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Rondom Voetbal nu ook in Amersfoort
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Amersfoort heeft weer een voetbalkrant.
Rondom Voetbal Amersfoort is de eerste specifieke voetbalkrant, een gratis regionale
krant met achtergrondartikelen, vaste rubrieken (Trainerstaal, Oude Meesters, Kampioen
van Toen en Op de Kei) en columns. Vanuit
een positief kritische benadering willen wij
het amateurvoetbal in de regio Amersfoort de
aandacht geven die het verdient.

De krant krijgt een tabloid formaat, bestaat uit 40
fullcolour pagina’s en komt vier keer in het seizoen
uit, de eerste dus in september 2010. De oplage per
keer is 25.000.

Een attractieve vormgeving en een kleurrijke fotografie geven de voetbalkrant een eigentijdse uitstraling. De kolommen staan ook open voor de rol van
onder andere de clubvrijwilligers, het jeugdvoetbal,
de clubsponsors, toppers van toen, vrouwenvoetbal,
futsal en andere aspecten. Naast de krant heeft
Rondom Voetbal ook een website. www.rondomvoetbal.nl is de ideale manier om je club op de kaart
te zetten, om je voetbalvrienden snel en makkelijk te
bereiken en om op de hoogte te blijven van alle
voetbalnieuwtjes. ´´ De vele voetballiefhebbers/bezoekers vinden de Utrechtse site een prachtig medium. Wedstrijdverslagen, voorbeschouwingen,
interactie, clubnieuws, verzoekjes of andere nieuwtjes het is allemaal te vinden op deze site. Alle clubnieuws en wedstrijdverslagen (inclusief foto´s) kunt
u op deze lokale/regionale voetbalsite kwijt. Plus
dat u snel en gemakkelijk in contact kan treden met
uw eigen gekozen voetbalvrienden. Via uw eigen
email-account ziet u of er ´berichten´ voor u klaar
staan.

Rondom Voetbal is er voor elke club in de regio, van
6e klasser SEC tot en met het vlaggenschip van onze
regio, FC Utrecht. Wilt u uw clubnieuws ook op een
groter platvorm delen met alle voetballiefhebbers
uit de regio? Wij plaatsen uw clubnieuws over de
clubmensen die de twee keer drie kwartier mogelijk
maken, of over belangrijke gebeurtenissen die eraan
staan te komen of die recent zijn gepasseerd, ludieke acties binnen de club, wedstrijden/evenementen waarop de club aandacht wil vestigen, het
honderdste lid, een nieuwe trainer, een nieuwe
shirtsponsor, etc.
Elke club kan elke editie in Rondom Voetbal staan.
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RVTEAM
Uitgave:
Rondom Voetbal Voetbal B.V., onderdeel van
Sportfacilities & Media B.V.
Adres:
Steynlaan 19 B-D, 3701 EA Zeist, telefoon
030-6977710,
www.rondomvoetbal.nl, info@rondomvoetbal.nl
Formulemanager:
Rob Zomer, mobiel 06-14281531,
robzomer@rondomvoetbal.nl,
redactie@rondomvoetbal.nl
Eindredactie:
Maaike Denkers
Medewerkers:
Johan van de Zande, Johan van Dien, Rene
Ribberink, Thijs Tomassen, Tom van den
Heiligenberg, Jan van ‘t Hof, Floris Schmitz,
Rien van Wolfswinkel, Hans Vos, Hans van
Echtelt, Frank Zilver, Ton van Zoeren, Wouter
Bongers en tientallen clubverslaggevers.

Advertenties:
advertentie@rondomvoetbal.nl
Fotografie:
Rianne van Denderen, Rinus van Denderen
Vormgeving:
Aldo Elfrink, Anton Gouverneur en Mike
Baan
Clubnieuws:
Ook met uw clubnieuws en uw vrijwilligers
in de krant? Mail uw nieuwtjes, berichten,
aankondigingen en bijvoorbeeld jubilea
naar: mijnclub@rondomvoetbal.nl

De kranten zijn straks ook verkrijgbaar bij diverse
locaties zoals: horecazaken, sportzaken, tabakszaken, sportaccommodaties en vele andere doelgroeplocaties in Amersfoort en naaste omgeving.

DE CLUBS ZIJN:

Essentieel onderdeel van deze
nieuwe krant vormt een telkens terugkerende serie ranglijsten. Wie
wordt aan het einde van het seizoen gehuldigd als de regionale
topscorer? Wie geldt straks als de
beste TopSpeler, als de beste TopKeeper, beste TopTalent en als de
beste TopScheidsrechter? En welke
vereniging mag zich het ' TopTeam
van het jaar' noemen?
Rondom Voetbal is in het nieuwe
seizoen bij 31 amateurclubs in
Amersfoort en omgeving verkrijgbaar in keurige opvallende presentatiedisplays. Daarnaast is het de
bedoeling om alle leden van de
uitgekozen verenigingen van een
krant te voorzien.
En ook bij Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel,

Oplage:
De Rondom Voetbalkrant wordt 4 keer per
voetbalseizoen in een oplage van 25000
exemplaren verspreid, onder meer bij vele
doelgroeplocaties en in eerste instantie 31
voetbalverenigingen in en rondom Amersfoort. Tevens wordt er elke editie in een bepaald Rondom Voetbalgebied huis-aan-huis
verspreiding verzorgd. Niets uit deze uitgave
mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van de uitgever.

EERDERE EDITIES UIT UTRECHT:

DVSA (Amerongen) en Valleivogels.

Visie
Rondom Voetbal is geen krant en ook geen website.
RondomVoetbal is een beweging om het amateurvoetbal in Amersfoort en omgeving te versterken.
Niet alleen door het media-aandacht te geven,
maar door nog veel meer te betekenen: toeschouwers naar de velden te lokken (organiseren van
derbydagen), de maatschappelijke rol van voetbal

te versterken (verzorgen van activiteiten voor
buurt/onderwijs), de waardevolle verenigingsstructuur te beschermen (opstapcursussen beginnende
leiders, trainers), etc.
Daarbij wordt het bedrijfsleven actief bij Rondom
Voetbal betrokken via het oprichten van de groep
'Vrienden van Rondom Voetbal Amersfoort'.
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Het te korte optreden van Mister FC Utrecht

Leo van Veen, als trainer geen succes in Galgenwaard

Het zijn hectische dagen in Galgenwaard in januari 1995. Het draait
niet bij FC Utrecht en trainer Leo
van Veen komt onder vuur te liggen. Mister FC Utrecht heeft lange
tijd kunnen teren op zijn grote populariteit bij de aanhang. Maar
ineens lijkt het gedaan met zijn uitstraling, want het publiek mort en
het bestuur aarzelt over het verlengen van zijn contract. Voor 1 maart
moet er duidelijkheid komen voor de oefenmeester die als tussentijdse opvolger van
Ab Fafié maar niet tot de gewenste resultaten kan komen.

Bert Jacobs was de eerste FC Utrecht trainer waar Rondom Voetbal mee terugblikte. Daarna
volgde er nog velen in de rubriek...Oud FC Trainer...van schrijver Hans van Echtelt.
U kunt al deze oud-trainers terugvinden op www.rondomvoetbal.nl (kies op krant in de menubalk en u kunt alle vorige edities terugvinden).

Door Hans van Echtelt

D

e Domstad haalt de oudspeler in september 1993
als verloren zoon binnen,
nadat Faﬁé vertrokken was. In het
begin van het seizoen lopen de
zaken op rolletjes, met acht punten
uit vier wedstrijden is de ploeg
zelfs even koploper. Maar daarna
komt de klad in de prestatiereeks.
Zes punten uit dertien wedstrijden
is de magere oogst en het gevolg
kan niet uitblijven: zijn positie
staat ter discussie.

Voorzitter Cies Bouwens verklaart
na de thuiswedstrijd tegen Willem
II (uitslag 0-0) dat het bestuur een
unanieme beslissing zal nemen,
maar dat besluit zal volgens hem
niet eerder dan 1 maart bekend
worden. Subsponsor Evert Kroon
heeft een andere mening. Hij is lid
van het investeringsfonds dat
heeft bijgesprongen bij de aankoop
van enkele spelers. ,,Ik wil dat nu
de knoop wordt doorgehakt, langer wachten heeft geen zin. Anders zullen geldschieters die de
club nu nog ﬁnancieel steunen afhaken.’’

Op dat moment verwacht Leo van
Veen nog niet dat spoedig het
‘vonnis’ over hem wordt uitgesproken. ,,Mijn graadmeter is dat
ik plezier heb in het voetbal en zie
dat de spelers dat ook hebben. Alle
andere verhalen zijn niet belangrijk. Tegen Willem II hebben we
vanmiddag redelijk gevoetbald.
Wanneer Gorter en Smolarek wat
meer geluk hebben met de afronding, winnen we deze pot. En vergeet niet dat Willem II een sterk
elftal heeft en dat Feskens vlak
voor tijd ook nog had kunnen tegenscoren.’’

