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Aangekomen op de club (even onwennig om

Je hebt mensen met een lichamelijke beper-

maar in de geest van deze dag is de volgende

king en mensen met een cognitieve beperking.

uitspraak beter: ‘Misschien kan je wat

Je kan met iedereen het gesprek voeren.

minder solo spelen.’

Samen Rotterdammers, sterker door strijd. Het
geeft niet dat je een oefening niet mee kan

Stel, iemand heeft nagellak op? Iemand uit

doen, zo lang je je maar welkom voelt.’

JO9-4 vindt het bijzonder. Een ander zegt dat
hij dat vroeger ook deed. Het geeft mij een

‘Wij adviseren clubs over gedragsregels en

goed gevoel dat iedereen, hoe jong ook, goed

clubcultuur, vervolgt Carmen. ‘Wanneer ouders

kan benoemen welke eigenschappen hij/zij

schelden langs de lijn, moeten ze er op worden

bewondert in een ander. ‘Ik heb regenbogen/

aangesproken. Hoe duidelijker je de afspraken

beschikking gesteld door Rotterdam

de Corona-coaches niet bij de deur te zien

latje tik van mijn vader geleerd.’ ‘Ik heb leren

maakt, hoe minder je hoeft bij te sturen. V.O.C.

Sportsupport, staat voor diversiteit en inclu-

staan), verplaatst iedereen zich naar de

hooghouden van mijn broer.’

is de eerste club die deelneemt aan ‘Omarm

sie, waar de volgende pijlers uitvloeien:

tribune. In de ochtend zijn de zeven- tot

Leiderschap, samenwerking, betrokkenheid

twaalfjarigen van de partij. Maar liefst 240

Dat is een mooie regenboogbrug naar mijn

volgen. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij

en elkaar steunen. Of kort en bondig samen-

kinderen in deze leeftijdscategorie hebben

andere favoriete spel: ‘Maatjes.’ Iedere speler

zichzelf kan zijn!’

gevat: Iedereen is welkom! Eigenschappen die

zich ingeschreven! Het is prachtig om ieder-

krijgt één maatje, waar hij tijdens een partijtje

een aanvoerder heeft en de boodschap die

een weer naast elkaar op de tribune te zien

voetbal steeds complimenten aan mag geven.

hij/zij uit kan dragen, zoals voorzitter van het

zitten. Ik weet niet of u zich nog het geluid van

Aan het eind van het potje, wordt geraden wie

jeugdvoetbal Maurice Verhoeven goed uitlegt

trappelende voetjes op een tribune kunt

jou had. Een erg goed spel, voor iedere leeftijd.

tijdens de start van de dag. Sta op voor je team!

herinneren? Kippenvel!

‘Mooie bal, jammer dat je niet scoorde en

Rotterdam.’ Dat er nog maar vele clubs mogen

Door: Loeke Bannink
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COLUMN

De Algemene
Ledenvergadering op
8 november 2021
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 november 2021 ontvingen Finn
Huigen, Maas Heere, Siebe van Wingerden en Boris Hoes belangrijke cricketprijzen en mooie woorden van cricket-voorzitter Reinout van Ierschot. Lees
hieronder verder over hun bijzondere prestaties en de achtergrond van deze
cricketprijzen.

ALV, Wat moet je er mee?

Verder zijn in die vergadering op voorstel van

Dennis van den Broek

het bestuur de leden DENNIS VAN DEN BROEK

Dennis behoort tot de groep van oer-V.O.C.-ers,

en ROBERTO WIREDU benoemd tot Lid van

die juist ook daarom veel terug doen in de

Verdienste van de R.C.& V.V. V.O.C.

organisatie van de club.
Naast zijn diverse andere activiteiten voor
V.O.C. benadrukken wij vooral de rol van Dennis

Met onze hoofdredacteur had ik de discussie of dit artikel onder de noemer:
“Tradities van V.O.C. valt.” Hij vond van niet, want alle verenigingen hebben
een ALV. Ik vond van wel, aangezien het lijkt alsof de leden die hem bezoeken
een uitstervend ras zijn, dus dat deze traditie een nieuw leven in geblazen
mag worden. Ik heb verloren.

Oorspronkelijk als lid van de sponsorcommissie heeft Dennis (samen met andere commis-

de coronaperiode. Dat is te danken aan de

sieleden) de groep van V.O.C.-sponsors

onvermoeibare inzet van Kees de Widt. Kees

uitgebreid en omgebouwd tot een Business

zich daarnaast in het afgelopen jaar ook zeer

Club waarmee de spreiding en ook de conti-

verdienstelijk gemaakt bij de ondersteuning

Van enkele oudgedienden, heb ik begrepen

tribune. Inmiddels mag het weer live plaats-

Nu kan je er nog wat aan doen. Pas dan mag je

nuïteit van sponsorschap zeer is gediend.

van steun- en subsidieaanvragen en last but

dat er door de jaren heen sprake is van ups-

vinden. Dus komt allen!

zeggen: “Ik heb mijn best gedaan, maar helaas

Dennis is de drijvende kracht achter de grote,

not least bij de ‘Krasse Knarren’. Voor al zijn

and-downs qua belangstelling. Waar het mij

Waarom deze oproep? Mij is met de paplepel

stemde de meerderheid tegen mijn plannen.”

gezellige en loyale sponsorcommunity van

goede inzet is besloten de Stef Deloni d’Aure

in de eerste plaats om gaat is het vergroten

ingegoten, dat als je niet stemt, je niet mag

Dan heb je het in ieder geval geprobeerd.

V.O.C.. Wie deze spreekstalmeester aan de

Trofee uit te reiken aan Kees de Widt.

van de betrokkenheid van onze leden.

piepen. Dat geldt voor de landelijke politiek,

Maar zeg nu niet dat iets als donderslag

Roberto Wiredu

microfoon aan het werk heeft gezien tijdens

maar ook in verenigingsverband. Het gaat

bij heldere hemel kwam. Nee hoor, je

Iedereen die op zaterdag op V.O.C. komt, kan

de bijeenkomsten van de businessclub,

Even terug naar de basis. Wat is een ALV?

om jouw vereniging, jouw cluppie. Ik snap

was gewoon niet bij de ALV aanwezig of

zien dat die drukste dag van de voetbalwee, al

begrijpt waarom onze sponsors zo graag

Hans van Everdingen
Bokaal 2021

Dit staat voor Algemene Leden Vergadering,

dat je voor je werk al genoeg vergaderingen,

je hebt de stukken niet gelezen. Zeg nou

jaren soepel en op rolletjes. En zeker de V.O.C.-

komen en betrokken zijn.

De Hans van Everdingen Bokaal wordt ieder

die door onze vereniging twee keer per jaar

meetings, gatherings of hoe je het ook wil

niet dat je er niets van wist, want dan had

ers weten dat dat helemaal te danken is aan de

Maar ook al lijkt de wijze waarop Dennis die

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

wordt gehouden. De ene halverwege het jaar,

noemen hebt, maar dit gaat om jouw manier

je moeten komen!

inzet van Roberto en degenen die door hem

club onderhoudt soms wel eens wat jolig, zijn

alleen zelf cricket speelt, maar ook tijd en

in juli. De andere in het najaar, in november.

van (wellicht kostbare) vrije tijdsbesteding,

worden geïnspireerd. Met zijn aanstekelijk

commissieleden en velen daarbuiten kennen

moeite neemt om als vrijwilliger te helpen met

Inderdaad, zeer binnenkort op 8 november

je hobby! Hier wordt besproken wat de koers

Echt, het maakt niet uit dat je in de twintig of

enthousiasme zorgt Roberto er al jarenlang

ook zijn serieuze, zakelijke en degelijke kant.

de begeleiding en organisatie van de prach-

om 20.15u in het Pavillion.

van de komende tijd wordt.

dertig bent. Voor mijn part nog jonger. Het is

voor de dat de jeugd en hun ouders en ook de

Zijn bijdragen aan V.O.C. kunnen moeilijk

tige cricketsport op V.O.C. Dit cricketseizoen

jouw vrijetijdsbesteding en het is echt inte-

tegenstanders zich op zaterdag thuis voelen

worden overschat en mede daarom komt ook

valt de eer te beurt aan…… FINN HUIGEN!

Hierin worden het (secretariëel) Jaarverslag

ressant, ook als je nog niet de respectabele

op V.O.C.

aan hem het lidmaatschap van verdien-

en het financieël jaarverslag besproken. In

pensioenleeftijd hebt bereikt. De gemiddelde

Bovendien heeft Roberto al langer geleden

ste van harte toe.

de zomer betekent dit: Wat gaan we doen

leeftijd ligt ongeveer rond de 50, als dit niet

eigenhandig het werven, opleiden en ontwik-

en Wat willen we daaraan uitgeven? In het

hoger is. De balans is dus enigszins zoek.

kelen van scheidsrechters voor zijn rekening

KEES DE WIDT ontving de Stef Deloni d’Aure

najaar betekent dit: Wat is er in het afgelo-

Daarom zou ik graag zien dat deze gemid-

genomen. Dat heeft geleid tot een keurcorps

Trofee als Vrijwilliger van het jaar 2021.

pen jaar gebeurd en wat heeft het gekost?

delde leeftijd wat lager komt te liggen. Echt,

van jeugd-scheidsrechters die met enthousi-

Bij veel verenigingen zie je achterstanden in de

Dit, aangezien een vereinigingsjaar loopt van

het is de moeite waard. Komt allen want het

asme, elan en vertrouwen jeugdwedstrijden

contributie inning en veel verenigingen krijgen

september tot en met augustus. In Corona-

gaat om JOUW V.O.C. Tot 8 november 20.15u!

fluiten. Voor zijn jarenlange inzet en buitenge-

klachten over trage betalingen aan crediteu-

wone inzet voor V.O.C. komt het lidmaatschap

ren. Bij V.O.C. blijken die goed op orde te zijn

van verdienste hem zonder meer toe.

zelfs onder de moeilijker omstandigheden van

tijd hebben deze vergaderingen zowel digitaal als fysiek plaatsgevonden: Buiten, op de
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binnen de AllRedBlacks Business Club.

Door: Loeke Bannink
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Dit jaar speelde Finn een kort maar uitstekend

mede dankzij geweldig bowlen van deze

Wally van Weelde Trofee

seizoen in onze U17/19. Hij speelde alle

speler stond Kampong/Hilversum na 14.5

De opvallende prestatie van de winnaar van dit

wedstrijden, was een vaste waarde, pakte

overs met 64 runs weer aan de kant. Maas had

jaar werd al in de 1e wedstrijd van het seizoen

wickets en een paar mooie vangen. Met zijn

hier een bijzonder groot aandeel in met een

geleverd. Dit was weliswaar pas op 3 juli 2021,

vangen staat de winnaar gedeeld 2e. De

maiden, een wicket maiden en uiteindelijke

aangezien buiten het 1e elftal, de rest van de

verdiensten van Finn gaan echter verder dan

cijfers van 5 wickets voor 6 runs in 4 overs.

competities pas laat konden starten vanwege

alleen op het cricketveld. Finn hielp onze Head

V.O.C. maakte dit aantal gemakkelijk voor het

de Corona restricties.

of Academy (Tim de Kok) met de Tip en Run en

verlies van 2 wickets in 7.4 overs, waarmee de

De tegenstander Groen Geel maakte er 250 in

als er een beroep op Finn werd gedaan, stond

landelijke finale werd bereikt.

35 overs. Dat zou dus een pittige opgave

hij er! Finn is een echte clubman die op en rond

worden voor ons ZAMI elftal. Na een moeizame
start, zorgde de winnaar van dit jaar echter voor

beeld is voor veel jonge(re) cricketers op onze

FRANS RUYCHAVER
BEKER 2021

vereniging! Wij hopen dat Finn, samen met zijn

Gelukkig werd er dit jaar weer een volledige

ballen vaak buiten het veld terugvinden, want

ouders en broer Cian, nog lang op V.O.C. te

cricketcompetitie gespeeld, zodat er ook weer

hij sloeg maar liefst 12 zessen en 5 vieren, met

bewonderen is en komend seizoen ook de

gekeken kon worden naar een aansprekende

het gebied square leg tot long on als favoriete

ruggengraat zal vormen van de U17/19.

prestatie voor het toekennen van de Frans

hoek van het veld.

Dit alles maakt Finn Huigen de terechte en

Ruychaver beker.

Met 112 runs in maar 71 ballen zorgde hij er

het veld een positieve rol speelt en een voor-

waardige winnaar van de Hans van Everdingen
Bokaal!

het nodige vuurwerk. De bowlers moesten de

samen met Tjeerd Anema in een partnership
Het seizoen verliep nogal wisselvallig. Na een

van 130 runs voor dat de wedstrijd kantelde in

goed begin kwamen er nogal wat onnodige

het voordeel van V.O.C. Nadat ze beiden uitgin-

nederlagen en eindigde V.O.C. op een toch wel

gen konden de laatste mannen de klus helaas

wat teleurstellende 6e plaats. Gelukkig was er

niet meer klaren.

ook nog een positieve uitschieter, en wel het

in de ingekorte competitiewedstrijd op 16 mei
2021 tegen Sparta, zette V.O.C. in 30 overs een
totaal van 223 voor 0 in de boeken, waarna
Sparta werd uitgebowled voor 100 runs, waarbij de 17-jarige SIEBE VAN WINGERDEN een
glansrol speelde door 6 wickets voor 23 runs te
nemen. Siebe had een prima seizoen, in totaal
nam hij in de competitie 22 wickets voor
slechts 289 runs (waaronder ook nog 3 voor 4
tegen Punjab en 4 voor 11 tegen Dosti, welke
beide wedstrijden ook gewonnen werden) !
Daarom heeft de Commissie besloten om de

HEERE, is hét voorbeeld dat voetbal en cricket

op V.O.C. heel goed te combineren zijn. Daarbij
doet Maas ook nog de extra trainingen bij de
Dutch Lions, de jeugdteams van de KNCB. Hij
is een echte clubjongen, waar hij eerder ook al
eens een prijs voor gewonnen heeft.
De Zeger Cornelis Trofee ontvangt Maas voor
zijn bowlingprestaties dit jaar. Hij is - samen

‘Een V.O.C.-elpee voor het volgende

Een elpee maken kost overigens een

koor en werk alleen nog op vrijwillige

lustrum? Waarom niet. Daarop zou

boel geld, dat Kees niet zomaar terug-

basis. Toen werd tegen me gezegd:

ik de al bestaande nummers van de

verdient met de verkoop. Een sponsor

je moet wel doorgaan met muziek

V.O.C.-CD (uitgebracht bij het lustrum

kan hij dus nog goed gebruiken om

maken! Dus ik ga nog steeds elke

van 2010) nog een keer willen opne-

zijn verdere ambities waar te maken.

maandag naar de studio. Daarna kreeg

men, want over de geluidskwaliteit

U weet hem te vinden!

ik kleinkinderen en ik had nog heel

van toen was ik niet tevreden.’

Frans Ruychaver Beker 2021 uit te reiken aan
Siebe van Wingerden
De Wally van Weelde Trofee is dit jaar zonder
twijfel voor BORIS HOES!
Tot slot zwaaide op deze avond
APPELMAN

VIRGIL

af als bestuurslid-communicatie

en ontving hij eerder de gouden speld voor
de combinatie van zijn bestuurswerkzaam
heden en de jarenlange organisatie van de

zo is deze ontstaan’.

feestdagen al aan te bieden, dus ik stel

‘Het zijn liedjes voor kleine kinderen,

de presentatie uit naar volgend jaar.

maar niet kinderachtig. Ik heb alles

Maar de liedjes zullen dit jaar waar-

zelf gezongen, soms samen met ande-

schijnlijk al wel op Spotify te horen

ren. Ik wilde deze elpee eigenlijk alleen

zijn. Als je zoekt op ‘Kees Verhaar’ dan

voor mezelf maken en voor mijn klein-

vind je ze. De eerste elpee staat ook

kinderen, maar ik moest er dan wel

op Spotify en op mijn Youtubekanaal

150 afnemen. Dus dacht ik: ik kan ze

‘Liedjes van Kees.’

ook gaan verkopen. Want om er nou

‘Het zijn duetten met verschillende

150 in mijn eigen kast te zetten, dat is

mensen. Mijn neef Oscar zit erin en

ook weer zoiets...’

mijn schoondochter Charlotte ook

‘Het zijn allemaal zelfgeschreven lied-

en Roderik Faassen. Naast die kerstel-

jes. Als ik wil kan ik in één dag twin-

pee ben ik nu al druk bezig met nóg

tig teksten maken, als het een beetje

zo’n elpee met alleen maar duetten.

meezit. Ik ben niet van het educatieve,

Met Frank Vijg ga ik er bijvoorbeeld

maar er zitten zeker wel woorden in

eentje opnemen en ook eentje met

deze liedjes waar kleine kinderen van

Sander de Kramer.’

kunnen leren.’

‘Een elpee heeft toch wel echt iets

‘Op de foto op de hoes sta ik met Joep,

magisch. Je kan hem namelijk zo

de hond van mijn zoon Thomas. Ze

mooi ‘neerzetten’. Ik ken iemand die

zijn te koop bij Marco Poot, de drank-

een elpee kocht, maar niet eens een

winkel op het Rodondendronplein en

platenspeler heeft. Ik ben zelf ook

hier in de shop, voor 20 euro per stuk.’

weer begonnen met ze te kopen. Alle

‘Maar eigenlijk is dat het verhaal niet

Beattles en Stones wil ik hebben, dus

eens. Het verhaal is dat ik door wil

als iemand die nog heeft....’

tweede plek in de landelijke competitie geëin-

gaan! Meer elpees maken! Voor mij

‘Ik ben nu 64 maar heb nog geen

digd als het gaat om bowling statistieken. Hij

is het heel bijzonder om dit te doen.

zin om op de bank te gaan zitten.

pakte maar liefst 11 wickets. Bovenal verdient

Eigenlijk heb ik een kerstelpee al klaar,

Trouwens, ik zit thuis sowieso nooit

hij deze prijs vanwege een prestatie in de halve

die is niet speciaal voor kleuters, maar

op de bank, ik zit altijd aan tafel! Ik wil

finale van U15 tegen Kampong/Hilversum op

voor iedereen. Helaas is er alleen te

dit soort dingen eigenlijk gewoon blij-

29 augustus. V.O.C. begon toen met fielden en

weinig tijd om hem ruim voor de

ven maken tot mijn dood.’

met teamgenoot Roman in de u15 - op de
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Kees: ‘Ik ben gestopt met het kinder-

Door: Diederik de Groot

wilde ik altijd al een elpee maken. Dus

Wat betreft uitstekende persoonlijke prestaties,

De winnaar van de Zeger Cornelis Trofee, MAAS

Kees Verhaar kennen we als beheerder van de V.O.C.-shop, vader van
V.O.C. 1-speler Wessel en ex-V.O.C.1-spelers Felix en Thomas en ook
als brein achter het Kinderkoor Prettig Weekend. Nu hij daarmee
gestopt is, is er een nieuwe passie bijgekomen: het maken van elpees!
De elpee ‘Een Mooie Dag’, met daarop liedjes voor kleuters, is al te koop.

veel kleuterliedjes liggen! En eigenlijk

behalen van het landskampioenschap T20!

Zeger Cornelis trofee

Kees Verhaar: van
V.O.C.-CD naar V.O.C.-elpee?

Heerendivisie
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Interview met Wouter van der Loo (Heren 1):

JEUGDTRIBUNE

“Voetballen met
mijn vrienden, dat
vind ik nog steeds
het allerleukste”
Hoe oud was je toen je met voetballen

Als je de kans krijgt, zou je dan

begon?

profvoetballer willen worden?

Ik was vier.

Vorig jaar ben ik dichtbij het profvoetbal gekomen. Maar uiteindelink ging dat niet door, en

Heb je altijd al bij V.O.C. gevoetbald?

ik vind het prima zo. Ik studeer nu in Delft en

Nee, ik ben begonnen bij de amateurvereni-

zit daar midden in het studentenleven.

ging van Excelsior. Toen ik een jaar of zes was,
ben ik daar bij de F1 gaan voetballen. Daarna

Als je een dreamteam zou mogen samen-

ben ik bij het echte Excelsior gaan spelen

stellen, welke spelers moeten daar dan

tot mijn 19e.

sowieso in? Het mogen ook overleden

Wat vind je leuk aan de meiden die

Neymar. Maar ik hou van de AKA, die kan ik wel

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

spelers zijn, of je beste vrienden.

hier voetballen?

goed. Er is één iemand die dat beter kan. Dat

Dan heb ik mijn studie afgerond en speel ik

Wat is je favoriete positie in het veld?

Om te beginnen Lionel Messi, want hij is de

Ik vind het heel leuk en belangrijk dat er meis-

is Nico van Mechelen, de linksback van

nog steeds hier op V.O.C.. En neem ik ook een

Ik ben middenvelder. Het liefst speel ik op

beste voetballer aller tijden. Ik ben ook heel erg

jesteams zijn. Ik heb ze nog niet vaak zien

het eerste.

keer penalties in V.O.C.1, dat is belangrijk.

fan van Guus Til, van Feyenoord. Die moet erin.

spelen, maar er zitten vast een paar potentiële

De spits: Mbappé. Op links Teun van der Donk,

Feyenoordspeelsters bij. Of het Nederlands

Zitten er spelers in jouw team die

Wat vind je het leukst aan V.O.C.?

die speelt nu ook bij V.O.C. in het eerste. En wie

elftal, de nieuwe Lieke Martens!

potentie hebben om prof te worden?

De gezelligheid. Toen ik bij Excelsior speelde,

ik er ook bij wil hebben is Nito Sequiera. Hij is

was ik heel serieus. Toen ben ik hier gaan voetballen en vond ik de gezelligheid op de club

nummer 10. Een aanvallende middenvelder.

Er zijn wel jongens die echt goed kunnen voet-

de beste speler en trainer die je maar in je team

Wat vind je het minst leuk aan voetballen?

ballen. Die vroeger bij profclubs hebben

kunt hebben. Al pakt hij soms een rode kaart!

Verliezen. Ik word altijd heel erg boos als ik

gespeeld. Boris Polderman, die zou het wel

verlies. Dan pak ik nog weleens een gele kaart,

kunnen denk ik.

Wat vind je het leukste aan voetballen?

puur omdat ik boos ben. Ik kan heel slecht

Wie is je idool?

Ik vind het leuk om aan te vallen en proberen

tegen mijn verlies.

Vroeger was het Jordy Clasie, van Feyenoord

te scoren. En op het pleintje voetballen, dat

en daarna van AZ. Nu ben ik heel erg fan van
Frenkie de Jong.

het allerleukste.
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Hopelijk ben ik dan ook trainer van een leuk
team. Dat doe ik nu ook, met heel veel plezier.

Interview door
Franka Wolfson (MO13-1)
en Maurits Nelis (JO13-2)

Denk je dat je nog lang bij V.O.C. blijft
spelen?

vind ik misschien nog wel het allerleukst.

Wat is je favoriete trucje?

Ik blijf bij V.O.C., tenzij er een profclub komt.

Met mijn vrienden.

Ik heb niet zo’n enorme trukendoos, zoals

Maar dat zie ik nog niet gebeuren…
27

Interview met Luigi Bruins
JEUGDTRIBUNE

“Elke dag dat je niet probeert
om beter te worden,
is een gemiste kans!”
Waar speelde je vroeger?

Op welke positie speelde je?

wordt toegelaten. Daarnaast kreeg ik ook de

Ik ben bij Excelsior gestart in de jeugdoplei-

Ik heb op alle posities gespeeld. Linksbuiten,

k ans om trainer te worden op het

ding toen ik zes jaar was. Tot mijn zeventiende

rechtsbuiten... één keertje was ik spits, dat was

Thorbeckelyceum. Alles bij elkaar is dat lastig

heb ik in de jeugd gespeeld en daarna heb ik

niet zo’n succes! Het liefst speel ik

te combineren met het profvoetbal, dus toen

hier mijn debuut gemaakt. Van daaruit ben ik

op het middenveld.

heb ik de knoop doorgehakt.

half jaar in Salzburg bij Redbull, anderhalf jaar

Heb je een bijgeloof? Dat je bijvoorbeeld

Waarom vind je het leuk om trainer te

in Nice en toen weer zeven jaar bij Excelsior.

iets eet of drinkt voor de wedstrijd?

zijn?

naar Feyenoord gegaan voor vier jaar. Ik zat een

Dus het grootste deel van mijn voetballende

Nee. Mark van Bommel die heeft er wel acht

Ik vind het prachtig om jongeren te leren om

leven heb ik hier doorgebracht.

geloof ik, linkersok uit, rechtersok uit. Als ik

zich beter te ontwikkelen. Kinderen die bij

eraan denk, schiet de kramp al in mijn benen.

Onder-13 van een half veld naar een groot veld
gaan, te leren hoe ze dat het beste kunnen

Wat was de fijnste club?
Waar ik me het meeste thuis voel, is Excelsior.

Wie is je idool?

Dat is waar ik groot geworden ben. Maar elke

Ik heb veel beelden bekeken van Maradona, en

club heeft zijn mooie dingen. Voor iedere

videobanden van het EK 1988. Dan zit ik echt

Wat vind je van meidenvoetbal?

Rotterdammer is het natuurlijk een droom om

te genieten. Zidane was ook een speler waar

Mijn nichtje speelt hier in Onder-10, dat vind

bij Feyenoord te spelen en ik heb daar mooie

ik heel vaak naar keek.

dingen meegemaakt, zoals de beker winnen.

doen. Daar geniet ik van.

ik hartstikke leuk. Ik vind het heel tof dat het
steeds meer aandacht krijgt. Lieke Martens is

Maar er gebeurden ook minder leuke dingen,

Als je een dreamteam mocht samen-

een goede speelster en ik kijk graag naar het

zoals uitgefloten worden of vervelende

stellen, wie zouden daar dan in zitten?

spel van de spits van Excelsior, Sabrine Ellouzi.

supporters die naar je kleedkamer komen. In

Dat mogen bekende spelers zijn, ook

Ik vind haar erg goed. Maar als ik moet kiezen

Frankrijk werden we vierde, we haalden net

als die niet meer in leven zijn, maar

tussen een Champions Leaguewedstrijd kijken,

niet de play-offs van de Champions League. En

ook gewoon je vrienden.

of de Oranje Leeuwinnen...tja...

het was leuk om in steden als Nice en

Iedereen zou graag met Messi willen spelen

Salzburg te wonen.

denk ik. Maradona. Pelé was een fantastische

Welk advies zou je geven aan andere

speler. Mijn beste vriend Stefano Goncalves

voetballers of voetbalsters?

Wat vond je het minst leuk aan

moet er natuurlijk in. Hij voetbalt bij Zwaluwen.

Probeer elke dag iets te leren. Je hebt een

voetballer zijn?

Buffon moet de keeper zijn. En Cruijff natuurlijk,

rugzak. Elke keer als je ergens bent, stop je iets

Aan het eind van mijn carrière vond ik de

niet te vergeten. Italiaanse verdedigers... En ik

in die rugzak. Dat zeg ik ook tegen mijn zoon

besprekingen wel vermoeiend. Als je vier keer

zou jullie natuurlijk in mijn team willen hebben!

die in Onder-13 speelt. Op school is dat infor-

tegen Helmond Sport speelt en je moet vier

matie, om een slimmer mens te worden. Op

keer Helmond Sport analyseren... dan komt dat

Bij welke club wilde je vroeger spelen?

je neus wel uit! En sommige dingen kun je niet

Juventus. Ik ben een kwart Italiaans, mijn opa

trainen, trainen en nog eens trainen. Elke dag

doen, zoals in het weekend uitgaan

komt van Sicilië.

dat je niet probeert om beter te worden, is

met je vrienden.

het voetbalveld gebeurt dat ook. En je moet

een gemiste kans.
Waarom ben je gestopt als voetballer?
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En het leukste?

Ik wilde na mijn carrière als voetballer graag

Prijzen winnen! En datgene doen waar je als

trainer worden. Daarom meldde ik me aan voor

klein jongetje altijd van gedroomd hebt. En in

de UEFA-A cursus. Ik was heel blij toen ik daar-

volle stadions spelen natuurlijk.

voor werd aangenomen, want niet iedereen

Maurits Nelis en Franka Wolfson
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COLUMN

jaren-lang-kennen, ieder zich voluit kon en durfde geven

wel heel simpel: ‘deugd en fatsoen’.

en geen positieverschil geduld werd, bracht je gelukkige
uren door, die, hoewel weinig in aantal, des te meer op

René van Ierschot Voorzitter R.C. & V.V. V.O.C.

‘V.O.C.-cultuur’
Een medaille heeft twee kanten, een dobbelsteen heeft
zes zijden, een diamant kent 56 facetten en V.O.C.
heeft achttienhonderd leden. Iedere vergelijking gaat
natuurlijk mank. Maar toen tijdens de laatste ledenvergadering (niet voor de eerste keer) de vraag
opkwam wat is nu eigenlijk de ‘V.O.C.-cultuur’, moest
ik daar wel even aan denken. Iedere poging om een
begrip als ‘cultuur’ in meer concrete termen te
beschrijven kent immers valkuilen en risico’s.

In het begin gaf ik al aan dat het niet de eerste keer is dat

prijs werden gesteld.

de vraag naar de V.O.C.-cultuur opkomt. Een bijdrage in
ons verenigingsblad (dat toen nog heette ‘Voor Onze

Ik voor mij kan altijd met een gevoel van dankbaar-

Club’) onder de titel ‘clubleven’ maakt duidelijk dat daar

heid, terugdenken aan die jarenlange clubvriendschap,

ook honderd jaar geleden (1922) al aandacht voor was.

waaraan zulke vriendelijke en vroolijke herinneringen

Daaruit citeer ik (ingekort):

verbonden zijn.
Verdrijving van dikwijls zware gedachten, tengevolge

Clubleven (1922)

van studie-, zaken- of welke zorgen ook, al is ‘t maar voor

Als onze vereniging alleen voor mij bestaan had voor het

enkele uren; de geest ontspant zich en wordt verfrischt

gezellige partijtje ‘voetbal’ dat ik in mijn leven gespeeld

en met een dosis opgedane opgewektheid ben je weer

heb, clubgenooten! wees dan heilig overtuigd, dat ik haar

beter in staat, de kracht van komende, sombere uren te

naam al lang uit mijn herinnering had doen verdwijnen.

breken. En wat een schat van kennis, op ieder gebied,

woorden de sportieve ambities (die je als sportvereniging

Neen, de gelukkigste uren in mijn voetbaltijd, heb ik juist

wordt er niet opgedaan, door ‘t vertegenwoordigd zijn

behoort te hebben) vragen om inzet, prestatie en compe-

aan het clubleven te danken, zij zijn diep gegrifd in mijn

van alle soorten levensposities. ‘t Clubleven, in de juiste

titie binnen grenzen van moraal en fatsoen. Tegelijkertijd

ziel en ik zal ze nimmer vergeten, zoolang de naam V.O.C.

banen geleid, beschouwd zoowel uit een moreel als zede-

mag daarbij de oorspronkelijke basisdoelstelling van sport

blijft voortbestaan en ik hoop, dat dit, naar menselijke

lijk standpunt, is de machtigste factor voor ‘t voortbestaan

niet uit het oog worden verloren: ‘het bij elkaar brengen

berekening, eeuwig zal zijn,.

van onze vereeniging.

van mensen en het versterken/verbeteren van de onderlinge verhoudingen’. In andere woorden: binnen de V.O.C.-

Het clubleven ligt voor mij reeds in een ver verleden; in het

En zo zijn er in de geschiedenis van onze club wel meer

cultuur past het om de sport als middel te zien voor het

tegenwoordige ben ik, uit den aard der zaak een vreem-

voorbeelden te vinden over de clubcultuur. Meer recent

bereiken van het hogere doel: het verenigen van de leden.

deling. Zou nu en dan hoor ik eens iets van het heden-

is daaraan uitvoerig aandacht gegeven in het zoge-

daagsche clubleven, wanneer ik bij gelegenheid van een

noemde Motorrapport (2008). Actueel is nog steeds het

Zo’n 15 jaar geleden probeerde onze minister president de

Bij ons eigen V.O.C. gaat het dus niet alleen (en niet eens in

wedstrijd van het 1ste mijn Oostersch dorpje verlaat, om

raamwerk (‘Beleidskader’) waarbinnen de beleids- en jaar-

‘V.O.C. mentaliteit’ te roemen. Hij deed dat met termen als

de eerste plaats) om de sport maar vooral ook om gevoel,

door aanraking met de Westersche beschaving niet al te

plannen op diverse gebieden worden opgesteld en die

‘dynamisch’, ‘de wil om het beste uit jezelf te halen’, ‘de beste

om sfeer, om mensen, om eigen inzet en vrijwillige onder-

verprovincialen.

ook voor de commissies een leidraad zijn bij hun activi-

willen zijn’, ‘samenwerking’, ‘over de grenzen heen kijken’

steuning. Kortom om de manier waarop je met elkaar

en ‘gecalculeerde risico’s nemen’. De kritiek op zijn positief

omgaat. Niet alleen met eigen clubgenoten, maar ook met

‘Clubleven’, wat lijkt ‘t woord eenvoudig, zoals het er staat

baar op onze website (https://www.voc-rotterdam.nl/club/

bedoelde insteek was niet mals. Deze historicus had volgens

tegenstanders en hun supporters, met scheidsrechters,

en toch hoeveel voetbalvreugd en vriendschap liggen

over-v-o-c/beleid/)

anderen juist aandacht moeten geven aan de keerzijde

kortom met iedereen die je op of om het veld tegen komt.

van de medaille: ‘slavenhandel, kapingen en grof geweld’.

teiten. Dat Beleidskader is voor belangstellenden beschik-

er niet voor bijna ieder clublid in opgesloten. Voor mij
(en ik heb het vroeger clubleven in onze vereeniging,

Daarnaast (en ook al omdat het bij cultuur gaat om het

(Markeerde dat in Nederland eigenlijk niet het begin van

V.O.C. creëert omstandigheden waarin V.O.C.-ers zich in

van A tot Z meegemaakt), heeft het woord een warme

gedrag van mensen) zijn bij het afbakenen van de club-

wat we tegenwoordig noemen de ‘woke’ beweging’?)

hun sport en als persoon kunnen ontwikkelen. Daartoe

klank, iets zonnigs, dat je gedachten weer doet richten

cultuur de aspecten van belang die meer concreet zijn

investeert V.O.C. in zijn organisatie en faciliteiten. En

op bekende gezichten.

uitgewerkt in de ‘Normen en Waarden die V.O.C.-ers in acht

De V.O.C. cultuur is diep geworteld in onze vereniging.

een echte V.O.C.-er blijft ook zelf investeren in zijn club.

Het blijft lastig om een strakke omschrijving te geven van

Daardoor blijft V.O.C. renderen. Niet zozeer in direct

Veel getrouwen uit de oude tijd beleven het clubleven

(ook beschikbaar op de website (zie https://www.voc-

wat een ‘echte V.O.C.-er’ is. En dat is toch de drager van

financiële zin, maar juist in een gevoel van samenzijn,

nog met hart en ziel met de jongere generatie. En dat

rotterdam.nl/wp-content/uploads/voc/20180515-V.O.C.-

de V.O.C-cultuur. In de praktijk zullen vele V.O.C.-ers daar

van samen er wat moois van maken; van je thuis voelen

versterkt de vaste band die de leden onderlinge verenigt.