Wanneer die goal gescoord was,
zou het doek al gevallen zijn voor
Leo van Veen, want de negatieve
reacties van het publiek lieten aan
duidelijkheid niets te wensen over.
Dat was al eerder het geval geweest in oktober 1993 toen razende fans het bestuur belaagden
na een kansloze thuisnederlaag (04) tegen PSV. Sinds de legendarische voorzitter Theo Aalbers de
voorzittershamer had neergelegd,
was er doorlopend gekrakeel in de
bestuurskamer. Eerst kwam interim-voorzitter Ted Elsendoorn
onder vuur te liggen. Hij trad af
nadat diverse groeperingen hem
als zondebok hadden afgeschil-

derd en zelfs zijn bedrijf door vandalen was beschadigd. De beoogde opvolger van Aalbers, Pim
Toorenburgh die de steun had van
de Bussines Associates en de supporters, kwam daarna ook niet
meer aan bod.
Sponsor AMEV liet een extern bureau de organisatie van FC Utrecht
doorlichten, waarna een geheel
nieuw bestuur werd geformeerd.
De onrust bleef echter, hetgeen tot
gevolg had dat een aantal heethoofden met geweld naar binnendrong om zijn ongenoegen
kenbaar te maken bij het nieuwe
bestuur. De politie trad hard op en
zelfs een verslaggever werd vol op
het oog geraakt. Het ervaren bestuurslid Wout Smit slaagde er
vervolgens in door tactisch optreden om de doorgedraaide fans tot
rust te manen, maar het kwaad
was al geschied. Het zou pas weer
rustig worden toen Leo van Veen
daadwerkelijk op non-actief was
gesteld, waarna het duo Henk
Vonk en Ton du Chatinier het seizoen vanaf de trainersbank zouden afmaken. In een legendarische
thuiswedstrijd tegen MVV, waarbij
de thuisclub eerst nog op achterstand kwam, werd met maar liefst
7-2 gewonnen, waardoor FC
Utrecht het degradatiegevaar deﬁnitief afwendde. Meest opvallende
gebeurtenis op die middag waren
de tranen van middenvelder
Edwin de Kruijff die bij de ontslagen Van Veen zijn basisplaats had
verloren, maar die op deze emotionele middag tot een van de
smaakmakers uitgroeide.
Leo van Veen kon als Mister FC
Utrecht dus niet zijn ideaal verwezenlijken om ook als trainer in
Galgenwaard tot icoon uit te
groeien. Door allerlei omstandigheden werd het hem niet gegund
om het seizoen af te maken en dat
moet hij ongetwijfeld als dieptepunt uit zijn loopbaan hebben ervaren. Overigens zou hem
hetzelfde overkomen bij Go Ahead
Eagles, zijn volgende club waar hij
medio ’97 tussentijds moest vertrekken en na de winterstop werd
opgevolgd door voormalig teamgenoot Jan van Staa. En FC
Utrecht? De Domstedelijke formatie zou aan het einde van dit seizoen, waarin ternauwernood
klassebehoud werd gerealiseerd,
kiezen voor Simon Kistemaker.

Karakteristieke houding van
Leo van Veen na weer een
doelpunt

Paspoort
De op 6 juni 1946 in Utrecht geboren Leo van Veen heeft
een indrukwekkende loopbaan achter de rug, als voetballer en als trainer. Hij speelde meer dan 500 wedstrijden en
scoorde maar liefst 174 doelpunten in de Eredivisie. Met
Ajax werd Leo landskampioen in het seizoen ’82-’83 en ook
nog eens bekerwinnaar. Bij Ajax speelde hij vooral als centrumverdediger. Maar zijn meest opmerkelijke periode beleefde Leo natuurlijk bij FC Utrecht en daarvoor bij DOS,
welke club hij dankzij een beslissende goal tegen GVAV in
mei 1970 in de Eredivisie hield. Aanvankelijk stond hij niet
in de basis van de nieuwe fusieclub FC Utrecht, waar Bert
Jacobs koos voor goalgetter en kopspecialist Jan Groenendijk. Maar na een half seizoen was Leo niet meer weg te
denken uit de hoofdmacht, waar hij zelfs uitgroeide tot Mister FC Utrecht .
Met een kort tussenverblijf bij Los Angeles Aztecs verbleef
hij bijna twaalf seizoenen in Galgenwaard, een record. Als
trainer was Leo actief bij o.a. VVV-Venlo, RKC Waalwijk, FC
Utrecht, Go Ahead Eagles, Ajax Cape Town, Ajax (assistent
bij Co Adriaanse, samen met Peter Boeve), Haarlem, Qatar
en momenteel bij de Slowaakse tweede divisieclub AS
Trenčín waar hij twee jongere oefenmeester begeleidt. Zijn
club is nog volop in de race voor promotie.
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vakblad voor de moderne voetbaltrainer

www.trainerssite.nl

Henk van Asch, trainer SO Soest:

“De mens achter de voetballer is het belangrijkste”

Henk is nog altijd dankbaar dat hij zijn trainersloopbaan bij
SEC kon beginnen. Hij werd echt in het diepe gegooid, heeft
een hoop geleerd en een hoop gelaten. VVZ’49 werd zijn
tweede vereniging waar hij tot de dag van vandaag zeer mooie
herinneringen aan heeft. VVZ'49 was ook niet makkelijk, ze
waren twee keer gepromoveerd onder zijn voorganger Sjirk Bajema. Het eerste jaar paste Henk vijf talentvolle jeugdspelers in
(met een periodetitel als resultaat) en het tweede jaar werd met
nog twee jeugdspelers promotie naar de tweede klasse behaald
via de nacompetitie. Het jaar erop werden ze kampioen.
Het verhaal SO Soest loopt bijna ten einde. Drie keer kwam hij
als “tussenpaus”. Psychisch erg zwaar (het clubgevoel stroomt
door zijn aderen), omdat het echt zeer doet als het minder gaat.
Uiteindelijk kun je concluderen dat hij het bij SEC behaaglijk
vond, bij Soest warm en bij VVZ’49 het warmst.

Door: Rene Ribberink

HENK, JIJ STAAT BEKEND
OM DE KREET “IK BEN
HENK EN IK ZEG WAT IK
DENK”!
Dit gezegde uitspreken komt nog
wel eens voor, vaak dan voor de
gein. Innerlijk sta ik daar nog
steeds achter. Gaandeweg de rit
kom je er echter wel achter dat
zwijgen soms goud kan zijn om
dan in een later stadium je voordeel er mee te doen.

WAT VOOR EEN TYPE
TRAINER BEN JE PRECIES?
Voor mij is de mens achter de
voetballer het belangrijkste. Dus
is het een must je te verdiepen in
gedachtengangen en zienswijze
van individuele spelers om er uiteindelijk een team van te maken,
wat op een volwassen wijze lief
en leed weet te delen. Je kwetsbaar durven opstellen, met name
op het voetbaltechnische gedeelte
is dan een vereiste. Spelers en begeleiding maken elkaar dan sterker. Tegenwoordig noemen ze dat,
geloof ik, een 'people-manager'.
Laten we het daar maar op houden.

WAT IS JE FAVORIETE
SPEELWIJZE?
Hoewel we bijna altijd een 4-3-3
of 3-4-3 (afhankelijk van het aantal spitsen van de tegenpartij) opstelling hanteren, ben ik er heilig
van overtuigd dat in het hedendaagse voetbal een 3-5-2 formatie
het beste tot zijn recht komt. Drie
snelle en wendbare verdedigers
en een keeper die tot de 16 (rugdekking geven) durft te komen,
twee controlerende centrale middenvelders, twee buitenste middenvelders (verkapte
extra spitsen) met een behoorlijk
loopvermogen en een diep spelende middenvelder (bij balverlies) plus twee energieke
centrumspitsen zorgen over het
hele veld voor de driehoekjes die
nou eenmaal noodzakelijk zijn om
tot een goed positiespel te komen,
waardoor het combinatievoetbal
een stuk eenvoudiger wordt.

HOE ZIET VOOR JOU EEN
TRAININGSWEEK ERUIT?
Dinsdagavond altijd kijken naar
de arbeidsrust-verhouding. Donderdagavond het liefst tot het
gaatje gaan. Alle onderdelen zoals
passen/trappen, positiespel, combinatievormen, afwerkingsvormen, conditioneel werk,
gelardeerd met een portie plezier
(lachen is essentieel), komen in
zo’n week wel aan de beurt. In de
maanden augustus-september en
januari wordt er drie keer in de
week getraind.
WAAR KAN JE VAN GENIETEN?
Ik vind het nog steeds kicken als
ik tijdens de wedstrijd een combinatie terug zie, waar we op getraind hebben.
WAT WORD ER TEGENWOORDIG ALLEMAAL VAN
EEN COACH VERWACHT?
Heel lang geleden (vroeger) was
het niet meer dan normaal dat 95%
van de groep mentaal goed in elkaar stak. Je speelde zoals je
trainde en dat was altijd hurry-up.
Het kwam bijna niet voor dat er
een speler niet was. Tegenwoordig
beginnen ze al te piepen als ze een
partijvorm in een ondertalsituatie
moeten spelen. Omdat het tegenwoordig nu eenmaal meer voorkomt dat er op het laatste moment
voor een training iemand (om wat
voor reden dan ook) niet is, moet je
kunnen improviseren, ondanks dat
je er natuurlijk van baalt omdat je
een training danig hebt voorbereid.
Het coachvak in zijn totaliteit vereist haast een psychologische aanpak. Het “ja, maar” gehalte in een
spelersgroep neemt soms absurde
vormen aan. Spiegels gebruiken ze
tegenwoordig alleen nog maar
voor hun “looks”.
WAARIN KAN KAMPIOEN
SOEST NOG STAPPEN
MAKEN?
Stel dat onze ouwe garde en een
paar “buitenlanders” het besluit
neemt om er mee te stoppen aan
het eind van het seizoen. Weg Jordie, Jeroen, Gerdo, Jaap, Richard,