Document-Gedragsregels-.pdf)

misschien nog wel een redelijk beeld bij hebben. Maar het

op jouw club, van een goed gevoel bij het lezen van

aantal facetten dat je daarbij kan meewegen is groot. We

VOCabulaire, van een goed gevoel om te zien hoe de

‘Clubleven’ is als het ware het schoonste, dat onze vereni-

De V.O.C.-cultuur is dynamisch en past zich aan aan de

kennen voorbeelden van mensen die al jarenlang op V.O.C.

toppers en ook hoe de minder getalenteerden proberen

ging voor haar leden heeft voortgebracht. Het aardige,

tijd. Maar de kernwaarden zijn 128 jaar gelijk gebleven en

rondlopen en door sommigen niet als een echte V.O.C-er

om op het veld het beste uit zichzelf te halen. Kortom van

joviale in de onderlinge omgang van de leden op het

hebben in de praktijk hun waarde bewezen. Bij het bewa-

worden gezien. Terwijl anderen vanaf het eerste moment

een goed V.O.C.-gevoel.

voetbalterrein en vooral er buiten, Wat heeft het ons in de

ken van die waarden en van de V.O.C.-cultuur spelen alle

behoren te nemen’ vastgelegd in de V.O.C.-Gedragsregels

sleur van het dagelijks leven opgewekt en in onze zielen

V.O.C.-ers en vooral ook de vrijwilligers en commissieleden

herkend als een ‘echte V.O.C.-er’.

Sommige sportverenigingen hebben zich in de loop van

doen ontwaken, dat heerlijke club Idealisme, dat slechts

een belangrijke rol. Zij dragen die cultuur uit bij al hun acti-

de tijd steeds meer ontwikkeld in de richting van facilitaire

gevonden kan worden in verenigingen, die het vereni-

viteiten voor de club. Cultuur zit immers in de mens en laat

Een echte V.O.C.-er is iemand die zich verbonden weet met

organisaties. Dat kan vanuit commercieel, bedrijfsecono-

gingsleven van evenveel belang achten als het doel n.l.

zich zien in het gedrag van mensen.

zijn club, die beseft dat competitie in de sport belangrijk

misch oogpunt een goede ontwikkeling zijn, die ook op

‘sportbeoefening’.

is en zich daarin door prestaties (van hen, zijn team, zijn

het veld tot aansprekende resultaten kan leiden.

dat zij ons clubhuis binnen komen, door velen worden
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Misschien zijn de echte kernwaarden van de V.O.C.-cultuur

Moge de V.O.C.-cultuur zijn blijvende waarde

club) wil onderscheiden. Maar ook dat die prestatie niet

Maar V.O.C. is meer dan dat. Het past juist bij V.O.C. om

Ieder lid zal ondervonden hebben, wat een gunstige

geleverd mag worden ten koste van alles (natuurlijk wel

een stevige onderlinge band tussen de leden te bevor-

invloed het clubleven heeft gehad op zijn karakter. In een

‘ten koste van’ het verlies van de tegenstander) maar niet

deren die is gebaseerd op vriendschap, vertrouwen en

vriendelijke kring, waarin allen hun dagelijkse zorgen voor

het verlies van respect voor alle betrokkenen. In andere

wederzijds respect.

een ogenblik vergaten, waar, tengevolge van het elkaar

blijven bevestigen.
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SPOTLIGHTS ON:

SPOTLIGHTS ON:
Hard trainen, veel lachen, dat is MO13-1. Fanatiek tijdens de
wedstrijden, het spelplezier spat ervan af. Dertien meiden die stuk
voor stuk gewoon heel erg van voetballen houden.

JO13-2

V.O.C.
JO
13-3
Fijne club hier in Roffa!
Fanatiek én sportief, dat zijn wel eigenschappen die je op JO13-3
kunt loslaten. Maar boven alles is het een hecht team, dat het onderling heel goed met elkaar kan vinden. En dat, ondanks dat de
mannen blij zijn dat er onderling competitie kan worden gespeeld,
óók staat te trappelen om de echte competitie weer op te pakken.

in het team. Mira, een fysiek sterke spits met

Mira, Claire, Franka en Julia speelden als zesja-

een goed schot, is een van de oudere, meer

rigen al menig jongensteam van het veld. Hun

ervaren spelers in het team. Net als Franka,

grote kracht: als meisjesteam werkten ze veel

een snelle speler die veel kansen creëert met

het niveau makkelijk aan. Anna staat meestal

beter samen dan de meeste jongens. Zelfs op

de mooiste kapbewegingen en steekpassjes.

rechtshalf. Ze is een heel natuurlijke voetballer,

zesjarige leeftijd speelden ze eigenlijk al posi- “Het is een team dat snel progressie maakt”,

die alles als vanzelf goed doet. “Alle meiden

zegt Anne. “Als je op een training iets uitlegt,

in dit team willen het liefst middenvelder of

tiespel, zegt coach van toen, Rutger Wolfson.
Twee jaar geleden vroeg hij Anne Lavooij om

pakken ze het meteen op. Bij ‘onder 13’

aanvaller zijn”, zegt Anne. “Toch spelen ze

de meiden te gaan coachen. “Zij voetbalde

speel je voor het eerst op een groot veld.

om beurten ook op centrale verdediging.

jarenlang op hoog niveau. Ze was drie keer

Veldbezetting is dan best lastig. Ik probeer er

Zonder morren of gedoe. Dat is tekenend

regio topscoorder en had als spits de bijnaam

nu meer systeem in te brengen. Als de links-

voor dit team.”

ook echt dat de echte competitie snel weer

‘de sloopkogel’. Geweldig voor de meiden om

back wat meer naar voren gaat, zakt de links-

Julia speelt als voorstopper, maar ze kan

kan beginnen!” Daar kan ook Floris Vogelaar

een vrouwelijke coach te hebben. Onder

half een beetje in, maar ook: groot maken

eigenlijk overal spelen. Ze heeft twee grote

zich helemaal in vinden: “Iedereen strijdt

Annes begeleiding kunnen ze zich verder

bij balbezit, klein maken bij balverlies. Je

broers en dat merk je op het veld. Ze pakt van

altijd voor de winst en als we verliezen van

ontwikkelen als team.”

ziet dat ze dat razendsnel doorhebben en ze

elke tegenstander de bal af. Een pitbull die

een tegenstander en daarna daar weer tegen

“MO13-1 is een hecht team”, zegt Anne. “Ze

passen het ook toe.”

zich vastbijt. Claire is een goed voorbeeld van

moeten is iedereen extra strijdlustig. Ik hoop

zijn heel enthousiast en gedreven, maar het

Met Jip heeft het team weer een echte keeper.

de gedrevenheid van veel meiden in het team.

Dat de jongens blij met elkaar zijn, is duide-

in zitten:” Heel gezellig en we lachen - soms

dat we aan het einde van het seizoen ook nog

is niet alleen maar fanatiek. Op de training

Jip zat op hockey en wilde toen ze bij V.O.C.

Ze is heel fanatiek en waar ze eerst nog wat

lijk als ze wordt gevraagd wat ze van het

iets te - veel!” Mels hoopt vooral dat ze samen

tegen andere clubs kunnen spelen of een

wordt ook veel gelachen en gegiecheld, zoals

kwam heel graag in het doel. Ze volgt de

speels was, neemt ze nu vaak het voortouw.

team vinden. Stuk voor stuk geven ze aan dat

in hetzelfde team kunnen blijven voetballen.

toernooi. Dat zou een mooie afsluiting zijn

meiden van die leeftijd natuurlijk doen. Maar

keeperstrainingen van Ed de Goeij en is een

Yke is handig en snel, net als Pien, die ook nog

van het seizoen.”

ze willen echt leren en beter worden.”

enorme aanwinst voor het team. Net als Evi

eens heel goed kan dribbelen, en Evy scoort

Zia, Mira en Franka zijn met zijn drieën

en Nikki, allebei sterke verdedigers. Als eenei-

het ene na het andere doelpunt. “Tussen

aanvoerder van het team. Zia, een echte

ige tweeling zijn ze lastig uit elkaar te houden,

het kletsen door”, grinnikt Anne. “MO13-1 is

ze veel plezier met elkaar hebben en dat de
sfeer in de groep altijd goed is, ook als er níet

Enzo: “Ons team is top! We hebben het leuk

gewonnen wordt. Karst: ‘’Het maakt niet uit

en we steunen elkaar als het moeilijk gaat in

Geen team zonder begeleiders en ook daar

of we winnen of verliezen, iedereen is aardig

een wedstrijd. Wat ik leuk vind, is dat het trai-

staan de eigenschappen fanatiek en sportief

leider, onverzettelijk en sterk in duels, komt

al was het maar omdat ze allebei ongelofe-

echt een gezellig én een fanatiek team. Het is

voor elkaar.” Tijl: “Iedereen daagt elkaar altijd

nen best zwaar kan zijn maar dat we veel gein

voorop. Een 4-tal ouders Bas, Joost, Cor en

uit Frankrijk en woont met haar ouders maar

lijk snel zijn. Nina is met haar tien jaar een

goed dat V.O.C. serieus bezig is met het meis-

uit om het zo goed mogelijk te doen.” Auke:

maken. Echt een fijne club hier in Roffa!”

Mark hebben aan het begin van het seizoen

voor bepaalde tijd in Nederland. Ondanks

van de jongsten van het team, maar dat zou

jesvoetbal. Deze meiden hebben veel talent.

het plezier van de mannen voorop gesteld.

de taalbarrière houdt ze zich goed staande

je niet zeggen. Ze is fysiek heel sterk en kan

Het is prachtig als je dat eruit kunt halen.”

De meiden
van MO13-1

“Iedereen is goed op zijn eigen manier, dat
vind ik heel leuk.” Floris van Dijk daarover: “We

Mooie acties

“Tegelijkertijd willen we ook het beste uit de

dagen elkaar uit en hebben veel lol samen.”

Op de vraag wat de mooiste actie was die

mannen naar boven halen dus gaat het ook

En ook Guus vindt de goede sfeer in het team

het afgelopen seizoen is gemaakt, was dat

om winnen, want winnen geeft ook weer

heel belangrijk: “Ik vind dat mijn teamgeno-

volgens Auke het afstandsschot in de linker-

plezier!” aldus Bas, die de taak van coach op

ten heel aardig en gezellig zijn.” Max noemt

hoek waarmee hij scoorde. Floyd: “Mijn beste

zich genomen heeft. “Gelukkig hebben we dit

het een gezellige, onderling amicale en

actie was denk ik mijn kopbal van de laatste

Corona jaar veel (oefen)wedstrijden op V.O.C.

grapjes-maken sfeer.

wedstrijd waarin ik de gelijkmaker scoorde

kunnen spelen, dat heeft ervoor gezorgd dat

(met dank ook aan SwedjeJ). Sweder: “Mijn

de mannen nu ingespeeld zijn en min of meer

Veel gein

mooiste actie was dat ik 7 goals in een

een vaste plek op het veld hebben.”

Twee keer per week wordt er door de jongens

wedstrijd maakte.” Guus: “Mijn afstandsschot

fanatiek getraind. Enzo: “Tijdens de trainingen

vloog vanaf de middellijn in één keer in het

Joost: “We hebben met elkaar een paar doelen

halen we er altijd zoveel mogelijk uit, maken

doel! De wedstrijd tegen Jong Sparta herinner

geformuleerd en deze komen -ondanks alle

we lol en op het veld en buiten het veld zijn

ik me nog het beste, omdat Sparta een grote

beperkingen- steeds beter uit de verf: team-

we vrienden!” Ook Ive vindt de trainingen

Rotterdamse club is en ik vond het superleuk

geest, plezier en positiespel. Daar heb ik dan

en de wedstrijden leuk: “We werken hard en

om daartegen te mogen spelen. “

zelf ook wel plezier in.” Cor vindt het ook een

spelen altijd goed samen. Het voelt super
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MO13-1

Een deel van het team voetbalt al jaren samen.

mooi team: “De mannen hebben veel gezel-

als we winnen van een team waar we eerst

Strijdlustig

ligheid en lol maar ook is er ruimte voor seri-

van hadden verloren.” Als Floris ten Wolde

Sem vindt het fijn om wedstrijden onderling

euze tips om elkaar te coachen”.

op zaterdagochtend zijn voetbalschoenen

op V.O.C. te spelen in een poule: “Als je hebt

aantrekt, verheug hij zich al op de wedstrijd:

verloren van een team krijg je nog een kans

Mark is als manager zijdelings betrokken en

“Lekker bezig zijn met de bal. Ik vind het heer-

om ervan te winnen. Daar wordt je wel fana-

ziet dat de mannen van JO13-3 veel plezier

lijk om mooie slidings en tackles te maken.”

tiek van! Tijdens trainingen is het leukste om

hebben. “Het feit dat Bas, Joost en Cor zo

Sweder vindt het leuke van het team dat er

partijtjes te spelen.” David vindt het wel fijn

enthousiast coachen én training geven maakt

allemaal vrienden van zijn oude basisschool

dat ze af en toe ook wel winnen. “En ik hoop

ook dat de mannen mooie stappen maken”.
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Interview sportfotograaf Carla Vos

kost geld, maar dat betekent wel dat zij voor

Ja, ik denk dat er ook een paar foto’s van mij in

Wat voor soort camera vindt u het

jou alles regelen om zo goed mogelijk foto’s te

staan. Toen ik meeging naar het wielrennen

leukst om foto’s mee te maken, dit kan

kunnen maken bij de clubs. Later kwam ik er

heb ik niet zoveel foto’s gemaakt, maar ik ken

een camera zijn die u vasthoudt of een

achter dat er maar 4 vrouwen waren uit de 450

Joop Zoetemelk wel persoonlijk.

speciale camera.

fotografen die daar lid zijn, en ik ben daarvan
de enige die voetbalfoto’s maakt.

Gewoon een goede snelle camera die ik vastAls u wilt antwoorden, wat vindt u

houd, dan weet ik dat het goed gaat.

persoonlijk het leukste om foto’s van te
maken? Wielrennen, voetbal, natuur etc.?

Waar moet u op moet letten als u

Als ik eerlijk ben heb ik moeite met wielrenfo-

actiefoto’s maakt?

to’s. Ik ga wel elk jaar mee naar de 6-daagse,

Dat de belichting goed ingesteld is en je het

daar heb ik altijd wel een beetje moeite mee

onderwerp goed volgt, zo weet je dat je

omdat je niet kan zitten naast de baan. Maar

camera scherp is. Je moet eigenlijk gewoon

toch komt daar altijd wel wat uit. Ik vind voet-

meevoetballen!

ballen eerlijk gezegd leuker, tenminste qua

U maakte ook sportfoto’s met uw man,

“Je moet gewoon
hét moment hebben
van een doelpunt
of rode kaart.”

fotografie. De kunst met voetbalfotografie is

Welke foto bent u nou heel trots op?

dat je heel snel reageert en oplet. Ik heb daar

Met Feyenoord tegen Sparta heb ik een hele

ook echt ruzie om gehad. Een tijdje geleden

mooie foto gemaakt. Hij staat hieronder.

helaas nu niet meer. Is het anders dat

heeft een fotograaf de helft van mijn foto’s

u het nu alleen doet?

verpest door bij de promotie van Sparta steeds

Wat is iets wat u heeft meegemaakt

Mijn man maakt nog wel foto’s en heeft als

door mijn beeld heen te lopen, maar in die

tijdens fotograferen, of erna wat u

specialiteit wielrennen, maar hij is 10 jaar gele-

chaos is er geen tijd om iemand aan te spre-

nooit meer vergeet?

den gestopt met foto’s maken op de motor.

ken daarop. Dus als ik eindelijk iets had, dan

Nou, het eerste wat er bij me opkomt is dat ik

Maar in het analoge tijdperk was het altijd heel

liep hij er weer doorheen. Ik was toen wel boos

een keer bijna gewurgd ben.

druk voor een wielerwedstrijd. ‘s Morgens om

ja, was hij al mijn foto’s gewoon aan het verzie-

Het was rust en toen had ik nog 2 camera’s en

3 uur weg en ‘s avonds pas thuis. Geen geld om

ken. Dus in het volgende seizoen kwam ik hem

een tas bij me. En toen stormden er zomaar

hotelkamers te betalen. Nu is alles digitaal, een

weer tegen en vertelde het hem. Ik vroeg of hij

300 kinderen het veld op, en eentje raakt een

hele verbetering.

de volgende keer niet meer in mijn

camera, die camera slingerde zo om mijn nek

foto’s wou staan.

heen en toen voelde ik wel dat ik niet goed kon

Wat is volgens u de PERFECTE

ademen. En natuurlijk het kampioenschap bij

sportfoto?

Sparta in 2016, zo’n groot feest!

Voor mij moet er echt actie in zitten of humor.
Een tijdje geleden was er een ploeg bij Sparta
op bezoek. De tegenstander gaat Sparta een
handje geven en de keeper loopt voorop, hij
sluit bij Sparta aan en geeft daarna zijn eigen

Wilt u zich even voorstellen?

aangezien u toen ook heel veel foto’s

Ik ben Carla Vos, ik ben 65 jaar jong en ben 46

had gemaakt?

teamgenoten een handje. Niemand had het

jaar getrouwd met Cor Vos. We hebben geen

In dat jaar ben ik overal bij geweest, oefenwed-

gezien en ik vond dit zo komisch. Of als de

kinderen en ik vind het erg leuk om sportfoto’s

strijden, competitie, KNVB beker, echt alles heb

zweetspetters er af vliegen, je moet gewoon

te maken. Ik ben ook al 30 jaar mantelzorger, ik

ik dat jaar gedaan. Op een gegeven moment

hét moment hebben van een doel-

ben ik naar Sparta toe gegaan en heb ik

punt of rode kaart.

zorg(de) voor familieleden die ziek waren.

gevraagd of ik een fotoboek (“We did it”) zou

zodra u geen foto’s meer gaat maken?

kunnen maken. Toen werd er gezegd: ‘nou ja,

Thuis hebben wij een boek (‘Joop

Zover is het nog niet hoor, maar ik hou erg veel

Wie vond u nou het leukste om te

een fotoboek? Dat kost ook centjes natuurlijk!’

Zoetemelk ongezien’) en het viel mij

van spannende boeken lezen en spelletjes

fotograferen?

heb daar veel leuke mensen leren kennen op

op dat er heel veel foto’s gemaakt

spelen. Ik wil ook graag een boekenkast, maar

Ik heb heel erg genoten van bijvoorbeeld

alle niveaus. Ik maak elk jaar van de hele club

waren door uw man. Heeft u ook een

voorlopig hebben we die niet, dus de boeken

Royston Drenthe, ik heb een foto gemaakt en

U maakt sportfoto’s zoals bij amateurwedstrijden in Rotterdam, hoe bent u
op het idee gekomen om sportfoto’s te

Uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan, want

maken?

t-shirts verkopen nou eenmaal beter dan foto-

teamfoto’s en portretten.

paar foto’s daarvan gemaakt?

Dat komt eigenlijk door die mantelzorg. Mijn

boeken. Maar ik had toch iets in mijn hoofd, iets

moeder is 16,5 jaar geleden overleden, ze was pas

met rood en wit, en dat is het uiteindelijk ook

70 jaar en mijn vader en broer waren ziek. Het

geworden. Ik vind het een heel mooi boek

Wat vindt u het leukste van voetbalfo-

eerste jaar was 60 uur per week, dat is meer dan

geworden en het is ook helemaal uitverkocht.

to’s maken?

Zijn er nog mensen waar u samen mee

iemand per week werkt. En ik was na een tijdje

Uiteindelijk heeft Sparta er toch zelf nog onge-

Ja ik vind het gewoon erg gaaf, heb ook veel

zou willen werken, dit kan iemand

mocht maken en hem ook naar de krant mocht

zo verschrikkelijk moe, en ik kreeg een camera in

veer 600 verkocht.

moeten leren. Ik vind voetballen zelf ook heel

zijn waar u een foto van wilt maken,

sturen. Ik vond het een hele mooie foto,

leuk, dat heb ik vroeger namelijk zelf ook

maar ook iemand waar u er een samen

jammer dat hij niet in de krant stond!

U bent vaste fotograaf bij Sparta, wat is

gedaan. Ik vind ook een paar dingen niet leuk

mee wilt maken.

In het seizoen van 2015 en 2016 werd

daar nou zo speciaal aan?

aan de regels van voetbal. En als je fotograaf

Lionel Messi en Ronaldo om de gekke bekken

Sparta kampioen, hoe was dat voor u,

Ik vind het een ontzettend nette, leuke club. Ik

bent dan moet je een NSP-kaart hebben, die

die Ronaldo trekt.

mijn handen en zo is het toen begonnen.
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Wat bent u van plan te gaan doen

liggen door het hele huis. Maar ik ben vooral

ik dacht dat hij zo voorop bij het AD zou staan.

een fan van thrillers en fotoboeken natuurlijk.

Stond ie uiteindelijk niet. Hij ging tekenen bij
Sparta, met 3 van zijn kinderen, zijn moeder en
vrouw. Ik heb toen gevraagd of ik een foto

Suzy Wierenga en Désirée Daemen
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De Zonen van V.O.C.

De VOCabulaire besteed in elke editie aandacht aan spelers
van V.O.C. die de weg naar het betaald voetbal hebben gemaakt;
“De Zonen van V.O.C.”. Vorige maand was de aftrap met Martijn
de Vries, nu is de beurt aan Cian Huigen.

Cian Huigen

Foto: Linda Kok

Het is een koude en vooral natte vrijdagmiddag wanneer

nog goed herinneren, dat was met V.O.C. in de competi-

ik het verlaten terrein aan de Hazelaarweg op rijd. Normaal

tie uit tegen Alexandria ’66. De bekerwedstrijd hadden we

is het op vrijdagmiddag een komen en gaan van voetbal-

van ze verloren. Mijn directe tegenstander van Alexandria

lers, maar nu is het door alle coronamaatregelen angstval-

was tevens mijn concurrent die in de belangstelling stond

lig stil. Ik heb afgesproken met Cian Huigen, hij voetbalt

van de drie grote clubs uit Rotterdam. We stonden 2-1

momenteel in de JO15-01 van Excelsior en speelt cricket

voor toen hij tijdens een duel neerging en geblesseerd

in de U15 van V.O.C. en de U16 van de Dutch Lions. Cian

het veld moest verlaten. Kort daarna kreeg ik een voorzet

heeft tot de JO11 bij V.O.C. gevoetbald.

die ik diagonaal het doel inkopte. Toen groeide wel het
gevoel dat ik het in me had. Tijdens het juichen zag ik drie

Fred van Roon heeft ons toestemming gegeven om (coro-

mannen op de tribune druk met elkaar praten en wijzen.

naproof) het interview in de Bestuurskamer van V.O.C. te

Dat bleken later scouts van Feyenoord, Excelsior en Sparta

houden. Een plek die prima past voor een interview met

te zijn. Vanaf dat moment ging het allemaal vrij snel.’’

het jonge talent van Excelsior, die zoals gezegd zijn eerste
stappen in het voetbal op de velden van V.O.C. heeft gezet.

‘’Zo kwam ik in de selectie van het Nederlands elftal

Wat direct al opvalt is dat deze jongen heel goed weet

van amateurclubs terecht. Tijdens een wedstrijd uit bij

waar hij mee bezig is en wat zijn ambities zijn. Cian ademt

VFC Vlaardingen stond een man met een Nederlands-

topsport. Het is dus allemaal begonnen op V.O.C., begint

elftaljas aan langs de lijn. Niet veel later kreeg ik samen

Cian. ‘’Mijn vader voetbalde in het 1e en was trainer bij

met Koen Beckerhoff en Eise Zwaan een brief met een

V.O.C. en van jongs af aan ging ik met hem mee naar de

uitnodiging van de KNVB om met de eerste ronde van

club. Ik ben begonnen bij de Kabouters in team Chelsea

het Nederlands elftal van amateurclubs mee te doen bij

en we werden daar meteen al ongeslagen kampioen. Via

Excelsior Maassluis. De dinsdag na de wedstrijd kreeg je

de F-mini’s en de F6 meteen door naar de F1 waar we weer

dan meteen te horen of je door was naar de tweede ronde.

kampioen werden. Van daaruit via de E3 naar de E1 waar

En ik was door! We moesten daarna nog vier rondes door-

we wederom kampioen werden. Dat was een geweldige

komen tot ik uiteindelijk met 22 andere jongens over was.

tijd met mooie herinneringen.’’

En dan kom je in beeld om stage te lopen bij Excelsior.
Samen met Tobias Poggio, Max Appelman en Matthijs
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‘’Hier heb ik onder anderen Maas Heere leren kennen,

van den Bos. Ik heb tot de JO11 bij V.O.C. gespeeld en ben

met wie ik ook cricket bij de Dutch Lions. Het was denk

vanaf dat moment bij Excelsior gaan voetballen samen

ik vanaf de E1 dat scouts van BVO’s naar wedstrijden van

met Matthijs. Daar kregen wij niemand minder dan Luigi

me kwamen kijken’’. ‘’Ik kan me een van die wedstrijden

Bruins als trainer. Ik heb veel van hem geleerd, al was het
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Zonen van V.O.C. in de spotlights:

maar omdat hij ook middenvelder is. Belangrijkste wat hij

spelen. Jeronimo Poggio zei eens tegen mij: “Als jij een

me geleerd heeft, is dat je zakelijk moet spelen. De eerste

hele wedstrijd niet appelleert of tegen de scheidsrech-

drie ballen naar je eigen kleur en vanaf daar opbouwen.’’

ter praat, krijg je een zak snoep van me”. Om maar aan te

‘’Er komt inderdaad wel veel op je af dan. Daar kunnen

geven dat de focus op de wedstrijd moet zijn.’

mijn ouders me gelukkig goed bij helpen. We praten dan
samen over wat ik moet doen, en soms ook moet laten, om

‘’Met Excelsior spelen we tegen de andere grote prof-

verder te komen. Ja, mijn ouders steunen me enorm maar

clubs in Nederland. Dus ook bijvoorbeeld Roda JC, wat

zorgen er tegelijkertijd ook voor dat ik niet te veel hooi op

inhoudt dat we helemaal naar Kerkrade moeten, ruim drie

mijn vork neem. School gaat ook gewoon voor he...’’

uur rijden. Dan verzamelen we al om 07.00 ’s morgens op
Woudestein. Gelukkig gaan we dan met de grote spelers-

‘’Ik zit nu op het VWO van het Laurens Lyceum en heb het

bus van Excelsior. Ik ga altijd in het midden zitten, dan kan

idee dat ik alles aardig onder controle heb. Een goede

je lekker je benen strekken. En dan wat filmpjes kijken,

planning is wel cruciaal maar ritme en discipline ook.

beetje praten met de jongens en af en toe even heen en

Zodra ik ‘s morgens opsta doe ik eerst mijn oefeningen

weer lopen om niet in te kakken. Als we dan in Kerkrade

om fit te zijn en te blijven. Dan gezond ontbijten met fruit,

aankomen gaan we naar de kleedkamer en dan begint de

Brintapap met lijnzaadolie en smoothies. Dan snel door

concentratie. Nog een banaantje eten en goed nadenken

naar school waar ik tot 14.00 les heb. Met toestemming

over wat mijn opdracht op het veld is die dag. In de kleed-

van de topsportcoördinator van school hoef ik het laatste

kamer ligt onze wedstrijdkleding al netjes klaar.’’

uur niet te volgen zodat ik op tijd kan trainen. Daardoor
mis ik jammer genoeg wel sommige stof maar mijn cijfers

‘’Na de wedstrijdbespreking met de trainer gaan we het

zijn gelukkig goed.’’

veld op voor de warming-up. Excelsior Rotterdam is

‘’Naar de training carpoolen we, dan rijden mijn ouders

toch een grote club wat soms best wel intimiderend kan

bij toerbeurt en zelfs mijn opa heeft ons een tijd gereden,

werken op de tegenstander. Na de warming-up terug

voordat hij naar Engeland verhuisde. Na de training van

naar de kleedkamer, zodat we met de tegenstander tege-

anderhalf uur snel naar huis om te eten. Om mijn spieren

lijk het veld op kunnen. Dan ben ik best wel even gespan-

weer fit te krijgen heb ik een handig trucje bedacht. Ik

nen, maar zodra de fluit klinkt is het klaar en ben ik 100%

heb een roller met van die stekeltjes erop waarmee ik na

geconcentreerd op de wedstrijd. Een als we dan uiteinde-

het rekken en strekken dan mijn spieren weer soepel rol.

lijk gewonnen hebben is het lekker zingen in de bus op de

Dat helpt om fit te blijven. Na deze cooling-down wacht

terugweg. Tja, en als we verloren is het een lange reis terug

m’n huiswerk voordat ik eindelijk kan gaan slapen. De

naar Rotterdam…Gelukkig winnen we veel!’’

volgende dag wacht weer hetzelfde ritueel.’’
‘’Vooralsnog kan ik het cricket en voetbal goed combine‘’Nee, afzien is het niet. Ik vind dit leuk, heb hiervoor

ren. Voordeel is ook dat er geen voetbal is als het cricket-

gekozen en heb ambitie genoeg om nog verder te gaan.

seizoen begint. Excelsior stimuleert het ook om er een

Natuurlijk moet ik oppassen dat ik niet geblesseerd raak.

tweede sport naast te doen, om fit te blijven en nieuwe

Ook hier helpen mijn ouders me. Zij houden in de gaten

spelinzichten op te doen. Mijn focus ligt wel op het voet-

dat ik niet te veel van mijzelf vraag. Los van een kleine knie-

bal. Waar ik over 5 jaar speel? Bij Ajax (zegt hij lachend). Op

blessure heb ik eigenlijk nooit last gehad. Excelsior let hier

het middenveld. Mijn spel is denk ik het beste te omschrij-

natuurlijk ook goed op. Op tijd naar bed, spieroefeningen

ven als een mix van Frenkie de Jong en Jordan Henderson.

doen en gezond en gevarieerd eten. Samen met de club

Tactisch vaardig, verbaal sterk, discipline en inzicht. Het

heb ik een voedingsschema gemaakt waar de volledige

gaat tegenwoordig heel snel, kijk maar naar Julian Rijkhoff.

schijf van vijf in voorkomt. Ik ben nu op de leeftijd geko-

Begonnen in de jeugd van Ajax en de dag na zijn 16e

men dat mijn lichaam gaat groeien en dan is het belangrijk

verjaardag getekend bij Borussia Dortmund.’’

dat ik die groeiperiode zonder blessures doorkom.’’
‘’Ik begin nu langzaamaan ook met krachttraining. Dat

Willem Jan Ruiter

moet ik heel voorzichtig en met beleid opbouwen. Ik train
nu zo’n 45 minuten met gewichten en bouw dan voorzichtig op naarmate ik ouder word. Daarnaast doe ik aan
Pilatus om m’n beenspieren verder te ontwikkelen. Waar
ik nog kan verbeteren is dat ik soms wat slimmer moet
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Met een mix van ervaren en onervaren cricketers speelden wij de verkorte competitie
tegen twee gelijkwaardige tegenstanders:
HTCECA (uit Eindhoven) en Punjab. Van

Jeugdcricketseizoen
2021 met twee finales
Na een cricketarme winter, waarin de V.O.C. jeugd het wel voor elkaar kreeg
zowel nationaal als internationaal viral te gaan met cricket on ice, konden
we iets verlaat in juni gelukkig weer starten met de zomercompetitie. V.O.C.
deed mee met vijf teams in de competities (U9, U11, U13, U15 en een combinatieteam U17/19). Daarnaast kon de jongste jeugd kennis maken met cricket
tijdens de Tip & Run. Hoe hebben de teams het gedaan dit seizoen?
Foto’s: Sharif Khan en Linda Kok

nen. Het team van Hermes DVS was echt een
maatje te klein voor onze jongens; daar
wonnen we met bijna 100 runs verschil! De
U11 plaatste zich via de kwartfinale en de
U13-spelers, maar het merendeel was eerste-

halve finale uiteindelijk voor de grote finale

jaars. Dat is natuurlijk even wennen, zeker

om het landskampioenschap!

wanneer je bij de eerste bal wordt uitgebowld
en je direct het veld uit wordt gestuurd …

Wat hebben we genoten van deze groep.
Gedurende het seizoen werd het team steeds

Gelukkig kregen we al snel de smaak te pakken

hechter. Geweldig om te zien met wat voor

wat resulteerde in enkele mooie overwinnin-

enthousiasme langs de kant werd meege-

Oh ja, en als je wil weten wie deze kampioenen

gen, waaronder een welverdiende winst op

leefd tijdens de finalerondes. Individuele

zijn. Ze heten Bodie, Zubair, Julius, Zahran,

Quick. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat

hoogtepunten waren het ontketende bowlen

Stephan, Hadi, Jan, Rayyan en Isabelle.

andere tegenstanders een maatje te groot

van Asfan tegen VCC (5 wickets), de rake klap-

waren, zoals Eindhoven die dit jaar een bijzon-

pen van Shehryar tegen Punjab (31 runs) en

Tip & Run

der goed team had. Jammer van de afgelaste

Harris tegen Bloemendaal (29 runs) en de

Zowel de winter als de zomer Tip & Run waren

wedstrijd tegen Punjab, goede kans dat we die

battingshow van Stijn & Tan tijdens de finale

weer een groot succes en stonden onder

hadden gewonnen.

(30 runs in de laatste 2 overs). En de finale?

leiding van Tim de Kok. Hij werd geholpen door

...die werd helaas verloren. Het bowlen van

een aantal jeugdspelers, waarvoor dank! In de

Al met al kende de U13 een seizoen met ups

Kampong was iets te sterk voor ons maar

periode november – januari waren 8 winter Tip

and downs. De ervaren mannen zullen volgend

onze jongens kwamen met opgeheven

en Run trainingen gepland in de hal. Er waren

U17/19

Het eerste gedeelte ging soepel: met speels

seizoen gemist worden, maar de ervaring die

hoofd het veld af: 2e van Nederland – een

veel aanmeldingen en de trainingen waren

Na een aantal onderlinge potjes gespeeld te

gemak werd Kampong verslagen. Nu was het

de eerstejaars dit jaar in de U13 hebben opge-

zilveren medaille.

een groot succes.

hebben, kon de competitie dan toch aanvan-

wachten op de winnaar van de andere halve

daan, belooft wat voor het komend seizoen!

gen voor de U17/19. Er was iedere week heel

finale: VRA-VCC. En ja hoor….: VCC won en

Dank gaat uit naar onze trainers Tim en Pierce.

De vele ouders, grootouders, broers en zussen

wat kunst en vliegwerk voor nodig om genoeg

werd zo onze tegenstander in de finale.

Ook veel dank voor onze umpires Linda en

langs het veld waren supertrots op Florian,

spelers op te kunnen stellen. Dankzij Roman

Willem Jan. Verder natuurlijk complimenten

Dante, Romeo, Oliver, Khushal, Shehryar, Asfan,

Haranghi, Cian Huigen, Koen de Vos, Taha Raja,

Op een schitterende septemberdag werd de

voor onze vaste scoorster Saskia die met het

Divyan, Harris, Stijn en Tan.

Tom de Widt, Maas Heere en Hugo Wagenaar,

finale op VCC gespeeld. Zoals altijd zijn de

nieuwe digitale scoren ook de thuisblijvers live

die hun skills aanboden, konden alle wedstrij-

wedstrijden tegen VCC altijd spannend, zoals

op de hoogte heeft gehouden van onze

den gespeeld worden. Bedankt jongens!

de finale ook weer.

verrichtingen op het veld!