Henk van Asch (links) met Rene Ribberink
Marcel, Tjeerd en Bakkie. Dan kom
je in dezelfde situatie terecht als
een tiental jaar geleden. Toen zijn
er geforceerd elk jaar spelers van
buitenaf gehaald. Uiteindelijk zijn
we met dat beleid in de derde
klasse beland. Ik heb tevens een
viertal jaar deel uitgemaakt van de
TJC bij Soest. Geprobeerd veranderingen door te voeren. Teveel bvtjes zullen een obstakel blijven.
Meningen uiten is schering en inslag. Er blijken er echter maar weinig te kunnen luisteren naar elkaar.
Zowel bij de A- als de B-junioren
goede trainers van buitenaf die de
spelers echt beter maken. Klaarstomen voor het seniorenvoetbal vereist goed kader. Je ziet het nu bij
Saban Aksit die de A-junioren echt
beter maakt. Niet elke keer weer
eigen trainers mee met een getalenteerd groepie naar de volgende
leeftijdscategorie. Sommige spelers
hebben wel 5/6 jaar lang dezelfde
trainer gehad. Altijd dezelfde oefenstof, dezelfde coachmomenten,
dezelfde aandachtspunten.
Waarschijnlijk trap ik nu weer
tegen een hoop schenen aan, maar
het uitgangspunt bij Soest is dat iedereen gelijk is. Elk jaar is het weer
een crime, het tekort aan trainingvelden en trainers ingevuld te krijgen. Bij Soest hebben ook de
niet-selectie teams het recht om
twee keer te trainen. Er zijn, geloof
ik, maar drie grote verenigingen in
de provincie Utrecht die dezelfde
faciliteiten bieden. In de praktijk
blijkt echter dat het overgrote deel
van die spelers 1 x trainen zat
vindt. In het begin (half augustus)
komen ze nog wel. Na een paar
maanden komt het geregeld voor
dat de trainer die met veel pijn en
moeite zich bereid heeft verklaard
deze trainingen op zich te nemen,
hooguit acht tot tien spelers (uit
twee teams van 15 man!) kan verwelkomen.
We beginnen bij Soest met onge-

veer zestien F teams. Dat worden
daarna twaalf E teams, daarna zes
D teams, daarna vijf 5 C teams,
drie B-teams om uiteindelijk over
te blijven met, als je geluk hebt,
twee A teams. Dit is overigens een
landelijke tendens. Concentreren
op selectieteams lijkt mij een betere
invalshoek, om uiteindelijk de
doorstroming te bevorderen. In de
maatschappij is niet iedereen gelijk,
in de sportwereld al helemaal niet.
Minder spelers van buitenaf, dat
budget naar capabele jeugdtrainers
en we vallen niet
zo gauw meer in het grote gat. Het
afgelopen seizoen hebben het eerste en het tweede elftal geen enkele
oefenwedstrijd thuis gespeeld, dit
om het hoofdveld te sparen. Het is
echter voorgekomen dat wij vanwege weersomstandigheden moesten gaan spinnen terwijl er
tegelijkertijd een wedstrijd tussen
het G-team en het carnavalselftal
gaande was op het hoofdveld? Natuurlijk is de club groter dan het
eerste elftal, maar o wee als we niet
kunnen brengen wat ze van ons
verwachten. Dat is garen spinnen
voor de vijfde colonne. Waar een
grote club klein in kan zijn!
WAT BETEKENT VOETBAL
VOOR JOU? EN WAT HOUDT
DAT IN VOOR JE GEZIN?
De mooiste teamsport die er is. Als
trainer zijnde wel eens teveel van
het goede. Dan effe lekker golfen
om je koppie weer helder te krijgen. Hoe je het ook wendt of keert,
je doet je gezin tekort. Mijn vrouw
heeft echter nog nooit geklaagd
(wel bij de buren). Onze dochters
zitten momenteel allebei opgescheept met voetbalfanaten, dus
die hebben er ook geen trauma aan
overgehouden.
WAT GA JE DOEN AAN HET
EINDE VAN HET SEIZOEN?
Het leven is mooi, dus ik red me

wel. Komend seizoen zes oefenwedstrijdjes met Jong Soest, een
beetje scouten en een paar bacootjes drinken. Laatst een sponsorbijeenkomst bij Soest meegemaakt.
Dromen, durven en doen was het
item. Daar willen we ons voordeel
mee gaan doen.
KORTE REACTIE VAN
VOETBALLER NICO
VERBURG OVER TRAINER
HENK VAN ASCH
NICO, IN EEN PAAR WOORDEN, WIE IS HENK VAN
ASCH?
Een goede trainer, een geweldige
kerel! Een trainer die precies weet
hoe die met de groep moet omgaan! Menselijk, gewoon een toppertje!

Paspoort
Henk van Asch
Leeftijd:
55 jaar
Woonplaats:
Soest
Carriere als hoofdtrainer:
SEC (Soest) 1 jaar,
VVZ’49 (Soest) 2 jaar,
VVOP (Voorthuizen) 1 jaar,
SO Soest 1 x ½ jaar
en 2 x 1,5 jaar
Club als speler:
SO Soest
Favoriete BVO trainers:
Louis van Gaal en
Co Adriaanse
Favoriete
amateurtrainer:
Peter
Visee
Beste speler meegemaakt als
trainer:
Nico
Verburg
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EINDSTANDEN

NUMMER 0

ZATERDAG
HOOFDKLASSE B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IJsselmeervogels
Sparta Nijkerk
Spakenburg
Hoek
Zwaluwen’30
GVVV
SDC Putten
Kozakken Boys
ODIN’59
Jodin Boys
LRC Leerdam
Volendam
DOVO
Bennekom

60
58
50
45
38
37
35
33
31
31
30
26
20
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SVM Maartensdijk
Hees
Lopik
DOSC
HMS
DVSU
VVJ
Maarssen
EDO
Posthoorn
VSC

EERSTE KLASSE A

VIERDE KLASSE G

1 Young Boys
22
52
2 Huizen
22
49
3 Montfoort
22
36
4 Swift
22
36
5 VVZ '49
22
36
6 Sportlust '46
22
35
7 Ajax
22
32
8 Geinoord
22
24
9 Zuidvogels
22
23
10 Merino's
22
22
11 Roda '46
22
18*
12 Beursbengels
22
8
* Gedegradeerd na twee duels tegen
Zevenhoven (2-6 verlies en 1-2 winst)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TWEEDE KLASSE B

VIJFDE KLASSE C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Breukelen
Eemdijk
VVA '71
UVV
SVL
Zevenhoven
DESTO
Loosdrecht
Nieuwland
DVVA
VRC
Candia '66

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

55
53
36
34
31
29
27
25
24
21
17
12

DERDE KLASSE C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AH '78
IJFC
Argon
TOV
WV-HEDW
Altius
DHSC
Waterwijk
Ouderkerk
Kockengen
Eemboys
Eemnes

ZONDAG
EERSTE KLASSE A

VIERDE KLASSE F
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

51
49
41
40
37
33
27
27
22
21
17
7

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

54
51
44
44
43
39
37
37
31
29
14
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Odysseus '91
VOP
Elinkwijk
SVMM
Musketiers
DEV Doorn
Zwaluwen
Delta Sports'95
DVSA
JSV Nieuwegein
Bunnik '73

Vliegdorp
Hertha
SDZ
Legmeervogels
OSO
OSM’75
Overamstellieverdjes
Zeeburgia
RAP
Muiden
KDO (uit competitie)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

50
41
39
33
32
31
29
20
12
11
11

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

43
36
34
32
31
28
28
26
20
17
10

20
18
18
18
18
18
18
18
18
18

55
46
38
29
26
24
16
14
10
8

Jonathan
Sterrenwijk
Benschop
Hercules
de Meern
Valleivogels
Woudenberg
CJVV
Renswoude
Scherpenzeel
Dalto
Cobu Boys
FZO

HVC kampioen vijfde klasse G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zouaven
AFC’34
JOS/Watergraafsmeer
de Meern
NVC
Purmersteijn
Roda’46
Kennemers
DWV
Blauw-Wit
Hercules
KFC

VIERDE KLASSE H
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

43
41
38
37
35
30
29
24
22
21
18
17

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

38
37
34
33
28
27
24
22
20
19
16

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

48
42
37
31
30
29
29
28
28
28
26
14

TWEEDE KLASSE B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VVIJ
Pancratius
HFC
Zeeburgia
Hoogland
Hoofddorp
Houten
Roda’23
Sporting Martinus
Kampong
DCG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
11
12

SO Soest
DHSC
de Bilt, fc
Wasmeer
CDW
Maarssen
Brederodes
SMVC Fair Play
Vriendenschaar
AFC Quick 1890
MSV '19
Baarn sv

Crew van Trainingskampen.nl

teambuilding zijn belangrijke
items bij de beslissing van de
trainer-coach/technische staf.
Rondom Voetbal gaat samen
met specialist Trainingskampen.nl compleet verzorgde
trainingskampen aanbieden in
het nieuwe seizoen. Speciaal
voor de clubs in onze regio
gaan we op zoek naar een
ideaal en compleet verzorgd
trainingskamp op maat als
ideale voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Trainingskampen.nl heeft vele verschillende
accommodaties en biedt een
3-daags trainingskamp al aan
voor slechts €99 per persoon.
Binnenkort meer.....

VVZA kampioen vierde klasse H

VVZA
AS '80
BFC
Waterwijk
SDO
APWC
Amsvorde
KVVA
Zwaluwen
Sporting '70
Batavia'90
Schalkwijk

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

54
48
47
40
39
32
27
24
23
20
12
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HVC
Faja Lobi
Goy, vv
DWSV
RUC
Voorwaarts
DSO/Ultrajectum
Almere
Hoograven
de Zebra’s
BVV’31
VSC

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

46
43
40
37
35
35
29
27
23
22
21
6

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

46
42
38
37
36
30
30
29
27
26
22
8

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

59
55
42
41
36
33
32
23
16
16
16
8

VIJFDE KLASSE H

Samenwerking met trainingskampen.nl
en Rondom Voetbal
Steeds meer voetbalclubs kiezen ervoor om ten tijde van de
voorbereiding of winterstop op
trainingskamp te gaan. Goede
trainingsaccommodaties en

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VIJFDE KLASSE G

DERDE KLASSE D

DERDE KLASSE D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RONDOM VOETBAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Achterveld
Zeist
Hooglanderveen
HDS
Aurora
Focus’07
Saestum
Odijk
JSV Nieuwegein
Veenendaal
PVC
Patria

ZESDE KLASSE D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Forza Almere
Unitas '48
Ardahanspor
SEC
ASV '65
Kismet
Buitenboys
Domstad/Majella
Scherpenzeel
Muiden
HSV '69
Vianen

Eindstanden:
= rechtstreekse promotie
= rechtstreeks degradatie

Achterveld kampioen vijfde klasse H

JONGLEREN

EDITIE AMERSFOORT
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Hoogland grote winnaar op Amersfoorts
Voetbalkampioenschap D, E en F pupillen
Amersfoortse Voetbal Kampioenen 2010:
VV Hoogland F1

(tweede: AFC Quick 1890 F1)

ASC Nieuwland E1

(tweede: VV Hoogland E1)

VV Hoogland D1(tweede: VVZA D1)

Vier avonden lang vormde sportpark Dorrestein, de thuisbasis
van derdeklasser Quick, in de week van 17 tot 21 mei het decor
voor het Amersfoorts Voetbal Kampioenschap voor D, E en F
pupillen. Met twee titels werd Hoogland de grote winnaar van
de jaarlijkse strijd aan het einde van het seizoen.

De D1 en F1 van de Hooglandse
club werden Amersfoorts kampioen door in de finale overtuigend
met hun tegenstanders af te rekenen. VVZA was in de eindstrijd
van de D categorie een maatje te
klein voor de jeugdige Hooglanders die met 3-0 aan het langste
eind trokken. De eindstrijd tussen
de F1 teams van Hoogland en
Quick leverde hetzelfde verschil in
doelpunten op. Met 4-1 moesten
de spelers van de thuisclub voor
de Hooglanders buigen.

ploegen was het aanzien meer dan
waard.

Beide finales waren voor de talrijke toeschouwers een lust voor
het oog, niet alleen door de fraaie
doelpunten. Het spel van de vier

Op de vierde editie van het AVK
waren niet alle dertien lokale clubs
vertegenwoordigd. Vier verenigingen ( De Posthoorn, VOP, APWC

Hoogland was overigens niet alleen in de D en F klasse succesvol.
De E pupillen van de voormalige
dorpsclub toonden zich ook van
hun goede kant. Zij drongen ook
door tot de finale waarin zij echter
hun meerdere in de E1 van ASC
Nieuwland moesten erkennen.
Met 3-1 bleven de spelers uit
Amersfoort Noord de Hooglanders de baas.

Jeugdig talent in Barcelona shirt
langs de kant

Vanuit de bestuurskamer van Quick heeft omroeper Rob van de Bos
een goed uitzicht over het hoofdveld

Zaterdag 22 mei streden bij de
Cobu Boys onder perfecte weersomstandigheden de Amersfoortse
A-junioren op het inmiddels traditionele Amersfoorts Kampioenschap A-junioren, om de titel
A-junioren team 2010. Vorige jaar
werd deze door AFC Quick gewonnen en ook zij waren weer
van de partij om deze mooie titel
te gaan verdedigen.

Ondanks het feit dat Hoogland en
Hooglanderveen op het allerlaatste
moment afhaakten en er door de
organisatie in allerijl een nieuw
wedstrijdprogramma in elkaar gedraaid moest worden, was het verder een bijzonder plezierig en
vooral sportief toernooi voor de
oudste jeugd van de diverse

De prijzen voor de winnaars van de strijd op Dorrestein staan klaar

en HVC) ontbraken op de titelstrijd die ook voor de vierde keer
op rij door Quick werd georganiseerd. Naast de vier al eerder genoemde clubs streden KVVA,
Cobu Boys, Hooglanderveen,
Amsvorde en CJVV om de beschikbare bekers die na afloop van
het geslaagde toernooi (mede door
het fraaie weer) door de nieuwe
Quick voorzitter Jos van der Zalm
werden uitgereikt.

De fraaie poster van het jaarlijkse toernooi

Hooglandse vreugde in Amersfoort Zuid

Fel duel om de bal tussen twee Quick'ers en een Hooglander in de F1 finale

Amersfoortse voetbalverenigingen. Het Fair Play gevoel maar ook
door de inmiddels merkbare invloed van het vorig jaar door alle
verenigingen afgesloten gedragscodeconvenant, was er op de velden van Cobu Boys alleen maar
sportieve strijd en inzet en waren
er een paar hele mooie wedstrijden
te zien!
Uiteindelijk werd dit jaar de titel
verdiend gewonnen door het team
van VVZA dat CJVV, Quick en
Cobu Boys achter zich liet. Genoemde teams konden dan ook na
afloop met mooie geldprijzen huiswaarts keren, die ook dit jaar weer
beschikbaar gesteld werden door
de Club van 100 van Cobu Boys.
Een geslaagd toernooi wat ook

Voorafgaand aan de start van het toernooi, werd er een gezamenlijke groepsfoto genomen om nogmaals
het Fair Play te benadrukken)
volgende jaar weer gespeeld zal
worden met hopelijk dan wel de

A-teams van Hooglanderveen en
Hoogland die hier natuurlijk ook

absoluut bij horen.
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Oude
Meesters
OUDE MEESTER

OUDE MEESTERS

RONDOM VOETBAL

Het pleziert Rob de Wit in hoge mate
ook nog van zijn korte loopbaan kan

'Tik op Google mijn
je krijgt alles over
Foto: Hans Vos

Fraai is het uitzicht, vanaf de bovenste verdieping van het
Nieuwegeinse appartementencomplex, waarin hij naar
volle tevredenheid huist. Op het dakterras kan Rob de Wit
zijn blik op alle kanten van zijn woonplaats richten. De
367 meter hoge Gerbrandytoren, beter bekend als Zendmast Lopik, springt in het oog. Eigenlijk heel toepasselijk.
Want dankzij deze in 1965 gebouwde televisietoren kennen heel veel voetballiefhebbers de voormalige linksbuiten van FC Utrecht, Ajax en het Nederlands elftal. De
beelden van zijn aanvallende acties gingen héél Nederland over, en zelfs daarbuiten. Tot hij in 1986 werd getroffen door een hersenbloeding en zijn (voetbal)leven een
andere wending nam.

NUMMER 0

Door Hans Vos

D

e druk op de deurbel blijft
niet onbeantwoord. Bugsie, de hond, slaat direct
aan, trouw wakend over zijn baas.
Het geblaf houdt subiet op, nadat
Rob de Wit de voordeur heeft geopend. Dan begint het gekwispel
voor de voeten van de bezoeker.
De begroeting is hartelijk. Ongemakkelijk voelt de oud-profvoetballer zich niet in zijn rol van
gastheer. Zijn gastvrijheid is écht.
,,Wil je kofﬁe of soms thee?'' Nog
voordat er één woord is uitgewisseld over de voetballerij, de belangrijkste bijzaak in het leven
tenslotte, zet De Wit een kopje
verse kofﬁe in de keuken, met de
handigheid van een keukenprins.
En dan, nog voor de mok gevuld
is, herinnert hij zijn gast aan het telefoontje dat tot dit interview heeft
geleid, enkele dagen eerder. ,,Jij
belde me met een 033-nummer.
Dat is toch van Amersfoort?''

Na het bevestigende antwoord
komt de eerste herinnering op
deze zonnige lenteochtend bij de
vroegere linkervleugelspits naar
boven. Want ook in het al lang verdwenen 'voetbaltheater' Birkhoven, ooit het domein van HVC,
later dat van SC Amersfoort, heeft
de geboren Utrechter zijn kunsten
vertoond, zegt hij te weten. Dat
moet ooit met het C-team van FC
Utrecht zijn geweest, denkt De
Wit. In een vriendschappelijke ontmoeting met het C-team van het
ter ziele gegane SC Amersfoort.

In elk voetbalstadion van Nederland stonden de voetafdrukken
van de op 8 september 1963 geboren rasvoetballer. Verdeeld over

lust was. Driemaal in helaas voor
hem - en het Nederlands voetbal maar acht interlands. Toch een gemiddelde dat lang niet alle aanvallers verwezenlijken na hun debuut
voor de nationale ploeg.
Voor zichzelf heeft De Wit een glas
thee ingeschonken. En hij wil nog
niet gaan zitten, of Bugsie laat zich
weer horen. Hondlief wil ook wat
hem toekomt. De Wit kent dit blaffende signaal. Hij bedenkt zich
niet, gaat eerst door de knieën
voor het dressoir en vervolgens
languit op zijn buik op dezelfde
plek in zijn woonkamer. Bugsie
kent het ritueel. Het geblaf verandert in een 'verlekkerd' geluid.
Vanonder het dressoir tovert De
Wit het favoriete hondensnoepje te
voorschijn. En dan, als De Wit in
zijn fauteuil zit en Bugsie voldaan
op het dakterras ligt, komen de
veelal smakelijke voetbalverhalen
los. Want vertellen, dat kan De
Wit. Over vroeger, maar evenzeer
over de huidige ontwikkelingen in
zijn geliefde spel.
In het bijzonder het voetbalplezier
van Robin de Wit komt ter sprake,
zijn zeventienjarige zoon. Op de
ochtend dat de afspraak voor het
interview werd gemaakt, beantwoordde Rob de Wit het telefoontje staand langs de lijn van een van
de velden van JSV. Op de accommodatie van deze Nieuwegeinse
club bekeek hij op dat moment een
wedstrijd van zijn zoon. Robin
voetbalde op dat moment niet. Hij
was als jeugdvoetbalscheidsrechter
actief. ,,Hij kan goed fluiten hoor'',
zegt de kenner pur sang.
Of Robin net als zijn vader een ge-

“We speelden buiten tot het donker was”

vier seizoenen, twee in dienst van
FC Utrecht (1982-1984), evenzoveel
in het shirt van Ajax (1984-1986),
speelde hij ruim honderd wedstrijden in de Eredivisie. Daarin werd
hij 23 keer toegejuicht, nadat hij
had gescoord. Ook met het tenue
van Oranje om de schouders
scoorde De Wit dat het een lieve

slepen linksbuiten is, luidt de voor
de hand liggende vraag. ,,Nee'',
countert Rob de Wit. ,,Ze zeggen
dat er in de voetballerij twee types
zijn, die een beetje apart zijn. Dus
als hij geen linksbuiten is, is hij....?''
Dit inkoppertje is aan de steller
van de vraag besteed. Een keeper
dus. ,,Juist. En hij is niet bang voor

de bal. Dat is hij nooit geweest.''
De glimlach die op diens gezicht
verschijnt, verandert ineens in een
serieuze plooi. Want échte linksbuitens ziet de gewezen specialist
nauwelijks nog op de velden. En
hij kan het weten, want hij bekijkt
met grote regelmaat afwisselend
de thuiswedstrijden van Ajax in de
ArenA en FC Utrecht in Galgenwaard, of hij zit bij topwedstrijden
aan de buis gekluisterd.
Oranje-international Arjen Robben
doet hem terugdenken aan zijn
eigen 'speeltijd', nu een kwart
eeuw geleden. ,,Maar Robben
speelt vooral van rechts. Ik geniet
van zijn snelheid en zijn drang
naar de goal. Robben is veel beter
dan dat ik was. Ik was tactisch
lang niet zo sterk als hij is. Al stonden er twee of drie verdedigers op
me te wachten, dan ging ik ze toch
met de bal aan de voet opzoeken.
Robben doet dat zelden. Hij heeft
een goed overzicht, zelfs als hij op
snelheid is. Dan geeft hij een balletje breed, maar wat wil je ook met
zo'n internationale ervaring. Ik
kwam maar net kijken toen ik bij
Ajax en in het Nederlands elftal
speelde. Ik heb acht caps achter
mijn naam. Robben veel meer.''
Verheugd is Rob de Wit dat de
hoogtepunten van zijn carrière, in
woord en (bewegend) beeld, terug
te vinden zijn op internet. ,,De