De Kampioenen
van de Carrousel

U9

Iedere wedstrijd was de sfeer weer top. Hulp

U15

Onder leiding van twee officiële KNCB-umpires

Dank ook aan alle ouders en familieleden die

Dit seizoen heeft de U9 gespeeld in een carrou-

werd geboden waar nodig door zowel spelers,

Met een leuk team met jongens die al jaren

werd er weer een prachtige en superspan-

gelukkig aan het eind van het seizoen weer

sel-vorm. Op deze manier speelde de U9 elke

ouders en overige familie en aanmoedigingen

met elkaar cricketen, aangevuld met onze

nende wedstrijd gespeeld met hoogstaand

met z’n allen welkom waren. Anish, Bart, David,

week op een andere club verschillende

waren er ook in overvloed! De samenho-

uitstekende aanwinst, debutant Ties Jilderda,

cricket waarin alle V.O.C.ers het beste van hun

Frits, Fynn, Gabriel, Job, Koen, Lucas, Mika,

wedstrijdjes. En hoewel de spelvorm van de

Helaas konden de trainingen in januari niet

righeid was groot!

heeft V.O.C. U15 dit jaar een fantastisch cricket-

kant lieten zien. De hand van onze trainer/

Olly en Tom, dank voor jullie inzet en enthou-

carrousel niet altijd even enthousiast werd

door gaan in verband met de lockdown. Een

seizoen gehad. Gedurende de competitie

coach Tim de Kok was goed te zien. Alles wat

siasme in 2021 en veel succes en plezier in

ontvangen door de U9, want het gebeurde dan

hoop kinderen van de winter Tip & Run hebben

Het hoogtepunt was wel de wedstrijd tegen

werden alle wedstrijden gewonnen, ook tegen

er op de trainingen is geleerd, kwam er uit. Dat

het nieuwe seizoen!

wel eens dat ze gesplitst werden als team. En

zich vervolgens ook ingeschreven voor de 10

Hermes DVS. Hier werd een topscore neerge-

onze vrienden en ‘concurrenten’ van VCC.

was heel mooi en leuk om te zien.

ze wilden juist zo graag samen spelen….

trainingen in de zomer. De trainingen sloten

zet van 303/4 in 30 overs, terwijl Hermes niet

Alleen verloren wij nipt van Punjab. Toch was

verder kwam dan 73 all out na 16 overs. Met

de onderlinge wedstrijd tegen VCC de reden

Kort en goed: anders dan in reguliere competi-

Maar als ze dan samen speelden, nou dan kon

hoop voetballertjes daarna aansloten bij de Tip

een prachtige prestatie van Siebe van

dat wij kampioen werden. Dat betekende dat

tie trok VCC net aan het langste eind en werd

de tegenstander zich maar beter bergen. Dan

& Run. Dit zorgde elke week weer voor een

Wingerden (102 runs) en Danial (100 runs), 3

wij net als de afgelopen twee jaar weer om het

Landskampioen! Onze U15 moest het met zilver

vlogen de 4-tjes, 6-jes en wickets ze om de

goede en enthousiaste opkomst.

wickets van Ellemijn Smit, 2 wickets van

Cricket Landskampioenschap van Nederland

doen. Op naar komend seizoen. Hup V.O.C.!

oren en werd er natuurlijk dik gewonnen!! Zelfs

Anmol Tripathy en door de broers Huigen,

zouden gaan spelen.

U11

aan op de voetbaltrainingen, waardoor een

zo dik dat er teams waren die liever niet meer

U13

tegen ons wilde spelen, oepsie. Maar de U9 zou

brede glimlach weer richting Rotterdam! Met

Wij hoopten op Drie Keer, Scheepsrecht…,

Het seizoen 2021 was voor onze U13 jammer

de U9 niet zijn, als ze niet gewoon even fana-

een goed gevoel kijken we terug op een

eerst de halve finale winnen van Kampong en

genoeg een kort seizoen met relatief weinig

tiek door bleven spelen en elke run of wicket

geslaagd seizoen!

dan kijken wie we in de finale zouden treffen.

wedstrijden. Het team kende een paar ervaren

vierden als een kampioenschap.

beide een wicket, gingen we met een heel
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HTCECA en Punjab werd verloren en gewon-

Door: Jeugd Cricketcommissie
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V.O.C. cricektjeugd gaat wereldwijd viral!

Cricket Challenge
on Ice!
Foto: Linda Kok, René van Ierschot en anderen.

Op 13 februari, hét schaatsweekend in Nederland, ging de cricketjeugd viral.
Er waren een video en enkele foto’s op Twitter geplaatst, die niet onopgemerkt bleven: Jeugdcricket On Ice 2021. Het werd zelfs wereldnieuws: Ook
de BBC (Groot-Brittannië) en ABC (Australië), pakten dit op. Gelukkig was ook
ons eigen Radio Rijnmond één van de geïnteresseerden. Leslie Ong
(Jeugdcricketcommissie; JCC), sprak met hen. Hieronder het interview, gehouden op 14 februari 2021.

Hoe is het gekomen?

Op ijs in de winter is weer eens wat

gewoon om de fun. De jongens konden

“De jeugd wil graag cricketen. Dat is er voor-

anders dan op gras in de zomer. Hoe

elkaar weer eens zien. De laatste weken was

gaande weken niet van gekomen, door de

vonden de kids het?

het namelijk niet mogelijk om te trainen.

regen. Het initiatief kwam van Coverdrive,

“Die vonden het helemaal te gek. Eerst

Tim, de trainer, zorgt dat hij contact

gelinkt aan onze hoofdtrainer Tim de Kok. Chris

kreeg je vragen als: Wat moet ik aantrek-

houdt met de jongens, of ze wel of

Smith (V.O.C. Academy) kwam op het idee om

ken? Moet ik mijn eigen bat meene-

niet gaan trainen. Omdat we niet meer

te gaan Ice Cricketen. De jeugd zou de jeugd

men? Moet ik op schaatsen?” Wij zeiden:

binnen konden trainen (i.v.m. Corona-

niet zijn, om dat niet razendsnel voor elkaar te

Kom gewoon, neem je beste humeur

maatregelen, red.), hebben we gevraagd

krijgen. De dinsdag ervoor is het ontstaan. We

mee en we gaan het gewoon

neerzet-

of we de voetbalkooi buiten konden

vonden het wel een beetje spannend, maar

ten. We hebben een pitch neergezet met

gebruiken. Ze zeiden: Bouw maar om.”

hebben gewoon doorgezet. Als je bij V.O.C. iets

twee wickets en iedereen doet mee. Je

We waren er klaar voor, maar hebben

wilt, gaan de radartjes draaien. De voorzitter

hebt ze nog niet neergezet, staan ze al te

heel veel regen gehad. Toen kwamen de

van de JCC, Arjen Heere is gebeld en zelfs René

bowlen en te batten.”

sneeuw en het ijs. Dat was natuurlijk de

van Ierschot, de voorzitter van V.O.C. is op zater-
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uitgelezen kans om er iets speciaals mee

dagochtend vanuit Wassenaar naar de Bergse

Was het wel te doen, of was dat bijzaak?

te doen en toen hebben we de Cricket

Achterplas gekomen om mooie foto’s te maken.”

“Ja, het was te doen, maar het gaat er

Challenge On Ice gedaan.”
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Dit is niet onopgemerkt gebleven. De

elkaar te halen. Dan vragen wij: “Kunnen wij

Dit was een goede herinnering aan het

foto’s gingen de hele wereld over. Hoe

trainen?” Dan is dat moeilijk, want de Hal is niet

schaatsweekend van 2021. Het lijkt uniek.

zit dat precies?

toegankelijk. We hebben een hele mooie

Echter, de VOCabulaire is even in de archieven

De radertjes gaan draaien. De voorzitter maakt

indoorhal, dat een topsportlocatie is. De

gedoken en het bleek dat Cricket on Ice al in

de foto’s en stuurt, samen met Mies v

K.N.C.B. traint daar en we mochten er über-

2012 heeft plaatsgevonden. Om precies te zijn

Everdingen (JCC) de communicatiecommissie

haupt niet in. Er is een voetbalkooi in de winter.

op 11 februari 2012 (precies negen jaar ervoor

aan en die plaatsen het op de website en op

Dan overleg je en wordt gezegd: Nemen jullie

dus). Toen waren het de dames en de heren die

de socials (Merel Faassen en ondergetekende,

de kooi maar. Vervolgens wordt die kooi omge-

onderling het kampioenschap Cricket On Ice

red.). Dan zie je het voorbijkomen op de BBC

bouwd, kunnen die jongens alsnog trainen.

hebben gehouden. Misschien heeft u ze

en ABC en via LinkedIn krijg je contacten. Ik

herkend: V.O.C. Selectiespelers Sebastiaan van

wist wel dat digitaal snel ging, maar zo snel?!”

Het was eerst een zomersport, maar dankzij de

Lent en Tizo Moorman. Ik bedoel maar:

Ter aanvulling:

visie van V.O.C. die eigenlijk een breedtesport

Begonnen als Ice cricketers en later in de hoge

Daarna komt de vraag van Radio Rijnmond

aan het maken is om te zorgen dat we ook in

elftallen van V.O.C.. Wie weet waar de jeugd van

binnen via Instagram, die komt in de

de winter kunnen cricketen en een jeugdop-

2021 in de toekomst terechtkomt? Time will tell.

Communicatie-app. Maarten van Ierschot

leiding kunnen creëren. Zo wordt de jeugd nu

noemt Lesley als goede vertegenwoordiger

ook in de winter beziggehouden met cricket.

De mooiste vraag was, wat de Nederlandse

van het geheel en zo komt het op de radio.

Dat was niet zo. We trainden alleen van maart

kinderen bezielde om in de kou het ijs op

Goede samenwerking!

tot begin mei en gingen dan de competitie in.

te willen. De Britten vonden dat erg

Nu is het dat we de hele winter doortrainen.

vreemd. Lesley legde uit dat de jeugd al

Engeland en Australië zijn de landen waar

Dus ook voor kinderen die willen komen cric-

snel te enthousiasmeren is, als het om

cricket heel groot is. Hoe reageerden die?

keten: Je hebt een (mentale) sport het hele jaar

cricket gaat. Dankzij Corona, hebben

“Die pakken dat op. The Dutchies invaded the

door, kinderen worden uitgedaagd. Er zit nu

ze afgelopen zomer geen competitie

ice, was de titel. Dan zie je allerlei activiteiten

ook een mooi technisch beleid achter, waar-

gespeeld. Ook de laatste tijd hebben ze niet

en zie je ook dat Cricket On Ice werd opgepakt.

mee ze de kinderen veel meer willen laten

veel kunnen trainen, dus zijn ze maar wat

We wisten wel dat we iets leuks gingen doen,

ontwikkelen, ook qua agile. Zorgen dat je

blij wanneer er iets georganiseerd wordt.

maar niet op deze schaal.”

enorm behendig en lenig bent. Dat wil je ook

Welke reacties hebben jullie verder

in de winter doen, niet alleen maar in

“We zijn met 80 cricket jeugd en als iemand in

de zomermaanden.”

de app een voorstel doet, wordt het al snel
omarmd. Zeker wanneer er warme chocomel

nog gekregen?
“Fantastisch! Vanuit de breedte: “Leuk dat jullie

Als het straks weer gaat vriezen, heb ik

met slagroom wordt beloofd, zijn er

het georganiseerd hebben.” Maar ook landen

zo maar het idee dat die traditie zal

vele gegadigden.

als Australië: Hoe koud is het daar? In Engeland

worden voortgezet?

Nederlanders worden namelijk altijd een

mag je niet op het ijs schaatsen. Dus we kregen

“Precies wat je zegt. Daar zijn we voor cricket is

beetje gek, als het om vrieskou gaat. Wanneer

vanaf daar vragen als: “Hè, mag dat bij jullie en

een familiare sport. Als er een wedstrijd wordt

het een paar dagen vriest, worden ze onrustig

hoe zit dat met safety?” We hadden rekening

gespeeld, dan zitten mensen uit langs de

en zijn ze niet meer te houden: Ze willen

gehouden met de Corona-maatregelen

boundry met eten en drinken. Daar hebben we

het ijs op!”

(afstand) en met het ijs. We hadden mensen

nu een wintertraditie van gemaakt. Als Corona

met prikkers eromheen staan. Dat leggen we

weg is, hebben we koek, zopie en snert en

Voor ons is dat heel normaal. Het is altijd interes-

dan uit. Zij vinden het bizar om te horen dat wij

zetten we het gewoon voort.”

sant om de verschillen tussen landen hierin te

dat gewoon doen.”

ontdekken. Dat is ook één van de redenen dat het

Daarna eindigen we met de Nederlandse tradi-

Dan hopen dat het tegen die tijd weer

leuk is om (in het buitenland) tegen andere clubs

tie: Warme chocomel met slagroom. Dat hoort

gaat vriezen en anders komt er wel

te spelen. Hier heeft men jaren later nog mooie

er allemaal bij. Die foto’s hebben we gedeeld

weer een andere variant uit de koker!

herinneringen aan. Hopelijk worden dat soort

met al onze collega’s en mensen die we

“Absoluut. Leuk dat het jullie is opgevallen en

trips binnenkort weer normaal.

kennen natuurlijk.”

dat jullie er aandacht aan besteden. Dat is
goede voor een, in Nederland kleine sport, die

Cricket is natuurlijk niet echt een

wel de tweede sport van de wereld

wintersport. Hoe is het sowieso om in

is, na voetbal.”

Door: Loeke Bannink

deze tijden de kinderen bezig te houden?
Dat wordt dan besproken. Het is een fantastische club, die echt gericht is om het beste uit
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Leuk dat je er bij ons over wilde vertellen.
Dit was Leslie Ong, van V.O.C. Cricket
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THE LAST MILE.

Powered by Dubbelsteyn.
Bij elke private of operational lease contract
ontvangt u een GoSharing abonnement t.w.v. 125
minuten per maand.
Dubbelsteyn | De Fonkert kijkt naar de toekomst en richt
zich op de weg van morgen. Wij grijpen kansen die voordelig zijn voor u, uw omgeving en de wereld. U ontvangt
daarom bij elke private of operational leasecontract een
GO Sharing abonnement. Hiermee bieden wij de
mogelijkheid om de ‘last mile’ per deelmobiliteit af te
leggen. Een leaseauto, deelscooter en -fiets allemaal in
één contract.
Dubbelsteyn | De Fonkert is de eerste dealer die totale
mobiliteit mogelijk maakt. Deelmobiliteit stond altijd
hoog op de prioriteitenlijst en is iets waar wij veel
waarde aan hechten. Door de unieke samenwerking
met GO Sharing is het leasen van een auto nog nooit
zo compleet, flexibel en duurzaam geweest. Wij
hebben gekeken naar de huidige behoeften en wensen
die bij u spelen. Midden in de stad parkeren bij uw
eindbestemming kan ingewikkeld zijn. Wij zorgen
ervoor dat u gemakkelijk, zonder parkeerproblemen,
voor de deur staat bij uw eindbestemming. Dat
realiseren wij door flexibel te reizen. Zo parkeert u
eenvoudig uw auto buiten het centrum en gaat u
verder op de elektrische deelscooter of -fiets.

Veel veilige kilometers met Van Mossel Vans & Trucks
Van Mossel Vans & Trucks is dé Mercedes-Benz dealer in de regio’s Groot-Rotterdam, Dordrecht en Gouda. Met onze 5 vestigingen op goed
bereikbare locaties, zijn wij onderdeel van het complete mobiliteitsconcept van de Van Mossel Automotive Groep. U kunt bij ons terecht voor
Service & Onderhoud en wij leveren nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.

Van Mossel Vans & Trucks, úw Mercedes-Benz Van ProCenter.
Van Mossel Vans & Trucks Bergschenhoek

Bergweg-Zuid 102

Van Mossel Vans & Trucks Dordrecht

Pieter Zeemanweg 50

Van Mossel Vans & Trucks Gouda (Moordrecht)

Grote Esch 46

Van Mossel Vans & Trucks Rotterdam (Charlois)

Driemanssteeweg 20

Van Mossel Vans & Trucks Rotterdam (Spaanse Polder)

Schuttevaerweg 18

Van Mossel Vans & Trucks

www.mb.vanmossel.nl

Sponsoren
draaien door
In deze rubriek geven we het woord aan sponsoren.
Hoe gaat het met hen en hun bedrijf in de Coronatijd?

Wie of wat mis je het meest aan V.O.C. of waar kijk je naar
uit?: De standaardgrappen langs de lijn met de ouders van
het team van m’n zoon mis ik het meest en ik kijk ernaar uit
dat de Heerendivisie weer van start gaat. Heb ik ook weer
eens een rustige vrijdagavond...
Kunnen wij, V.O.C., iets voor jouw bedrijf betekenen? Zodra
het kan de businessclub events weer opstarten. Is altijd top
geregeld en de sprekers zijn erg vermakelijk. Dank overigens voor het “emmertjes” initiatief! Wordt gewaardeerd.

Diederik de Groot

Wat heb je voor aanpassingen gedaan waardoor je toch
in bedrijf blijft? Net als velen; Thuiswerken, videocalls en
beperkt op kantoor aanwezig zijn in onderling overleg.
Dat was even wennen vorig jaar, maar loopt eigenlijk heel soepel nu.
Welke tips heb jij voor andere ondernemers om zo goed

D@Work

mogelijk door deze tijd te komen? Niet voor iedereen zal

NAAM: Dorien Vriens

het bovenstaande gelden. Blijf in ieder geval positief, en …
zorg dat je zelf in beweging blijft, sport en beweging zorgt

Wat is jouw band met V.O.C.? Voetbalmoeder, voetbal-

voor mentale veerkracht, dat is vooral nu belangrijk.

vrouw, teammanager en ik heb in het voetbalbestuur een

Iedereen kan en mag veel bewegen, hou contact met

tijdje het voetbalbudget beheerd.

anderen, en bel je sportvrienden eens.
Hoe gaat het met jou en je bedrijf in coronatijd?: Ik doe al
Wie of wat mis je het meest aan V.O.C. of waar kijk je naar

jaren financiële werkzaamheden voor een particulier en

uit? Natuurlijk mis ik de ontspanning, gezelligheid en

beheer zijn huis in Oostenrijk. Vlak voordat Corona zijn

humor van mijn Hoppa vrienden. Ik mis de bal, het biertje,

intrede deed heb ik mijn baan als business controller opge-

Jan Hein, Bas, de aanvoerders Daan en Erik, Marc, 2 Pieters,

zegd en ben volledig voor mezelf gaan werken. In eerste

Actief
Fysiotherapie

de coaching van Marc, Leon, Jean Paul en Ger Jan. Balen,

instantie ben ik begonnen met het verwerken van de inko-

NAAM: Bas Zuiderent

maar dat gaat weer goed komen, wat mij betreft voor

mende facturen bij een groot private equity bedrijf. Beide

de zomervakantie.

activiteiten lopen gewoon door.