meeste vaders van de teamgenoten
van mijn zoon kennen mijn voetbalverleden wel. Die zeggen dan
tegen hun zoons: tik op Google
maar Rob de Wit in en dan krijg je
alles over hem te weten en te zien.
Het is leuk dat ik nog steeds veel
reacties krijg op wat ik als voetballer heb gepresteerd. Jeugdspelers
van nu hebben het over mijn
mooie goal tegen Hongarije. Toen
ik zelf nog speelde, had ik er eigenlijk totaal geen weet van wat

door een trainer nog weleens door
de vingers gekeken naar wat je als
individuele speler deed. Dat komt
allemaal door het geld. De financiële belangen zijn veel te groot geworden.''
Dat schaakvoetbal doet hem nog
weleens terugdenken en terugverlangen naar zijn jongste jeugdjaren. Rob de Wit werd geboren in
de Utrechtse wijk Hoograven,
waar hij ook opgroeide. ,,We speelden buiten tot het donker was. Of

“Het is schaakvoetbal tegenwoordig”
mijn voetbalspel bij de mensen losmaakte.''
Kijkend naar veel internationale
wedstrijden op televisie, wordt
Rob de Wit soms niet vrolijk van
zijn geliefde spel. ,,Het is schaakvoetbal tegenwoordig. Dat wordt
er bij de jeugd al ingeprent, denk
ik. Het gaat vooral om tactiek en al
lang niet meer om de vrijheid van
het maken van acties. Ik prijs me
gelukkig dat ik in mijn jeugd Gijs
Uittenbosch als trainer had bij vv
Utrecht. Die liet mij altijd mijn
gang gaan. We trainden altijd met
de bal. Die jonge voetballers van
tegenwoordig móeten te veel. Ze
mogen bijna niets. Vroeger werd er

zo'n voetbalveldje nu groot of
klein was, van gras of van tegels,
dat maakte niet uit, als we maar
konden voetballen. Urenlang plezier. Mijn ouders lieten mij daar
gelukkig vrij in. Bij een van de flats
in de buurt waar ik woonde was
een doel op de muur getekend.
Dan kon je in je eentje, wanneer je
maar wilde, leren scoren. Dat heb
ik gedaan wanneer ik maar wilde.''
Als regelmatige bezoeker van de
thuiswedstrijden van Ajax genoot
Rob de Wit de laatste seizoenen in
bijzondere mate van topscorer Luis
Suarez, de Uruguayaan. ,,Vooral
van het onverwachte in zijn spel.
Zo zie je hem minuten lang niet, zo
zorgt hij weer voor een kans. Van

ROB DE WIT

EDITIE AMERSFOORT

dat de jonge generatie
genieten

naam in en
me te zien'
Naam: Rob de Wit.
Geboortedatum: 8 september 1963.
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Een hekel aan schaakvoetbal, maar
dammen doet Rob de Wit graag
Aan schaakvoetbal heeft Rob de Wit een hekel,
maar een spelletje dammen mag hij al jaren
heel graag doen. En fanatiek bovendien. Hij is
lid van het Nieuwegeinse Damgenootschap,
waar hij wekelijks op donderdagavond aan de
interne competitie deelneemt. De oud-voetballer
is met zijn 45 jaar verreweg de jongste van het
stel.
,,Ik vind het damspel leuk om te doen, ook al
verlies ik vaker dan dat ik win. Als voetballer kon
ik absoluut niet tegen mijn verlies. Maar een nederlaag bij het dammen kan ik gemakkelijk accepteren. De tegenstander heeft dan gewoon
een groter denkvermogen dan ik. Kwaad op
mezelf worden heeft daarom ook geen zin.''

Geboorteplaats: Utrecht.
Woonplaats: Nieuwegein.
Clubs als speler: vv Utrecht (amateurs), FC
Utrecht (1982-1984) en Ajax (1984-1986).
Aantal wedstrijden in eredivisie: 103.
Aantal doelpunten in eredivisie: 23.
Aantal interlands: acht.
Aantal interlanddoelpunten: drie.
Sportieve hoogtepunt: Het enige en dus

Voorts steekt Rob de Wit veel op van de regelmatige damlesavonden. ,,Daar word ik beter
van. Ik leer nog steeds bij.'' Eens in de paar
weken stelt hij daar, op woensdagavond, zijn
woonruimte voor open. En zelfs wanneer het een
Champions Leaguevoetbalavond is, dan blijft de
televisie tussen half acht en half tien 'op zwart'
staan. ,,Dan haken we pas in de tweede helft in.''

winnende doelpunt voor het Nederlands elftal in de laatste groepswedstrijd van de kwalificatiereeks voor het WK van 1986, in en
tegen Hongarije op 14 mei 1985 (0-1).
Oranje werd daardoor tweede achter poulewinnaar Hongarije en dwong een play-off
tegen België af. Na de 1-0 nederlaag in
Brussel (16 oktober 1985) won Oranje met
2-1 in Rotterdam (20 november 1985),
onder meer dankzij een goal van Rob de
Wit. Maar de Belgen gingen op grond van
het uitgescoorde doelpunt naar Mexico.

mij werd er gezegd dat ik een speler was voor wie mensen een
kaartje kochten om het stadion in
te gaan. Dat had ik helemaal niet
in de gaten. Maar ik begrijp nu dat
mensen datzelfde doen om naar

een wedstrijd van Suarez te gaan
kijken. Bij FC Utrecht is Dries Mertens zo'n speler. Hoe die Belg een
bal aanneemt, passt, die heeft ook
iets magisch over zich.''

Rob de Wit kijkt uit naar vijfde
editie van United Jeugd Cup
De accommodatie van voetbalvereniging JSV in Nieuwegein, op
sportpark Galecop, is op zaterdag 21 en zondag 22 augustus
aanstaande weer twee dagen lang het toneel van de United
Jeugd Cup, een internationaal D-pupillentoernooi dat toe is
aan de vijfde editie.
Rob de Wit kijkt ernaar uit. Hij is al vanaf de eerste editie, in
2006, betrokken bij de organisatie van het topevenement in
zijn woonplaats. De deelnemende teams komen elk jaar opnieuw uit de jeugdopleiding van betaald voetbalorganisaties uit
binnen- en buitenland.
De oud-speler van FC Utrecht en Ajax is één van de vier zogeheten ambassadeurs van de United Jeugd Cup. De andere drie
zijn Jean-Paul de Jong, de vroegere aanvoerder van FC Utrecht,
Oranje's spelmaker Wesley Sneijder en sportpresentator Edward
van Cuilenborg.
De eerste deelnemende ploegen zijn al vastgelegd voor het lustrumtoernooi. Rob de Wit somt met trotsheid in zijn stem al acht
van de in totaal zestien teams op: FC Utrecht, Ajax, Sparta Rotterdam, FC Groningen, Zenit Sint Petersburg, Werder Bremen,
Glasgow Rangers en Red Bull Salzburg.
Voor meer info: www.unitedjeugdcup.nl

Steraanvaller en latere
international Rob de Wit wordt
neergehaalt door Jan Heintze.
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DE FAVORIETE AUTO VAN...

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Partner:
Kinderen:
Beroep:
Huidige club:
Oude clubs:
Club in nieuw seizoen:
Favoriete positie in elftal:
Beste voetbalclub:
Meest aansprekende voetballer:
Favoriete auto:
Sinds wanneer rij je in de Audi?
Waarvoor gebruik je de auto?
Waarom koos je voor dat merk?

Mark Iesberts

39 jaar
Nijkerkerveen
Barbara Hofstee
Sem (5) en Jolie (2 weken)
Directeur De Keuken Designers
Veensche Boys
VVZA, Quick, DVS'33, SDCP, VVOG
Veensche Boys
Centrale verdediger
PSV
Xavi (Barcelona)
Audi A4
Juli 2009
Werk en privé
Rijcomfort, mooi design, zakelijk en toch sportief
Volkswagen Passat en Audi A4

Bij welk bedrijf heb je de Audi gekocht?

Pon Dealer in Amersfoort

Blijf je Pon Dealer nog lang trouw?

13

Mark Iesberts

Welke auto's heb je tot nu toe gereden?
Ben je al lang klant van Pon Dealer?

NUMMER 0

Al jaren, alleen vorig jaar een uitstapje naar Volvo
gemaakt, nu terug bij Pon
Ja, door de ruime keuze aan modellen,
de persoonlijke benadering en goede service

VOETBALSPONSOR IN DE SCHIJNWERPER

Bouwbedrijf Schoonderbeek

Evert Schoonderbeek, eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf, doet al jaren financieel veel voor diverse amateurclubs in Amersfoort en omgeving. ,,Evert houdt het vliegwiel
van de sponsoring gaande, “ benadrukt VVZA voorzitter Nico
van der Weide de waarde van de sympathieke Schoonderbeek
voor het regionale voetbal.

Zelf pikt de in Hoogland wonende
voetballiefhebber af en toe ook
graag een wedstrijdje mee. Met
zijn vrouw was hij in het afgelopen seizoen aanwezig bij wedstrijden van het Amersfoortse VVZA,

Hoogland en het Leusdense
Roda'46. Drie van de clubs die
vooral profiteren van het sponsorbeleid van Schoonderbeek. Diverse andere voetbalverenigingen
steunt hij in de vorm van een reclamebord of advertentie.
Van der Weide, al vele jaren preses
van de Emiclaer-bewoners, is erg
in z'n nopjes met Schoonderbeek.
,,Evert is al een jaar of twaalf onze
hoofdsponsor. Hij is een trouwe
sponsor die zich totaal niet met
het beleid van de club bemoeit.
Hij is nu nog drie jaar hoofdsponsor. We hopen dat het contract
daarna weer verlengd wordt en
Evert een beetje kennende, verwacht ik dat ook wel.”