Kunnen wij, V.O.C., iets voor jouw bedrijf betekenen? Zodra

Wat heb je voor aanpassingen gedaan waardoor je toch

Philipse & Co

het kan, zou mooi zijn weer bijeenkomsten te hebben bij

in bedrijf blijft?: Ik werk het laatste half jaar alleen maar

NAAM: Ron van Veldhoven

V.O.C., de andere sponsoren te ontmoeten en ik geïnteres-

thuis. Een grote verbouwing in Oostenrijk begeleid ik nu

Hoe gaat het met jou en je bedrijf in coronatijd? Per

seerden kan vertellen over Philipse & Co, een van de groot-

digitaal in plaats van dat ik daar heen vlieg. Ik heb besloten

1 januari 2020 zijn we als praktijken Bodde/Zuiderent

ste onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland.

m’n huidige opdrachten voorlopig door te laten lopen in

Fysiotherapie en Actief Fysiotherapie gefuseerd. De gefu-

10 jaar) speel ik in de Heerendivisie op vrijdagavond

Iets betekenen voor Hoppa? De Heerendivisie ligt noodge-

plaats van actief op zoek te gaan naar nieuwe. Tevens heb

seerde praktijk is onder de naam Actief Fysiotherapie

met Hoppa.

dwongen stil, maar met 2 of later 4 tallen een balletje schie-

ik een extra werkkamer in huis ingericht.

doorgegaan.

Hoe gaat het met jou en je bedrijf in Coronatijd? Het gaat

vrijdagavond van 19-20u met een paar andere teams

Welke tips heb jij voor andere ondernemers om zo goed

COVID-19 was een van de eerste uitdagingen... Zoals voor

goed gelukkig. We beheren bij Philipse & Co vermogens

verspreid over het veld. Niet ideaal, maar wel leuk en beter

mogelijk door deze tijd te komen? Uiteraard hoop ik dat

iedereen, was het een bijzondere tijd. Kinderen permanent

van particuliere relaties en bedrijven en doen dat nu vanaf

dan helemaal niets zoals nu. Kan V.O.C. dat mogelijk maken?

iedereen goed de coronatijd doorkomt. Ik geloof niet dat

thuis, gedeeltelijk niet kunnen/mogen werken. Ondanks alles,

Wat is jouw band met V.O.C.? Vanaf mijn 10e ben ik lid van
de club, zowel als voetballer als cricketer. Vanaf 2007 ben ik

Wat is jouw band met V.O.C.? Vanaf vrijwel het begin (ruim

betrokken bij de paramedische begeleiding binnen de club.

ten op vrijdagavond, mag en kan volgens de regels. Iedere
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kantoor en via thuiswerken, licht aangepast uiteraard, maar

Dan kunnen we zo nog 3 a 4 maanden buiten spelen. Goed

het aan mij is om tips te geven, maar als ik er dan toch

blijf ik iedere dag genieten van het leven, wel of

al met al lopen de zaken goed door.

voor lichaam en geest.

eentje moet geven: schroom niet om hulp te vragen.

geen Coronatijd...
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Wat heb je voor aanpassingen gedaan waardoor je toch

wat hebben we een ongelofelijke lol gehad met elkaar. Een

Welke tips heb jij voor andere ondernemers om zo goed

altijd over voetballen ging! (Er zijn nog twee onderwerpen).

in bedrijf blijft? Tijdens de eerste lockdown werden we

van de activiteiten welke we toen in samenspraak met ook

mogelijk door deze tijd te komen? Ik vind t lastig om tips

geacht niet te werken, tenzij strikt noodzakelijke zorg. We

de sponsors hebben opgetuigd, was de organisatie van het

te geven, want je zult je tent maar gedwongen moeten

Hoe gaat het met jou en je bedrijf in Coronatijd? Als je

hebben als praktijk wel alles gedaan om die zorg ook te

eerste buitenlandse trainingskamp in Marbella, jee wat was

sluiten en met 0-omzet kansen klem gezet worden, dus ja

dieptepunten mede als een record beschouwt dan heb ik

leveren. In dat mooie voorjaar van 2020 heb ik veel consul-

dat toen bijzonder en wat is dat eigenlijk nog steeds.

misschien een dooddoener t enige is “hope & pray” op

als ondernemer een absoluut record gevestigd door de

teruglopende besmettingen en toenemende vaccinaties

laagste omzet ooit te bereiken! Maar we zijn vindingrijk en

Op de foto zie je een aantal gasten van de toenmalige selec-

zodat alles weer snel open kan.

zien nu langzaam de hoeveelheid afhaal en bezorg bestel-

ten in de buitenlucht gedaan op anderhalve meter!
Welke tips heb jij voor andere ondernemers om zo goed

tie; we hebben nog regelmatig contact en spelen (hopelijk

mogelijk door deze tijd te komen? Positief blijven.

weer snel) 7-7 toernooitjes in Barcelona. Je kunt wel stellen

Wie of wat mis je het meest aan V.O.C. Of waar kijk je naar

verdienste dus pakketten voor V.O.C. (nogmaals dank) maar

dat de meeste gasten van toen “soulmates” zijn geworden,

uit? Ik kijk het meest uit naar de herstart van de 7-7 compe-

ook voor bedrijven met kerst, oud en nieuw en Pasen! Wat

hoe mooi is dat…….dus ja, dit is mijn band met V.O.C.

titie waar ik me weer voor had aangemeld en vooral de

natuurlijk heel zuur is, is dat we al een jaar niet doen wat we

activiteiten na de wedstrijden.

willen want we zijn gastheren en vrouwen dus hopen we

Wie of wat mis je het meest aan V.O.C. of waar kijk je naar
uit? Met mijn oude voetbalvrienden trainen en in het
weekend een potje spelen. Daarna een paar heerlijke

😊

lingen toenemen! Verder zoeken we allerlei vormen van

Hoe gaat het met jou en je bedrijf in Coronatijd? Best nog

jullie allemaal heel snel weer op een pré-corona wijze bij

koude bieren nuttigen in ons geweldige clubhuis en

heel goed…misschien een kwestie van meer geluk dan

Kunnen wij als V.O.C. Iets voor jouw bedrijf doen? Niet in t

terras bij mooi weer!

wijsheid, maar de meeste netwerken waarin we scoren zijn

bijzonder dan vooral het V.O.C. te blijven zoals ik t

o.a. in de supply chain van de chipmachine industrie en bij

heb leren kennen!

Kunnen wij, V.O.C., iets voor jouw bedrijf betekenen? We

ons aan tafel of op het terras te zien!
Wat heb je voor aanpassingen gedaan waardoor je toch
in bedrijf blijft? Een aantal aanpassingen waaronder de slui-

de grote container terminals. Ook de defensie industrie is

hebben een fijne samenwerking. Ik hoop dat lang

mede dankzij o.a. Poetin een belangrijk speerpunt voor

ting van het kleinste bedrijf te weten Tio Paco en door

blijft voortduren.

ons aan t worden.

natuurlijk verloop ruim 10 medewerkers minder! Veelal
doordat ze een andere baan buiten de horeca hebben
gevonden! We hebben de menukaart moeten aanpassen
en we serveren alles op recyclebaar materiaal i.p.v. mooi
serviesgoed! Daardoor produceren wij minder vuil en heb
ik een korting bedongen op de vuilverwijdering want nu
krijgen onze gasten dat thuis als afval!
Welke tips heb jij voor andere ondernemers om zo goed
mogelijk door deze tijd te komen? Beetje cliché misschien
maar ga niet bij de pakken neerzitten! Probeer omzet te
creëren die normaal niet binnen je eigen doelstelling of
doelgroep ligt. Zoek de grens af en toe op want er kan en
mag meer dan je af en toe denkt! Kijk bijvoorbeeld nu de
regels iets soepeler worden hebben we een “Culinair rondje
Bergse plas” georganiseerd en dat was een groot succes.
Maar ik heb ook een nieuw record gehaald in nachten
wakker liggen, te veel drinken en weer roken!
Wie of wat mis je het meest aan V.O.C. Of waar kijk je naar
uit? Nou gewoon ff meekijken langs de lijn en daarna slap

Inno Dock Support

lullen aan de bar met Kees en Ruud en Gerard en al die

NAAM: Frans van Breemen

andere verstokte V.O.C. aanhangers!

Wat heb je voor aanpassingen gedaan waardoor je toch in

Wat is jouw band met V.O.C.? Ik heb zelf nooit gevoetbald

Kunnen wij als V.O.C. Iets voor jouw bedrijf doen? Nee dat

bedrijf blijft? Oei, we doen niet echt heel veel anders. We

maar ik heb drie zoons die bij V.O.C. voetballen dus dan

hebben jullie al gedaan en dat was ook heel leuk en voor

proberen continu creatief te zijn met onze kroonjuwelen en

kom je meer bij V.O.C. en ik ben mijn horeca carrière in

ons een leuke steun in de rug!

Wat is jouw band met V.O.C.? Ben in 2004 gevraagd door

te zoeken naar samenwerkingen op basis van vertrouwen

Hillegersberg begonnen bij bijvoorbeeld het Vaantje en

één van m’n beste vrienden - Eric Teunisse - om samen met

en onze posities zo veel mogelijk uit te breiden, zodoende

later Café Lebbink. Vervolgens mede-eigenaar bij Lebbink

NAAM: Jacques den Herder
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Facet

hem de selectie te trainen. Had na m’n lange voetbal peri-

hebben we een agentschap in Shanghai van waaruit we

en in 1990 CafeRestaurant Facet geopend en op de een of

ode als keeper bij SVV en Fortuna Vlaardingen, eigenlijk

importeren maar ook exporteren. Bovendien hebben we

andere manier komen er een aantal V.O.C.-ers ook in de

nooit ambities om trainer te worden, maar jee wat klikte

met het oog op o.a. lopende en aanstaande Defensie

kroeg terecht. Dus merk ik nu dat ik eigenlijk al heel veel

het enorm met de selectiegroep, begeleiders en bestuur,

projecten recentelijk in Hamburg een kantoor geopend.

V.O.C.-ers als vaste gasten aan tafel had maar dat het niet
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IN
MEMORIAM

Het is en blijft toch een
hockeyer…..

Onze Jan

eens behoorlijk van de mat waren gespeeld

Begin januari vormden wij als Veteranen 2

wist Jan ons in de kleedkamer altijd weer

samen met andere V.O.C.-ers een erehaag

de betrekkelijkheid te laten inzien door te

Jan was de Pater Familias van het team.

bij de begrafenis van een van onze junio-

zeggen dat hij gelijkgespeeld had, of zelfs

Iedereen die er bij kwam kreeg een warm

ren, onze vriend Jacko Roest. Jan was daar

gewonnen. En dat klopte, want Jan speelde

welkom. “Gezellig dat je mee doet”. Altijd

natuurlijk ook bij.

nagenoeg altijd foutloos en met Jan binnen

geïnteresseerd in de ander: “Hoe gaat het nou

Ergens in maart mochten we eindelijk weer

de lijnen deden we op de één of andere

met je?”. Typisch Jan.

eens trainen op zondagochtend op V.O.C.. Jan

manier altijd iets beter ons best, zetten we

Als laatste man heb ik veel gelegenheid

was daar natuurlijk ook bij. Met een koeltasje

altijd een stapje meer.

gehad om Jan de observeren als back. Jan was

vol biertjes voor na de training.

We gaan hem missen, wanneer we weer terug

fanaat als een malle en vormde samen met

Zo speelden wij enkele weken, op afstand,

naar normaal zijn. Maar normaal zal het nooit

Hans, Henk en Ron jarenlang een onnavolg-

maar onbekommerd en in het vertrouwen

meer worden. We houden zijn VOCabulaire in

bare verdediging op de flanken. Er werd vrij-

dat we snel weer terug naar normaal zouden

ere. Zoals “Toontje, jij op linkshááf, Martijn, jij

elijk gewisseld, af en toe aangekondigd maar

kunnen met ons team. Jan was er al die keren

rechtshááf” of, bij een wissel, “Stap jij even uit?”.

ook regelmatig onaangekondigd wanneer

bij. Fit als altijd.

een tegenstander weer in de aanval was. Even
bijtrekken en de nodige opmerkingen vanuit

Jan wilde op zijn tachtigste stoppen met voetHet liep anders.

de as waren hun deel.

In alle bescheidenheid,
zonder borstklopperij
V.O.C.-coryfee Jan van ’t Veer is op 19 mei 2021 op 72-jarige leeftijd helaas
overleden. Jan wilde tot zijn 80e blijven voetballen, in zijn geliefde team
Veteranen 2. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. De V.O.C.-vrienden van Jan
halen herinneringen op aan dit clubicoon.
Begin jaren 90 zag ik Jan voor het eerst, niet

geen ander. Zijn kennis en enorme werkerva-

ballen. Het heeft niet zo mogen zijn.
Namens V.O.C. Veteranen 2

Jan trok zijn been niet vaak terug en was

Het bericht dat bij Jan niet-rokers longkanker

op momenten ook gewoon een geniepig

was ontdekt sloeg in als een bom. Onze Jan.

mannetje. Praatte uiteraard veel met de

Hij was strijdbaar en ging voor een behande-

tegenstander, louter en alleen om deze uit

ling, maar ook dat liep anders. Enkele weken

Door: Toon Verhoeven

Herinneringen aan Jan

de concentratie te halen en daarmee het

na de diagnose ging hij dood.

Ik leerde Jan kennen al snel toen ik lid werd

snelheidsverschil te compenseren. Het zal

Een tweede erehaag, nu op V.O.C.. Vele V.O.C.-

van V.O.C. in 2004. “Ze” hadden mij gestrikt

een wedstrijd tegen VOB geweest zijn dat

ers gehuld in shirt en met een lauwe Bavaria

om het 22e lustrum te organiseren en dat viel

Jan met een goed gerichte tik op de enkels

in de hand gaven Jan een laatste groet. Een

niet mee, omdat ik toen nog weinig mensen

zijn directe tegenstander (minimaal 25 jaar

indrukwekkend eerbetoon.

kende binnen de vereniging. Jan heeft toen

jonger) onderuit haalde en vervolgens weer

Jan was de nestor en spil van ons elftal. Hij was

de lustrumcommissie vanuit zijn rol in het

begon te praten……..gelukkig suste ons aller

aanwezig, in de kleedkamer, op het veld, langs

bestuur enorm geholpen met zijn aanstekelijk

Willem-Jan dit op professionele wijze anders

de lijn en aan de toog. Altijd optimistisch,

enthousiasme. Ook later rondom de wedstrijd

had het biertje waarschijnlijk in het Sint

geestig en ook altijd een beetje vlerkerig. Jan

V.O.C.-Feyenoord, toen er veel gedoe was of

Franciscus genuttigd moeten worden.

genoot op zondagochtend en wij met hem.

deze wedstrijd wel op ons terrein kon plaatsvinden was het Jan die uiteindelijk alle neuzen

op de club maar op een verjaardagspartijtje.

ring maar ook zijn tomeloze energie heeft hij

Jan, zoals altijd op een vrolijke manier nadruk-

aangewend om de club vooruit te helpen. In

Het hoogtepunt van Jan was ongetwijfeld zijn

Jan hield altijd twee scores bij. De reguliere

dezelfde kant op kreeg. Altijd betrokken,

kelijk aanwezig, vulde de ruimte en op de

alle bescheidenheid en zonder borstkloppe-

scheidsrechters carrière. Het was een thuis-

score en die van hemzelf over de periode dat

altijd positief, altijd op zoek naar wind mee.

fiets terug naar huis verzuchte ik: “Wat een

rij. Ook heeft hij de club op substantiële wijze

wedstrijd tegen DJSCR schat ik in en Willem-

hij in het veld had gestaan. Wanneer wij weer

Het inspireerde me.

bijzondere man...”

financieel ondersteund.

Jan kon, om nog steeds niet opgehelderde
redenen, niet fluiten. Jan, ambitieus als altijd,

Een paar maanden later werd ik door Luuk

Daarnaast gaf hij invulling aan het begrip

opperde dat hij dan wel ging fluiten. Afijn, de

Bannink gevraagd het 13e voetbalelftal te

“vereenigingsleven” door vele V.O.C ‘ers met

wedstrijd loopt zoals hij loopt, je scoort eens

komen versterken. De nood was kennelijk erg

raad en daad terzijde te staan en dat alles voor

een keer, je krijgt er eentje tegen en volle-

hoog. Lopend naar veld 3 op het oude terrein

het toptarief van een kratje Bavaria. De laat-

dig onverwacht fluit Jan ineens voor de rust.

zie ik ineens dezelfde Jan naast mij lopen en

ste tijd was hij met veel plezier hopman van

Verbouwereerd kijken wij mekaar aan. Ook

ik dacht: “Heb ik dat?”

de Krasse Knarren en voorzitter van de terrein-

onze tegenstander is van slag….we waren

Nu, vele jaren later, rouw ik voor het eerst

commissie. Net als zijn voetbalvrienden van

immers net lekker op gang gekomen. Jan

omdat er een vriend is overleden.

VET 2 en WVE zal ook de vereniging als geheel

kijkt op zijn horloge en zegt, “Zo 35 minu-

Rouwen voelt rauw.

Jan vreselijk gaan missen.

ten gehad…rust”. Diep in zijn hart was Jan
gewoon een hockeyer.

Als we de herinnering aan Jan op deze

De quotes en anekdotes laat ik aan anderen, ik

plek alleen maar vullen met anekdotes en

zal ze vol weemoed en met een glimlach lezen.