Reclameborden langs het veld in Hoogland

Over bedragen die Schoonderbeek elk jaar beschikbaar stelt,
praat Van der Weide liever niet.
Wel wil de geboren Rotterdammer vertellen wat er met de spon-

sorbijdrage van de voetbalgezinde ondernemer gebeurt. ,,De
hele vereniging profiteert ervan.
Het is een onderdeel van de begroting.”
Zonder de steun van Schoonderbeek komt VVZA niet direct in de
problemen maar het zou voor de
club wel een forse tegenvaller
zijn. Van der Weide: ,,Elke sponsor die wegvalt, is pijnlijk. Maar
in het geval van Schoonderbeek
zou dat extra pijnlijk zijn.”
Over de tegenprestaties van
VVZA hoeft Schoonderbeek overigens niet ontevreden te zijn. Hij
heeft al diverse werkzaamheden
voor de club en een aantal leden
kunnen verrichten. ,,De laatste
grote verbouwing aan ons clubhuis heeft Schoonderbeek uitgevoerd. Daarnaast hebben sommige
leden hun nieuwe huis door hem
laten bouwen of gaat het nog gebeuren,” aldus Van der Weide.

Adverteren in Rondom Voetbal Amersfoort?
Neem contact op met:
info@rondomvoetbal.nl
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HET AMATEURWERELDJE

Rondom Voetbal heeft voor elke voetbalclub een plek. Is er
nieuws dat ook andere voetballiefhebbers in Amersfoort en de
regio aangaat? Dan kunt u dit bericht als clubbestuur/trainer of
clubvertegenwoordiger in onze krant publiceren. Een vrijwilliger,
een evenement, een vraag of een wetenswaardigheid uit het recente of verre club verleden?
Mail uw clubbijdrage naar mijnclub@rondomvoetbal.nl

ASC Nieuwland presenteert
nieuwe spelers en trainer

Van links naar rechts: Wim van ’t Westeinde, Danny de Graaf, Jelte Bakker,
Joeri Epskamp, Nordin Kassi en Frank van de Ven
Op maandag 29 maart werden in de
kantine van ASC Nieuwland de nieuwe
spelers en trainer voor het eerste elftal
gepresenteerd. Het bestuur van ASC
Nieuwland heeft met het aantrekken
van een nieuwe trainer en aanvullende
spelers voor het eerste elftal een mooie
voorzet gegeven op het komende voetbalseizoen. Wim van ’t Westeinde wil
als nieuwe trainer samen met de huidige en nieuwe spelers het elftal naar
nog betere prestaties leiden. De
nieuwe spelers komen met diverse redenen naar ASC Nieuwland om hun
voetbalambities verder te ontplooien

Frank van de Ven is ook geen onbekende voor de club. Hij is even weggeweest maar keert na een eenjarig
verblijf bij het Leusdense Roda'46 terug
als centrale verdediger.
Danny de Graaf zal als rechtsback ook
zijn bijdrage leveren aan het elftal.
Ook wil hij zich gaan inzetten voor de
sportactiviteiten in de wijk Nieuwland
die op het park van ASC Nieuwland al
veelvuldig plaatsvinden.

Nordin Kassi, 30 jaar, heeft in zijn
jeugd betaald voetbal gespeeld bij Telstar en Haarlem. Daarnaast wil hij zijn
ervaring, opgedaan bij zondaghoofdklasser Chabab, van de afgelopen
jaren graag in dienst stellen van de
jongere spelers in het elftal.

Zonder keeper geen compleet elftal,
Joeri Epskamp zal deze rol op zich
nemen. Hij kan zich helemaal vinden
in de ambities van de club voor het
eerste elftal en hoopt daarin een vaste
waarde te worden. Met deze aanvulling op de huidige groep wil ASC
Nieuwland haar ambities in de tweede
klasse waarmaken.

Jelte Bakker is geen onbekende voor
ASC Nieuwland. Hij speelde al eerder
in het eerste elftal van de Amersfoortse
club. Na drie jaar in het naburige Nijkerkerveen voor Veensche Boys te hebben geacteerd miste hij het kunstgras
en de goede sfeer van Nieuwland.

Nieuwland zag ook enkele spelers uit
de selectie verdwijnen. De club moest
afscheid nemen van Peter Koelewijn
die naar Eemdijk vertrekt. Verdediger
Mark Schep en doelman Freek van Lissum stelden zich niet meer voor de selectie beschikbaar.

CJVV start met voetbalacademie
Voetbalvereniging CJVV heeft in Marcel van Dijk een nieuw hoofd jeugdopleidingen gevonden. De Amersfoorter
krijgt de taak om de jeugdopleiding
van CJVV verder te professionaliseren.
Daarnaast is Van Dijk vanaf komend
seizoen trainer van de A1.
Het ambitieuze CJVV wil met haar
jeugdopleiding de meest toonaangevende in de regio Amersfoort worden.
Hiervoor zal de huidige opleiding verder verbeterd en gestructureerd worden en resulteren in de CJVV
voetbalacademie.
De voetbalacademie moet vanaf komend seizoen gestalte krijgen. Het
streven van de zaterdagclub is om met
deze opleiding talenten te ontwikkelen
die naar eerste elftal zullen doorstromen. Van Dijk gaat werken aan een
prestatieve sfeer door de hele vereniging zonder dat dit het unieke karakter
van CJVV aantast. Selectieteams zullen
vaker gaan trainen en CJVV zal investeren om een hoger niveau van trainers en begeleiders te kunnen
realiseren.

Naast hoofd jeugdopleidingen is Van
Dijk komend seizoen ook trainer van
de A1. CJVV wil op termijn een stabiele
jeugdploeg in de derde divisie landelijk.CJVV is zeer ingenomen met het
aantrekken van Van Dijk. Hij heeft
grote ervaring als jeugd- en beloftentrainer. Hij heeft onder meer bij Spakenburg diverse jeugdteams getraind
en was verantwoordelijk voor Jong
Spakenburg. Daarnaast was hij jeugdtrainer en hoofd jeugdopleidingen bij
eerstedivisieclub FC Omniword in Almere. Ook was Van Dijk scout voor
Ajax. Van Dijk verwacht komende
zomer het diploma Trainer-Coach I te
behalen.
De aanstelling van Van Dijk en de ontwikkeling van een voetbalacademie
passen binnen de voetbalrijke traditie
van CJVV, waarin kwalitatief hoog
voetbal en (doorstroom van) eigen
jeugd voorop staan.
Het jaar 2010 is een bijzonder jaar
voor CJVV. In maart bestond de vereniging negentig jaar, een gelegenheid
waarbij CJVV en haar leden uitgebreid
stil stonden.

Spelers en begeleiders
kampioen Achterveld kaal
Wanneer Achterveld de titel zou weten
te halen in de 5e klasse West 1 was de
weddenschap dat alle spelers en begeleiders hun hoofd kaal zouden laten
scheren.
Na de tocht op de platte kar moest ie-

dereen er ook aan geloven. Op de
eerste training na het kampioensfeestje was het een kale bedoeling. Er
werd een onderlinge wedstrijd gespeeld tussen de kale spelers en de
rest van de selectie. Ook deze pot wisten “de kalen” winnend af te sluiten!

Internationaal voetbaltoernooi in Amersfoort
Voetbalvereniging Back-stage uit Amersfoort en Symfora zijn er in geslaagd om het internationale voetbaltoernooi om de EASI-cup naar Amersfoort te halen.
Het voetbaltoernooi waar zowel dames- als herenteams uit diverse landen aan deelnemen, wordt dinsdag 29 juni tot en met donderdag 1 juli afgewerkt op
het sportpark Vermeerkwartier, de thuisbasis van zaterdagclub CJVV.
De zaalvoetbalclub uit de Amersfoortse wijk Rustenburg nam samen met Symfora, waaronder Zon en
Schild valt, in 1999 het besluit om een voetbalteam
op te richten voor zelfstandig wonende mannen met

een psychiatrische stoornis. Sinds 2000 komt dit team
in de officiële zaalvoetbalcompetitie van de KNVB uit.

aantal nachten ondergebracht in een vakantieverblijf
te Austerlitz.

Onder de vlag van Symfora heeft de ploeg de laatste
jaren deelgenomen aan de EASI Cup, een internationaal voetbaltoernooi dat jaarlijks in een van de deelnemende Europese landen wordt georganiseerd.
Bijna een jaar geleden, in augustus 2009, kreeg Nederland dit toernooi toegewezen. Amersfoort mag als
gastheer optreden.

Op dinsdag 29 juni is de eerste toernooidag met een
heuse openingsceremonie op het terrein van CJVV.
De laatste voetbaldag (donderdag 1 juli) staat natuurlijk in het teken van de finalewedstrijden en een
feest voor alle deelnemers.
De deelnemers hebben tussendoor (woensdag)
ruimschoots de gelegenheid om Amersfoort en omgeving te bezoeken. Op vrijdag verlaten zij Nederland weer. De organisatie van dit evenement zal er
alles aan doen om er een geweldig toernooi van te
maken.

Op maandag 28 juni komen deelnemers uit ondermeer Engeland, Duitsland en Oostenrijk en hun begeleiders in Nederland aan. Zij worden voor een
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Cobu Boys klaar voor de toekomst

Cobu Boys is druk bezig met het ontwikkelen van het beleidsplan voor de komende jaren.
De prestaties van de actieve leden (senioren en
jeugd) en vooral de ontwikkeling van de organisatie
en begeleiding spelen hierbij een grote rol.

De druk op vrijwilligers wordt steeds zwaarder, waardoor de Cobu Boys bezig is met het ontwikkelen van
een sociale verenigingsplicht. Elk lid zal een steentje
moeten bijdragen om de organisatie in stand te kunnen houden. Met een explosief groeiende seniorenen jeugdafdeling is dit noodzakelijk.