Jan, ik ga je ongelofelijk missen.

quotes doen we Jan geen recht. Voor mij
belichaamde Jan het begrip “vrijwilliger” als
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Door: Henk Weijers

Door: Matthijs Creutzberg

Foto: Sharif Khan
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Jan heeft drie dochters en in de periode

Veel te vroeg en veel te snel is Jan overleden.

meer betekend voor V.O.C. Zijn eerste onder-

taken was om kunstgras op V.O.C te krijgen.

over de aanschaf van een nieuwe auto werd

de Kerstboom, en het snoeien van struiken en

dat ik hem leerde kennen kreeg ik ook drie

Wij waren nog lang niet klaar met hem en hij

steunende taken betroffen het bijstaan van

Door de enorme groei van het ledental en

gezeverd. “Ik begrijp niets van al dat gedoe

bomen. Jan coördineerde, commandeerde en

dochters. Hij adviseerde me om ze niet op te

was zeker ook nog niet klaar met het leven.

onze toenmalig penningmeester Bernard

intensiever gebruik van de velden waren

over auto’s : als ik een nieuwe nodig heb zeg

deelde de werkzaamheden in na overleg met

voeden als prinsesjes, maar om ze weerbaar

Er bestonden nog vele plannen die uitge-

Kats. Er lag een aanslag van de fiscus klaar van

op de trainings-wedstrijdvelden inmiddels

ik altijd doe mij maar een grijze.”

Fred van Roon. Hij was er eigenlijk altijd.

te maken voor deze mooie wereld. Hij stuurde

voerd moesten worden en daar moest haast

ruim 30.000 gulden i.v.m. achterstallige loon-

geen kalklijnen meer te ontdekken. In die tijd

ze de straat op om rondjes te rennen als ze

bij gemaakt worden want het was duidelijk

heffingen en BTW. Volgens Jan stond de club

ontvouwde de gemeente een plan om een

Om kleding heeft Jan nooit veel gegeven.

Op vrijdag 23 april liet hij ons weten dat hij

zich niet lekker voelde. Dan zweten ze het

dat hij er in medisch opzicht slecht voorstond.

aan de vooravond van een technisch failliet.

30-tal nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen

Volgens ons heeft hij zijn hele leven gedaan

onverwacht verhinderd was. Niets voor Jan

eruit, zei hij dan.

Zijn tijd zou wellicht kort zijn maar had hij zich

Na een bezoek aan de Puntegaalstraat is de

in Rotterdam. Een goed moment om mee te

met een grijze broek met blauwe blazer en

en enige ongerustheid bij mij zorgde ervoor

Later kwam ik in hetzelfde team als Jan

voorgenomen: het moest wel nuttig, zinvol

uiteindelijke aanslag teruggebracht tot 900

liften. In eerste instantie kregen we helaas nul

een grijs pak. In zijn vrije tijd droeg hij het

dat ik hem een dagje later opbelde met de

terecht en hebben we jaren samen gevoet-

en plezierig worden ingevuld. Duidelijk is in

gulden. Ook heeft hij volgens eigen zeggen

op rekest. Voor V.O.C. was immers al zoveel

liefst geruite pantoffels, waarmee hij ook

vraag of er wat bijzonders was. “Ik ben nu

bald in de veteranen, tot ik stopte in 2019. Jan

ieder geval dat hij tijdens zijn bijna 50 jarig

Bernard nog regelmatig uitgelegd wat transi-

gedaan bij de verhuizing. Gelukkig hebben

gewoon de deur uitliep. Tijdens een gesprek

even wat aan het doen, maar dat vertel ik je

heeft dat nooit geaccepteerd. Hij kon niet

V.O.C.-lidmaatschap een meer dan nuttige

torische activa inhielden op een jaarrekening.

we de deelgemeente en Sport en Recreatie

met Paulette van de week kwam zijn regel-

later nog wel” antwoordde hij. Twee weken

begrijpen dat ik ging stoppen op mijn 47e.

bijdrage heeft geleverd aan de club, waar-

Want een beetje sarren, plagen en opgeven

kunnen overtuigen een en ander te herzien.

matige afwezigheid in de avonduren ter

later belde hij mij om te vertellen dat hij slecht

Jan en ik hadden een gezamenlijke oud

aan hij gelukkig meestal zelf ook veel aardig-

van zijn eigen kennis en kunde ging Jan ook

Mede door ons voorstel om een deel van het

sprake. Als er naar gevraagd werd in huis

nieuws had. “Het had hem even tijd gekost

werkgever Ernst & Young. Hij was op zijn 55e

heid en ontspanning heeft gehad.

goed af. Zo heeft hij volgens zijn zeggen ook

nieuwe kunstgras zelf te betalen werden op

zei hij steevast: o, ik moet even weg even

om dat nieuws zelf te verwerken. De long-

gestopt als partner en ik had gewerkt bij de

Graag neem ik u even mee om Jan zijn

de eindscriptie van Jan Nieuwland herschre-

V.O.C. uiteindelijk zelfs de eerste kunstgras-

wat mensen helpen. Wie of wat kwam hen

arts had namelijk medegedeeld dat hij long-

velden opgeleverd.

meestal nooit ter ore.

interim management tak. Jan kon zo heer-

loopbaan binnen V.O.C. in vogelvlucht te

ven waardoor die zijn accountantsstudie met

lijk de draak steken met de belachelijk hoge

kunnen schetsen.

goed gevolg kon afsluiten.

ten. Hij kon dat niet accepteren en besloot in

Moret en Limpberg heeft hem naar

Ook meen ik uit mijn herinnering te kunnen

plaats van zijn tarief te verhogen meer uren

Rotterdam gelokt. Aangezien hij niemand

putten dat hij Hans van der Kooij in zijn rol

Henk Weijers, die inmiddels als bestuurslid

mensen uit zijn directe en indirecte omge-

ren om het slechte nieuws te melden en

te werken voor zijn klanten.

kende in Rotterdam ging hij zelf op zoek

als penningmeester heeft kunnen onder-

verantwoordelijk was voor het algemene

ving op zoveel verschillende momenten

aangeven dat ik vrijdag a.s. graag kom om

tarieven die hij moest vragen aan zijn klan-

Nadat Jan in 2008 zijn bestuurstaken neer-

Hoewel ik van Jan zeker geen heilige wil

mogelijk is. Ik zal vandaag of morgen een

legde bleef het toch kriebelen. Jan vond dat

maken ken ik eigenlijk niemand die zoveel

email laten uitgaan naar de Knarsse knar-

Eenmaal met (vroeg) pensioen besloot Jan

naar een sportclub. Zo is hij eind 1972 op een

steunen bij het maken van goede adminis-

onderhoud en de terreinen hulp zou kunnen

“om niet” heeft geholpen. Variërend van een

een kop koffie te drinken”. Het was die vrij-

door te gaan met werken en voorzag veel

zaterdagmiddag gekleed in grijze broek en

tratieve afspraken rond de verschillende BTW

gebruiken. Zo is het instituut “Krasse Knarren”

simpel belastingadvies tot het oplossen van

dag een goed en bijzonder samenzijn waar-

bedrijven en mensen in zijn omgeving van

blazer het clubhuis van V.O.C. aan de Kleiweg

tarieven die verrekend moesten worden. Bij

ontstaan, waarover later meer.

schuldenproblematieken en het bezoeken of

bij ernst en de bekende kleedkamergrappen

financieel en fiscaal advies. Hij wilde daar

binnengelopen, bekeek de boeiende studen-

de bouw van ons huidige clubhuis heeft

Eerst maar even stilstaan bij zijn sportcarri-

bijstaan van iemand die op de een of andere

ter ontspanning een nuttige rol vervulden,

meestal slechts een biertje voor terug. Zo

tikoze entourage, hakte snel de knoop door

Jan wederom oplossingen bedacht om

ère, in de tijd bezien bijna 50 jaar, maar qua

manier in de prut zat.

waarbij ik me nog niet realiseerde dat dit de

heeft hij ook mij geholpen met het opzetten

en besloot een inschrijfformulier te vragen.

een fors deel van eerder berekende BTW

prestatieniveau toch wat beperkt gelet op zijn

Nog even terug naar de Knarsse Knarren. De

laatste keer zou zijn dat we hem nog in ons
midden zouden hebben.

van mijn bedrijf. Na gesprekken bij hem op

Dat werd hem door Jan Bongers verstrekt met

op de totale bouwkosten terug te halen.

totale oeuvre dat zijn aanvang vond bij V.O.C.

werk- en inmiddels eretitel “Knarsse Knarren”

kantoor op de zolder van het pand van Baljon

de toevoeging dat het allemaal wel in orde

Samen met Rob van Weelde heeft hij een

10 en eindigde bij Veteranen II op de zondag

is ontleend aan Koot en Bie na een suggestie

& Mora ontving ik een kopie van Jan’s hand-

kwam. Zo werd Jan in december 1972 formeel

rol gespeeld bij het oprichten van het zoge-

en WVE op de vrijdagavond. Op prestatieni-

van Henk Weijers.

Wij gaan een bijzonder en trouw mens bijzon-

geschreven advies in de bus. Het origineel

aangemeld als lid. Zijn eerste wedstrijd voor

naamde Walvissenfonds, dat nodig was om

veaus had Jan een geheel eigen kijk, zeker als

Jan is meer dan 15 jaar de stuwende kracht

der missen en ik weet zeker dat ik namens

bewaarde hij zelf.

V.O.C. speelde hij in mei 1973. Jan kwam

een deel van de nieuwbouw te financieren. In

het zijn eigen kunnen betrof. Zonder blikken

geweest van deze groep pensionado’s, die

velen spreek als ik zeg: ‘Reuze dank Jan voor

terecht in een elftal waar hij eigenlijk onge-

samenwerking met André Hendriks heeft hij

of blozen verklaarde hij dat hij op vele spor-

éénmaal per 2 weken op vrijdagochtend op

alle adviezen, steun, zorg, vriendschap en

Later regelde Jan dat ik ook op de zolder bij

merkt een soort van gidsrol kreeg. Hij was

zich later gebogen over de OZB aanslag van

tieve vlakken eigenlijk wel tot de allerbesten

V.O.C. rondlopen om wat klussen te klaren.

gezelschap die je ons geboden hebt in alle

Baljon kantoor kon houden. Hij kon genie-

immers klaar met de studie, getrouwd en had

2008-2012. Door te pleiten voor een herwaar-

gerekend mocht worden. En door een handig

Variërend van het herstellen van doelnetten,

jaren dat we je gekend hebben. Als afscheid

ten van hoe zijn “jonge” teamgenoten

een baan terwijl zijn elftalgenoten nog eind-

dering van de grondwaarde is en wordt jaar-

wisselbeleid de laatste jaren wist hij - ook

tot het opruimen van zwerfvuil, optuigen van

sluit ik af met jouw eigen woorden: DOE hè !

zich ontwikkelden ook op zakelijk vlak en

examen moesten doen of net een aanvang

lijks nog steeds een aanzienlijke besparing

volgens eigen zeggen natuurlijk – altijd tot

bereikt voor V.O.C.

de minst gepasseerde achterhoede te beho-

hielp waar hij kon.

met studeren hadden gemaakt.

Bovenal was Jan de linksback van Veteranen 2,

Op dat moment was hij samen met Kristel de

maakte hij de opstelling, beheerde hij de

enige met een eigen huis. Jan was dan ook

Toen Rob van Weelde aankondigde zijn voor-

als bij het hockey op school en bij de Leidse

beurs, die hij bij hield op een handgeschreven

de initiatiefnemer voor een seizoensafsluiting

zittershamer eind 2004 neer te leggen heb ik

studenten. Tennis behoorde uiteraard ook tot

spreadsheet en genoten we van de derde

met het elftal. De eerste keer was dat dus in

in mijn rol als vicevoorzitter aan Jan gevraagd

zijn talenten en zelfs over cricket wist hij tips

helft met een biertje en bruin fruit!

het flatje aan de Rottekade.

om de voorzittersrol op zich te nemen. Dat

uit te delen aan de in zijn ogen sportief wat

vond hij toen geen goed idee, zou het niet

minder bedeelden.

Door: Martijn van Itallie
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kanker had met uitzaaiingen. Maar we gaan
onderzoeken welke behandelmethode nog

ren. In zijn jeugd een toptalent bij V.U.C. even-

Daarna is vele malen de achtertuin aan de Jan

beter zijn als ik voorzitter werd en hij vice-

van Gestellaan ter beschikking gesteld. De

voorzitter, want hij kon zich overdag vast veel

Gelukkig was Jan ook in staat om te relative-

Jan van ’t Veer
(20 mei 1948 - 19 mei 2021)
V.O.C. Lid van verdienste 2008

laatste keer dat we met de oude oerkern van

makkelijker vrij maken voor allerlei praktische

ren, dat kwam vaak het best tot uiting tijdens

het elftal samen zijn geweest was ter gelegen-

doe-dingen dan ik. Na onderlinge afstem-

de kleedkamergesprekken, waar naast de

heid van zijn 70e verjaardag, nadat eerder zijn

ming met de overige bestuursleden is zo

sportprestatie ook over allerlei randza-

(Tekst uitgesproken door Luuk

50e en 60e verjaardag ook niet ongemerkt

besloten en trad Jan toe tot het V.O.C. bestuur.

ken gesproken werd. Zo herinner ik me een

Bannink op 27 mei 2021)

voorbij waren gegaan. Maar Jan heeft veel

Een van onze eerste gemeenschappelijke

opmerking van zijn kant toen er oeverloos
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IN
MEMORIAM

Naast alle welverdiende lof, heb ik nog twee

Wies van Everdingen

punten. In de eerste plaats kom ik er nu pas

Bandula Warnapura

achter dat je tot tweemaal toe een prijs hebt
gewonnen voor de cryptopuzzels die vroeger

V.O.C. Lid van Verdienste 2007

in VOCabulaire waren opgenomen. Iemand

(1 maart 1953 - 18 oktober 2021)

die puzzels gemakkelijk goed oplost. Dat
sluit naadloos aan bij iemand die snel, effectief en efficiënt kan werken met een nieuw
Lieve Wies,

Bandula Warnapura kwam (als opvolger van

Gezien zijn status en cricketcapaciteiten was

succesvol begeleid. Daar hebben die V.O.C.-

was in de jaren negentig, toen de automati-

computerprogramma.

vorig jaar overleden Tony Opatha) in 1985

het logisch dat van hem een belangrijke rol in

ers, V.O.C. en ook Bandula zelf nog jarenlang

seringsgolf net goed op gang kwam. Het was

En ten tweede: Ik weet niet hoe breed dat

als cricketcoach naar V.O.C. en hij heeft drie

het eerste cricketelftal werd verwacht. Maar

heel veel plezier aan beleefd.

Het was best even zoeken naar een goede

frappant om te zien hoe jij, zonder zichtbare

wordt gedeeld, maar ik heb grote bewonde-

seizoenen lang een onuitwisbaar stempel op

dat liep anders. Want in goed overleg met

foto van je. Met hulp van Mies kwam ik toch

moeite een (toen geheel) nieuw programma

ring voor je prachtige telefoonstem. Krachtig,

V.O.C. cricket gedrukt.

hem is er voor gekozen Bandula als speler/

Na zijn tijd bij V.O.C. heeft Bandula tot kort

een reeks tegen, genomen op het terras van

voor de ledenadministratie jezelf eigen hebt

strak en zakelijk en toch zoetgevooisd. Dat

V.O.C. bij de viering van je 95e verjaardag.

gemaakt en bent gaan toepassen. En dat op

laatste is logisch, maar bij die krachtige stem

Temidden van je kinderen en hun gezinnen

een leeftijd waarvoor (ook nu nog) ouderen-

geniet je zichtbaar. Wat een trotse zorgzame

bonden cursussen aanbieden ‘hoe ga je om

Oma zit daar te midden van haar kroost.

met een computer’. Het is trouwens misschien
wel een teken aan de wand dat datzelfde

De laatste jaren hebben we je niet meer zo
heel vaak op V.O.C. kunnen begroeten. Dat
was vroeger wel anders.

een nieuw systeem.

coach in het derde cricketelftal op te stel-

voor zijn overlijden zeer gewaardeerde

Bij zijn aankomst in Nederland was Bandula

len, met een team boordevol jonge talenten.

bijdragen aan de cricketsport gegeven

zou je eerder iemand verwachten met een

al een alom gerespecteerd cricketer die vanaf

Het kenmerkt Bandula (bij ons toen ook wel

zowel als commentator als in de rol van

steviger postuur dan dat van jou. Met die

1975 had gespeeld in het nationale cricket- ‘Bandje’ genoemd) dat hij die taak met veel

Director of Cricket Operations bij de Sri

stem zou een carrière bijvoorbeeld bij een

team van Sri Lanka. Nadat Sri Lanka de test

plezier en verve heeft vervuld. Zonder zelf

Lankaanse cricketbond.

radio-omroep zo maar voor je open hebben

status verkreeg was hij de eerste aanvoerder

veel runs te scoren of wickets te nemen, heeft

programma voor onze ledenadministra-

kunnen liggen. Maar ja, daarvoor is het nu te

van het Sri Lankaanse testteam.

hij de ontwikkeling van jonge talenten zeer

tie juist deze maand wordt vervangen door

laat (althans op deze aarde).
Lieve Wies, gisteravond hebben de leden van

Bij vele sportverenigingen - en in dit opzicht

Je vrijwilligerswerk voor V.O.C. was zo voor-

V.O.C. je herdacht tijdens de algemene leden-

onderscheidt V.O.C. zich niet - staat vergroten

beeldig dat je in het jaar 2000 de eretitel V.O.C.

vergadering. Namens V.O.C. en alle leden wil

van ouderbetrokkenheid hoog op de priori-

Vrijwilliger van Het Jaar hebt gekregen en de

ik je ook vanaf deze plaats nog eens harte-

teitenlijst. Aan jouw betrokkenheid V.O.C. valt

daarbij behorende Stef Deloni d‘Aure trofee

lijk danken voor de wijze waarop je je heel

en viel niets te vergroten. In eerste instantie

uitgereikt kreeg. En toen je in 2007 de werk-

lang hebt ingezet voor de ‘Vriendschap’ en

was je betrokken vooral als ondersteuning

zaamheden rond de ledenadministratie kon

het ‘Rood zwart’ van V.O.C.. In de woorden

van je echtgenoot Lauw, die talloze taken

overdragen (aan Jan Nieuwland), heeft de

van ons clublied:

binnen V.O.C. op zich had genomen. Achter

ledenvergadering je unaniem en onder groot
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Ina Danser

6 april 1976 - 31 december 2021

(27 december 1938 28 september 2021)

de schermen knapte jij voor hem (en dus ook

applaus benoemd tot lid van verdienste. Een

Van al wie hoort bij V.O.C.

voor V.O.C.) vooral veel van de administra-

meer dan verdiend blijk van hulde.