Daarnaast is in samenwerking met de SRO besloten
binnen de club een aantal stageplaatsen beschikbaar te stellen. In januari mocht Cobu Boys uit handen van Jorgen van Beek, adviseur Kwaliteit &
Erkennen van Calibris, de erkenning ontvangen als
leerschool voor ROC opleidingen Sport en Welzijn.
Dit betekent dat ROC leerlingen nu officieel bij Cobu
Boys stage kunnen lopen op niveau 3. Calibris is het

CJVV A1 promoveert
naar hoofdklasse

kenniscentrum (voorheen OVDB), verantwoordelijk
voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. Met andere woorden, het
officiële orgaan voor het kwalificeren van bedrijven/organisaties als leerbedrijf.
Verder heeft de club ook met vertegenwoordigers
van ’t Hooghe Landt uitgebreid gesproken over de
sociale stages die middelbare scholieren vanaf volgend seizoen verplicht moeten gaan lopen. Cobu
Boys realiseert zich dat het naast een sportieve ook
een sociale functie binnen de lokale bevolking vervult. Door dergelijke initiatieven te ontplooien hoopt
de club daar een steentje aan bij te dragen.
Met het aantrekken van Imam Evre als hoofdtrainer
blijven ook de sportieve ambities overeind. Met een
stabiele organisatie en een groeiende achterban wil
Cobu Boys na de degradatie in het afgelopen seizoen zo snel mogelijk naar de 3e klasse terugkeren.

VVZA start met meidenen kaboutervoetbal
Het ambitieuze VVZA gaat komend seizoen van start
met voetbal voor meisjes in de leeftijdscategorie van
12 tot 16 jaar. De Amersfoortse club ziet dit als welkome aanvulling op het damesvoetbal, dat sinds
enige jaren bij VVZA wordt gespeeld. De damestak
start volgend seizoen met twee teams in de KNVB
competitie.

De A1 junioren van CJVV zijn onlangs naar de
hoofdklasse gepromoveerd. Na goed door de voorronde te zijn gekomen door IJFC (IJsselstein) in twee
wedstrijden (1-1 thuis en 1-3 uit) uit te schakelen,
mocht CJVV in Culemborg aantreden, op het neutrale terrein van Vriendenschaar.

De tegenstanders waren Woudenberg en CDW. De
eerste wedstrijd van twee keer 25 minuten speelde
CJVV tegen Woudenberg. Legio kansen voor CJVV
maar de eindstand was 'slechts' 1-1.

Om ook de kleinsten de kans te geven wekelijks een
balletje te trappen, wil VVZA komend seizoen ook
starten met kaboutervoetbal. Is uw zoon of dochter
nog geen 6 jaar oud en wil hij graag met leeftijdsgenootjes achter een bal aanrennen, geef hem of haar
dan nu op!
Geïnteresseerden kunnen mailen naar voorzittervvza@gmail.com

Nieuwe spelers voor VVZA

De wedstrijd daarna ging tussen Woudenberg en
CDW en ook dat duel eindigde in 1-1. Dus de laatste
wedstrijd tussen CJVV en CDW werd een echte finale. CJVV speelde vol op de aanval en wist twee
keer te scoren. Eindstand 2-0 voor CJVV en meteen
groot feest.

VVZA heeft zich voor het nieuwe seizoen met minimaal drie nieuwe spelers versterkt. Bij de nieuwbakken derdeklasser uit Amersfoort zijn de komend
competitie in ieder geval drie nieuwe gezichten te
zien.

Dit was de bekroning voor trainer Richard van Beek
die met de A1 voor de derde keer de nacompetitie
haalde maar het in de twee voorgaande jaren net
niet redde.

Bart van den Heuvel die het afgelopen seizoen bij
TOV (Baarn) speelde, keert op het oude nest terug.
Hij speelt meestal linkshalf en heeft zijn opleiding in
de jeugd van VVZA genoten.

Nieuwe dugouts
voor Amsvorde

Kelvin van de Westerlaak speelde het afgelopen seizoen bij Veensche Boys. De oud speler van Cobu
Boys is ook voor de meeste voetballers van VVZA
geen onbekende. Hij is komend seizoen in de achterste linie van de Emiclaer-bewoners te bewonderen.

Amsvorde heeft eindelijk afscheid genomen van de
heel oude dugouts op het hoofdveld van sportpark
Nimmerdor. De Amersfoortse vierdeklasser beschikt
sinds enkele maanden over twee nieuwe dugouts die
voorzien zijn van een glazen overkapping.
Voorzitter Joop Dee kan niet precies vertellen hoeveel
jaren de oude dugouts hebben gefunctioneerd. ,,Ik
weet niet hoe lang de oude er stonden, maar toch
wel meer dan 50 jaar.”

Nummer drie is Michael Ouwerkerk. De snelle en
productieve aanvaller komt over van plaatstgenoot
APWC waar hij vorig jaar al bijna de overstap naar
Amsvorde had gemaakt. Toen trok de Amersfoorter
zijn overschrijving in.
Naast deze drie nieuwelingen wordt de selectie van
trainer Piet Rigter aangevuld met Stefan van Zanten,
afgelopen seizoen speler van de A1 junioren.
VVZA ziet ook twee geroutineerde krachten uit de selectie verdwijnen. Sebastiaan Verhoeve en Joey Naus
stellen zich niet meer voor de hoofdmacht beschikbaar. Verhoeve gaat met ingang van het nieuwe seizoen de A1 junioren van VVZA onder zijn hoede
nemen.

NUMMER 0

Nieuwe commissie
moet Hoogland
sponsors opleveren
Hoogland is een actieve voetbalclub en de grootste
van Amersfoort. Doordat de vereniging in de loop
der jaren zo groeide, is de club steeds meer afhankelijk geworden van vrijwilligers en sponsors. Het aantal vrijwilligers groeit, mede dankzij de enorme inzet
van de vrijwilligerscommissie. Probleem was de laatste jaren vooral de sponsoring. Het is lastig om een
stel mensen bij elkaar te krijgen die actief op zoek
gaan naar sponsors en met enthousiasme de voordelen van sponsoring naar voren kunnen brengen.
Hoogland is dan ook heel blij met de nieuwe sponsorcommissie, bestaande uit een zestal gemotiveerde mensen. De commissie is inmiddels druk
bezig om sponsorpakketten samen te stellen. Daarmee kunnen zij zowel kleine als grote sponsors een
aantrekkelijke aanbieding doen. Elke sponsor is welkom of het nu gaat om het sponsoren van t-shirts,
sporttassen, een reclamebord, een compleet team of
een sportdrankje na een belangrijke wedstrijd.
Met het sponsorgeld kunnen de teams worden ondersteund, materiaal aangeschaft, onderhoud gepleegd en kleine noodzakelijke investeringen
gedaan. Aangezien Hoogland qua oppervlakte niet
kan en mag uitbreiden, is de club bijzonder blij met
de komst van het kunstgras. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om met meer teams te kunnen trainen.
Dit heeft wel het nadeel dat er meer kleedkamers
moeten komen. Mede daarom heeft Hoogland zich
ten doel gesteld om de komende jaren het complex
te moderniseren. Er ligt al een plan klaar om de huidige kleedkamers te verbouwen en uit te breiden.
Daarvoor is de steun van sponsors essentieel.

VOP blijft
in Vathorst
VOP blijft op haar huidige locatie in de nieuwbouwwijk Vathorst. De club is samen met de gemeente
Amersfoort en de SRO bezig met de uitwerking van
de uitbreidingsplannen voor de huidige locatie.
De dit seizoen naar de derde klasse gepromoveerde
vereniging krijgt twee extra natuurgrasvelden, een
nieuw clubgebouw, kleed- en wasruimte en overige
facilitaire voorzieningen. Met de vaste locatie, uitbreiding en nieuwbouw komt een einde aan het tijdelijke
karakter van de locatie en gaat een lang gewenste
droom in vervulling.
De uitbreiding is zeer gewenst. Het aantal leden
neemt toe. Naast nieuwe inschrijvingen voor zowel
kabouters als voor de F, E en D jeugd heeft de vereniging in december twee meidenteams ingeschreven,
namelijk MC1 en een MD1. De vereniging heeft geen
wachtlijst. Jongeren van alle leeftijdscategorieën en
senioren kunnen meteen gaan voetballen.
De realisatie van de uitbreiding staat gepland voor
het kalenderjaar 2012.

Hoogland weer
naar Portugal
Na een onderbreking van een jaar gaat de selectie
van tweedeklasser Hoogland in het komende seizoen
weer naar Portugal voor een kort trainingskamp.
Voor de vierde keer bereiden de Hooglanders zich in
het Zuideuropese land voor op de tweede helft van
het seizoen. Trainer Ronald Heerschop kan dit keer
alle spelers van het eerste en tweede elftal meenemen. Zij verblijven van 8 tot en met 13 januari in Albufeira, een andere locatie dan vorig jaar januari
toen selectie en begeleiders in Porto vertoefden.
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VRIENDEN VAN RONDOM VOETBAL AMERSFOORT
Sinds enkele jaren is voetballend Utrecht een mooi
initiatief rijker: de gratis voetbalkrant en website
RondomVoetbal. Om het Utrechtse voetbal nieuw
leven in te blazen.
Het concept van Rondom Voetbal werkt. De krant vindt
gretig aftrek en de website leeft onder een groeiend
aantal Utrechtse voetballiefhebbers. Maar ook steeds
meer zakelijke relaties ontdekken Rondom Voetbal.
Want sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder
verbindt mensen.

Door de club ‘Vrienden van Rondom Voetbal Utrecht’ op
te richten, worden alle krachten gebundeld. Meedoen
levert de leden niet alleen een breed netwerk op, maar
verbetert de relatie tussen politici, ambtenaren, werkgevers en voetbalverenigingen; het versterkt de sociale en
zakelijke samenhang.
De start van een Amersfoortse editie van Rondom Voetbal wordt nu aangegrepen om ook in deze regio met
een groep 'Vrienden van Rondom Voetbal Amersfoort'
van start te gaan.