Vertrouwt elk op den ander

tieve klussen op.

Jacko Roest

Jacko heeft jarenlang het doel verdedigd van ons veteranen voet-

Op 28 september 2021 is overleden Ina Danser, moeder van

Wij zetten steeds bij wel en wee

balelftal. Toen ruim 4 jaar geleden de nood aan de man was heeft

onze leden Oscar en Eppo. Wij bewaren goede herinneringen

Naast al het werk was je ook regelmatig op

De tanden op elkander

hij zelfs 10 wedstrijden in het eerste elftal gekeept. Met zijn leef-

aan een energieke en enthousiaste supporter van haar zoons bij

Na het overlijden van Lauw heb je met onver-

V.O.C. om je (klein)kinderen te kunnen zien

Een hechte vriendschap houdt ons saam

tijd toen van 40 jaar is hij ruimschoots de oudste debutant ooit in

V.O.C. wedstrijden.

moeibare inzet zelf veel V.O.C.-taken op je

voetballen of cricketen. En waren er leef-

Dus broeders zingen we uit haar naam

ons eerste team.

genomen. Zo heb je jarenlang de leden-

tijdgenoten van je (zoals bijvoorbeeld mijn

Nog eens dat ieder ‘t hoore

administratie en contributieheffing voor je

moeder) dan kon dat het verblijf op V.O.C. wel

Nooit gaat Rood Zwart verloren

rekening genomen. Na Jaap de Vin die daar-

eens rekken. Even bijkletsen kan nu eenmaal

voor ook zakelijke faciliteiten kon gebruiken,

wat langer duren. Maar ook dan waren je

Binnen V.O.C. kennen wij Jacko als buitengewoon beminnelijk
mens en een gezellige teamspeler. Als ondernemer heeft Jacko

Dank je Wies.

naam gemaakt in Hoek van Holland, waarvan hij ook wel de ‘ongekroonde (strand)koning’ werd genoemd.

heb jij met grote nauwgezetheid, ijver en

rustige en bescheiden aanwezigheid (daarom

Rust zacht.

inzet er voor gezorgd dat de ledenadminis-

ook weinig foto’s?) en je grote betrokkenheid

V.O.C. zal je nooit vergeten.

tratie klopte en de leden contributienota’s en

bij V.O.C. een mooi voorbeeld voor anderen.

verenigingspublicaties (zoals - toen nog - het

Als dat voorbeeld breed opvolging krijgt is de

(bewerking van tekst uitgesproken door René

bulletin en VOCabulaire) in de bus kregen. Dat

ouderbetrokkenheid bij onze club verzekerd.

van Ierschot op 13 juli 2021)

Jacko werd slechts 44 jaar oud.

57

De nieuwe Mercedes-Benz Citan

ZIE HET GROOTS

Kopen?

De nieuwe Citan als Gesloten Bestelwagen en Tourer
Als u een ruime bestelwagen zoekt, waarmee u ook in de binnenstad ontspannen en wendbaar kunt rijden, dan is de nieuwe Citan
de juiste keuze voor u. Een écht innovatief model met onmiskenbaar Mercedes-Benz DNA.

ZIE HET GROOTS - Zie het veiliger, comfortabeler en ruimer dan ooit.

WWW.MB.VANMOSSEL.NL
48818.Rogam Advertentie Bedrijfswagens A5 liggend.indd 1

11-11-2021 13:24

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

2 á 3 VRIJWILLIGERS
UITGIFTE EN ADMINISTRATIE
JEUGD KLEDING

Nee, ik ga
LekkerLeasen.nl!

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.

www.lekkerleasen.nl

V O C W O R DT M E D E G E S P O N S O R D D O O R:

3B Exclusief
Exclusieve automobielen

010 - 2602015
Haltewachter 18-20,
Rotterdam

3bexclusief.nl

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

06 - 42133771
Schiekade 189, studio 110,
Rotterdam

3mp.nl

Actief
Fysiotherapie
Fysio- en manuele therapie

010 - 4180796
Lijsterlaan 112,
Rotterdam

actieffysiotherapie.nl

Aon

Argentrade

ARL Products

Toonaangevend adviseur op het
gebied van risico-, pensioen- en
gezondheidsoplossingen

Bevroren
levensmiddelen

010 – 2827444

010 - 2621330

Haringvliet 543,
Rotterdam

010 – 4487319
of 06 29520329
Admiraliteitskade 62,
Rotterdam

Veerhaven 4,
Rotterdam

V O C W O R DT M E D E G E S P O N S O R D D O O R:

AIMOL
Onafhankelijke producent
van smeermiddelen voor
automotive, industrieel gebruik

010 - 2827927
Haringvliet 543,
Rotterdam

BRiQ
real estate
010 - 5119955
Westersingel 94,
Rotterdam

briq.nl

aimol.nl

Autrement
Clothing

De Mik
Bedrijfshuisvesting

Dare to be different.

Bedrijfshuisvesting

autrementclothing.com

010 - 4530303
Lichtenauerlaan 140 (Brainpark II)
Rotterdam

arl-products.com

argentrade.nl

demik.nl

aon.nl

AXS ict

Baljon

BASE Advocaten

BDO

Full service ICT
voor MKB en
coworking spaces.

Makelaardij

Gespecialiseerd in arbeids- en
corporate & commercial litigation

Accountancy & Belastingadvies

010 - 4223000

088 – 1 123 100

Straatweg 233,
Rotterdam

axs-ict.com

baljonmakelaars.nl

BHW Advocaten

Dubbelsteyn
BMW & MINI

Omgevingsrecht & Vastgoed

010-2179330

078 - 6527600

Coolsingel 104,
Postbus 19265,
3001 BG Rotterdam

Mijlweg 61,
Dordrecht

bhwadvocaten.nl

dubbelsteyn.nl

010 - 2759911

Dubbelsteyn |
De Fonkert

010 - 2424600

Cornus
Vastgoed
Vastgoed

010 - 4514233
Kralingse Plaslaan 40,
Rotterdam

Cubord Signmakers

D@Work

Opvallende reclame!

Freelance Controller,
administratieve ondersteuning
en organisatie advies

010 - 4214637

06-30429643

cubord.com

cornus.nl

De Randamie &
Verstoep
Notarissen
Notariaat

010 - 4330355
Posthoornstraat 13-15,
Rotterdam

drv-notarissen.nl

Elcas
Ferro- en non-ferro metalen

010 - 4627799

De Rotterdamsche
Vastgoed
Maatschappij
010 2170117
Boompjes 680,
Rotterdam

drvm.nl

EnergieMeetbedrijf
2020
Meetdiensten

06 - 46617617

K.P. van der Mandelelaan 40,
Rotterdam

Burgemeester de Zeeuwstraat 130
Numansdorp

Linschotenstraat 59,
Rotterdam

bdo.nl

Jerdefonkert.nl

elcas.nl

Bob van der Heijden
Sporthuis

Borrie
Accountants

Facet eten & drinken

Finally an agency

FinCo Fuel Group

Eetcafé

Full-service reclameburo

Verkoop sportartikelen

Accountancy en belastingadvies

Handel, opslag en distributie van
duurzame brandstoffen

010 - 4658442

010 - 2667733

010 – 4611988

010 – 3032795

Weissenbruchlaan 8
Rotterdam

Leeuwenhoekstraat 14
Berkel en Rodenrijs

facet.nl

finallyanagency.nl

Westerlaan 15,
Rotterdam

baseadvocaten.nl

Bergselaan 332-C,
3038 CN Rotterdam

bobvanderheijdensport.nl

Jan Leentvaarlaan 1,
Rotterdam

borrie.nl

Van der Waalstraat 12,
Bleiswijk

emb2020.nl

088 021 5100
K.P. van der Mandelelaan 120,
Rotterdam

fincofuel.com

dovriens@gmail.com

DVDW Advocaten
Advocatuur

010 - 4400500
Weena 690,
Rotterdam

dvdw.nl

Ernst & Young
Accountants

010 - 4068888
Boompjes 258,
Rotterdam

ey.nl

Fletcher Hotels
034 - 7375875
of 06 - 21524036
Clarissenhof 1a,
Vianen

fletcher.nl

V O C W O R DT M E D E G E S P O N S O R D D O O R:

Floyd Davis

V O C W O R DT M E D E G E S P O N S O R D D O O R:

G&G
Business Tailors

Gauchos

Heelpunt

Grill & Restaurant

Chirurgie

06 - 14446712

010 – 4845521

Laanstraat 65d,
Baarn

Holland Amerikakade 900
Rotterdam

ggtailors.nl

gauchosgrill.nl

HEINEKEN

HerikVerhulst N.V.

HLB-Den Hartog

Horecaleverancier en fabrikant
van bier en cider

Advocatuur

Accountants en consultants

010 - 4100055

010 - 2781100

Wilhelminaplein 16
Rotterdam

Grindweg 90-96,
Rotterdam

herikverhulst.nl

hlb-denhartog.nl

Ronald Huisman
Venture Capital

Prinses Marijkestraat 41
Den Haag

088 4343 143
Crooswijksesingel 50
Rotterdam

heineken.com

Holland Huurt
010 - 4201020 of
06-25466877
Weg en Land 22
Bergschenhoek

hollandhuurt.nl

Holland Machinery
Verhuur van hoogwerkers

010 - 4201020
of
06 - 55182142
Weg en Land 22,
Bergschenhoek

Holland Werkt
010 - 4341515
4e Industriestraat 33,
Vlaardingen

hollandwerkt.com

Tsjaikofskilaan 10

Rotterdam

Janick
Onderhoud en
Renovatie
06 - 24220458
Weg en Land 37b,
Bergschenhoek

Joko Fruit

KIA de Beer.

Kies Autolease

Fruit im- en export

Exclusieve automobielen

Autolease

010 - 4761166

010 - 2934777

010 - 3164416

Koopliedenweg 3
Barendrecht

Aploniastraat 8,
Rotterdam

Oude Raadhuislaan 17
Rotterdam

joko.nl

autobedrijfdebeer.nl

kiesauto.lease

Ko & Co Advocaten

Korrekt Bouw

Holland Floor
International

Kitchen of
Heemskerk

Kneppelhout
Advocaten

Vloeren

Catering

Ondernemend,
pragmatisch, samen

010 – 2680826

06 - 43199181

Aploniastraat 60,
3084 CC Rotterdam

Hazelaarweg 2
Rotterdam

hollandfloor.nl

kitchenofheemskerk.com

Impact Vastgoed

LekkerLeasen.nl

Lodder Software

Projectontwikkeling

Autolease

Softwareleverancier voor de
brandstofhandel

010 – 2823131

010 – 8202201

Westerlaan 62
Rotterdam

Aploniastraat 8
ROTTERDAM

impactvastgoed.nl

lekkerleasen.nl

J.P. van den Bos
Beheer

Melle Media &
Management

Adviesbureaus - organisatieadvies
en management

Bijlage NRC media

010 – 400 51 00
Boompjes 40
Rotterdam

kneppelhout.nl

ING Bank

Inno Dock Support

Network Integrator

Banquaire diensten

Dok onderhoud

071 - 7501525

010 - 4446805

Nieuwenhuizenweg 3,
Leiden

Weena 501,
Rotterdam

Zadelmakerstraat 19
Rotterdam-Hoogvliet

010 - 4142956

010 - 8187222
of 06 - 65478766

infradata.nl

ing.nl

innodocksupport.com

Dick Elfferslaan 17
Rotterdam

Ghisebrecht Bokellaan 26,
Rotterdam

smeding@luna.nl

Veerkade 5C
Rotterdam

kc-advocaten.nl

Looije
Properties
Vastgoedbelegging

Aannemer en ontwikkelaar

010 - 4658973
Mart Stamhof 21
Rotterdam

korrektbouw.nl

Meijburg & Co
Belastingadviseurs

088 - 9092000

018 – 3583500

010 - 2859655

Papland 19a
Gorinchem

Straatweg 225,
Rotterdam

loddersoftware.com

looijeproperties.nl

Mixit.nl

Möller Autoschade

Digital Workplace Design

Autoschadebedrijf

Mommers
Schoonmaak

06 - 55888776

010 – 2854449

0180 - 314335

Postbusnummer 37108
ROTTERDAM

Hoogeveenenweg 200,
Nieuwerkerk aan den IJssel

moller-autoschade.nl

mommers.nl

hollandmachinery.nl

Infradata

010 - 3510299
of
06 - 48008010

mixit.nl
naarsocialbusiness.nl

Weena 654
Rotterdam

meijburg.nl

V O C W O R DT M E D E G E S P O N S O R D D O O R:

V O C W O R DT M E D E G E S P O N S O R D D O O R:

More Lemon

Move a Head

Nobralux

Nedcargo

Refreshing concepts & design

Vernieuwende methoden
voor effectiever leren én socialer
gedrag

Beheer & advies
openbare verlichting

Food, beverage & retail

06 - 48370897
Koekoekzoom 28,
Pijnacker

morelemon.nl

nobralux.nl

Zwaluwlaan 36
Bergschenhoek

Projectontwikkeling

NQM Fotografie
Portret, natuur, event en vastgoed
fotografie

Orient Shipping
Rotterdam
Chartering + shipping

06 – 46304844

010 - 4116338

Wijnstraat 96,
Rotterdam

Tsjaikofskilaan 13
3055KP Rotterdam

Fascinatio Boulevard 742,
Capelle a/d IJssel

nieuwholland.nl

nqmfotografie.nl

orientshipping.nl

PID Design

Ploum
Rotterdam
Law Firm

PT room

06 - 22197126
Van Helmontstraat 17-23
Rotterdam

pidrotterdam.nl

Rook Groep
Vastgoedonderhoud

010 - 4341515
4e Industriestraat 33,
Vlaardingen

rookgroep.nl

Corridor 11,
Veghel

sligro.nl

Soho
Know Your
company
Helpt uw bedrijf

Grote Marktstraat 43
2511 BH Den Haag

Phlipse & Co
Vermogensbeheerders

020 - 5727828
Concertgebouwplein
Amsterdam

Philipse.com

Trainingskampen.nl
078 - 6291577
Langesteijn 130,
Hendrik Ido Ambacht

trainingskampen.nl

Kortekade 82-96,
Rotterdam

hartautoverhuur.nl

Mercedes-Benz
bedrijfswagendealer

Advocatuur

06-20364060

Hectorstraat 17e,
Rotterdam

010 - 4180400

010 - 2210777

pt-room.nl

Bergweg-Zuid 102
Bergschenhoek

Westerstraat 37
Rotterdam

vangeijn.nl

tenholternoordam.nl

Advocatuur

010 - 4611611

mb.vanmossel.nl

Salesguide

Shinestream

Sales

Commerciële,
administratieve en
verkooptechnische
ondersteuning.

010 – 3510080
Rivium Westlaan 19
Capelle aan den IJssel

salesguide.nl

shinestream.nl

Veerhaven 17,
Rotterdam

Nationale- en internationale
kantoorverhuizingen en
meubel- en archiefopslag

Advocaten en Notarissen

ploum.nl

010 - 2418824

010 - 4520333

Exclusive Healthclub

06-54786545

steen-goed.nl

Van Traa
Advocaten NV

van Weelde
chartering

Investeren en transformatie van
vastgoed

Westerdoksdijk 40,
Amsterdam

Bouw, Cleantech,
Haven en Zorg

Van der Ent
Topmovers

Verhoeven
Advocaten

VAN GEIJN
INVESTMENTS
GVR REAL ESTATE VOF

06 - 51863398

Ten Holter
Noordam

Van ‘t Hart
Autoverhuur

Van Mossel
Vans & Trucks

Blaak 28, Rotterdam

Steengoed

sohokyc.com

010 - 2409599

Communicatie
Ontwerp en Vormgeving

010 - 2696900

nedcargo.com

move-a-head.nl

Nieuw Holland
Vastgoed

Groot Handelsgebouw
Stationsplein 45, Rotterdam
A5, unit 202

Sligro

010 - 224 55 17

06 - 53353870

Minervahuis II, Meent 94,
Rotterdam

entopmovers.com

vantraa.nl

Westpoint Beheer

Wexford
Finance

Cargadoorsbedrijf

Beleggingsmaatschappij in
onroerend goed

Financiële dienstverlening

010 – 4116330

010 – 4123535

070 - 3560086

Mathenesserlaan 340,
Rotterdam

Fascinatio Boulevard 742
Capelle aan den IJssel

Lombardkade 31A
Rotterdam

Dr. Kuyperstraat 5,
Den Haag

verhoevenadvocaten.nl

vanweelde.nl

westpointbeheer.nl

Wine Bar
Mendoza

Your Trust

Zomerhof Muys
Bedrijfsmakelaars

010 - 4613855
v.a. 15.00 uur

Voor effectieve management &
domicilie oplossingen

010 - 4215530

Weissenbruchlaan 149,
Rotterdam

Javastraat 12
Rotterdam

winebarmendoza.nl

yourtrust.eu

Zinzi
silver jewels

06-55733286
p.faasen@zomerhofmuys.nl

zmbm.nl

Zinzi.nl

AUTREMENT
www.autrementclothing.com

Baljon bespoke, een tailor-made luxe service
voor het verkopen van uw exclusieve woning.
Met ons team van specialisten creëren wij de beste
verkooppresentatie met een op maat gemaakt verkoopplan.
Baljonmakelaars.nl

NU VERKRIJGBAAR IN DE VOC-SHOP
25% korting voor VOC-leden

ontwikkelt/d

steen-goed.nl

info@steen-goed.nl