De leden kunnen rekenen op:
• Vier netwerkbijeenkomsten per kalenderjaar. De bijeenkomsten hebben pakkende onderwerpen. In een
open en vriendschappelijke sfeer worden kennis, ervaring en inzichten uitgewisseld met als doel elkaar te
inspireren, scherp te houden, te ondersteunen en
kansen toe te spelen ( zie artikel Footgolf )
Bent u geinteresseerd voor het lidmaatschap van ‘Vrienden van Rondom Voetbal in Amersfoort’.
Aanmelden is mogelijk via: info@rondomvoetbal.nl

VVZA-sponsor Emiel Jacob eerste 'Vriend'

Emiel Jacob is de eerste
'Vriend' van Rondom Voetbal
Amersfoort geworden. Bijna
wekelijks is de Amersfoorter
op de velden van zijn favoriete club VVZA te vinden. De
in Nijmegen geboren eigenaar
van Hypohome.nl, onderdeel
van de Hypotheek & Assurantie Groep, mist geen enkele
thuiswedstrijd van de hoofdmacht. Daarnaast is Jacob al
tien jaar een trouwe sponsor
van de onlangs naar de derde
klasse gepromoveerde Emiclaer-bewoners. ,,Bij VVZA
steun ik de selectie voor het
negende jaar en daarvoor één
jaar de A1 dus in totaal inmiddels tien jaar."

Jacob, inmiddels een clubman in
hart en nieren, werd na afloop van
de kampioenswedstrijd tegen Batavia op 11 april ook beloond. Hij
kreeg ook een mooie schaal, weliswaar iets kleiner dan de twee kampioensschalen voor het eerste elftal
maar zeker niet minder fraai. ,,Momenteel sponsor ik alleen VVZA, "
gaat de in Vathorst wonende Jacob
verder. ,,Regelmatig krijg ik wel
het verzoek om andere clubs en
sporten te sponsoren. Ik ben echter
van mening dat je met een sport
wel een bepaalde binding moet
hebben. Dat heb ik met het voetbal
en ik zie dit op korte termijn niet
bij een andere sport gebeuren."

De voetballers van VVZA kunnen
ook in het komende seizoen op de
financiele steun van Jacob rekenen. Hij is samen met Joep Hosman, vader van spits Rob
Hosman, bezig om de sponsoring
bij VVZA van een nieuw jasje te
voorzien. Er wordt een stichting
opgericht die als doel heeft de selectie van VVZA te ondersteunen,
met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de selectie te verbeteren.
Het benodigde geld daarvoor
moet door de nieuwe stichting
binnengehaald worden. Inmiddels hebben zich al een aantal
sponsors gemeld die graag in de
selectie van VVZA willen investeren. Daardoor kunnen een aantal
doelstellingen van de stichting gerealiseerd worden, zoals de aanschaf van kleding en schoeisel
plus een trainingskamp. Eén ding
is in ieder geval zeker. De gehele
selectie van VVZA vertoeft tijdens
de komende winterstop in het
buitenland om zich voor de
tweede helft van de competitie op
te laden. Als dit hetzelfde resultaat krijgt als het afgelopen seizoen dan gaat de club een mooi
seizoen in de derde klasse tegemoet.

Het heeft tijd nodig om te weten
wie je bent en wat je doet. Je gaat
immers niet zo snel je financiele
situatie op tafel leggen. Er moet
sprake zijn van een bepaald vertrouwen. Onze naamsbekendheid
is zeker groter geworden. De
naam Hypohome is inmiddels een
begrip geworden in de regio."
Jacob beschikt over genoeg ervaring in het hypotheekvak. ,,Na
mijn schooltijd ben ik direct in de
financiele dienstverlening terechtgekomen, eerst bij een verzeke-

raar (DAS Rechtsbijstand) en
daarna bij een aantal tussenpersonen. Vervolgens ben ik eind 1999
voor mezelf begonnen."
Jacob kan zijn klanten veel bieden. ,,Ik doe in hypotheken, financiele planning, verzekeringen
en kredieten. Verder heb ik een
apart onderdeel dat zich richt op
de problematiek rondom echtscheiding. Je moet hierbij denken
aan het maken van alimentatie- en
draagkrachtberekeningen maar

ook mediation is een vorm waarbij ik de mensen kan helpen." Persoonlijk contact, creativiteit en
duidelijk communiceren vindt
Jacob belangrijk. ,,Mensen moeten
weten of iets haalbaar is of niet.
Dit moet je eerlijk en oprecht durven zeggen en toelichten. Als iets
te hoog gegrepen is dan moet je
de mensen in bescherming
nemen. Ik wil onze klanten op een
goede manier adviseren en graag
een goede en degelijke naam in de
markt hebben en houden."

De sponsoring heeft het bedrijf
van Jacob zeker nieuwe klanten
opgeleverd. ,,In het begin nog niet
meteen maar mensen moeten ook
weten wie er bij de sponsor hoort.

Footgolfevenement met de
Vrienden van Rondom Voetbal (Utrecht)

Rondom Voetbal heeft een eigen netwerkgroep, namelijk de "Vrienden"
van Rondom Voetbal. Voor deze "Vrienden" organiseert Rondom Voetbal
elk seizoen twee (sportieve) netwerkbijeenkomsten. In een open en
vriendschappelijke sfeer worden kennis, ervaring en inzichten uitgewisseld met als doel elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunen
en kansen toe te spelen. Inclusief dranken en diner/buffet.

Door Rob Zomer

Jongstleden maandag 29 maart organiseerde
Rondom Voetbal samen met onze gastheer
Pitch & Golf Kameryck in Kamerik een footgolfevenement. Tussen Utrecht en Amsterdam, en toch midden in Het Groene Hart,
ligt prachtig tussen de weilanden deze bijzondere accommodatie. Deze omvangrijke
buitenlocatie van ca. 15 hectare beschikt ook
over een 18 holes Pitch en Putt golfbaan
("Het golfspel voor iedereen") en vele andere
sport- en spelmogelijkheden, zowel op het

land als op het water. Een groot buitenterrein
biedt plaats aan ruimtevragende evenementen. Voor Rondom Voetbal werd een 9 holes
golfbaan omgetoverd tot een footgolf baan.
Op deze baan gingen 40 'vrienden' van
Rondom Voetbal de strijd aan om de eerste
winnaar te worden van de footgolf wisselbeker. Uiteindelijk was het Herman Jansen van
CreditForce die net voor Henri Vermeulen
van FC Utrecht de beker en de Stadio voetbalschoenen in ontvangst mocht nemen.
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DE FITTE VOETBALLER

RONDOM VOETBAL

Jaarlijks gaan 2,5 miljoen mensen naar
de fysiotherapeut in Nederland. Een
groot deel hiervan zijn sporters. Om
sporters weer zo snel mogelijk terug te
krijgen waar ze graag willen zijn, zijn
er in Amersfoort goede afspraken gemaakt tussen Fysiotherapeuten, Artsen
en Mediferia...

FITTE VOETBALLER

Als sporter wil je weten of je
de volgende wedstrijd kan halen

Wij geven hierop het antwoord

Voetballer Ivar Donker (23) verdraaide op zaterdag zijn knie en
kreeg op de donderdag daarna al van de orthopeed te horen
wat er mis was. Door de goede samenwerking tussen zijn fysiotherapeut en de polikliniek voor bewegingsklachten Mediferia
heeft hij geen onnodige vertraging opgelopen in zijn herstelproces.

“Ik voelde direct dat het niet goed
was. Ik hoorde een knak en mijn
knie werd snel dik” aldus Ivar
Donker.

Blessures op het voetbalveld
komen veel voor. Fysiotherapiepraktijk Fyzie uit Amersfoort
speelt hier op in door iedere
maandag een inloopspreekuur
voor sporters te organiseren. Hierdoor krijgen sporters snel inzicht
in de aard en de ernst van de blessure. De sporter wordt onderzocht door een
sportfysiotherapeut die direct advies geeft over de behandelmogelijkheden.

Rick Berends is de sportfysiotherapeut die het wekelijkse inloopspreekuur doet bij Fyzie. Door de
jarenlange ervaring met sportgerelateerde klachten ben je als
sporter op de juiste plaats in deze
praktijk voor fysiotherapie.
“Ons sportspreekuur is laagdrempelig en iedere sporter kan er terecht. Van speerwerper tot
voetballer, en van schouderklacht
tot enkelklacht. Voor topsporters
is er genoeg geregeld op dit vlak,
maar juist ook de “gewone sporter” van elk niveau verdient de
aandacht die wij bieden.

Ivar kon na één telefoontje direct
terecht op het sportspreekuur van
Fyzie op maandagavond. “Ik wist
niet goed wat ik wel en niet
mocht met mijn knie, en wilde
graag snel meer duidelijkheid
hebben. Ik was bang dat er iets
stuk was in mijn knie en dan wil
je natuurlijk niet langer wachten
dan noodzakelijk is”.

Rick Berends constateerde dat er
hoogstwaarschijnlijk sprake was
van een meniscusletsel. Zijn advies was om er verder onderzoek
naar te laten verrichten. In overleg met de huisarts van Ivar werd
er besloten om hem door te verwijzen naar het orthopedisch
kniespreekuur van Mediferia in
Amersfoort.
Mediferia is een polikliniek waar
in één dag een complete diagnose
en een behandelplan opgesteld
wordt voor mensen met bewegingsgerelateerde klachten. De
klacht wordt in kaart gebracht

door een manueel therapeut en
specialist (orthopeed of neuroloog), en de MRI kan direct tijdens het spreekuur gemaakt
worden.

voor een arthroscopie (kijkoperatie), die op korte termijn in het
Meander Medisch Centrum in
Amersfoort uitgevoerd kon worden.

Drie dagen na het bezoek aan de
fysiotherapeut werd Ivar ingepland op het kniespreekuur van
Mediferia en werd de MRI-scan
van zijn knie gemaakt. Hierop
was goed te zien dat er een scheur
in zijn meniscus zat. De orthopeed besprak de uitslag van de
MRI-scan met hem en stelde een
aantal behandelmogelijkheden
voor. Ivar kwam in aanmerking

B.C.H. van der Wal is een van de
orthopeden die bij Mediferia
werkzaam is. Hij ziet dagelijks
mensen met knieklachten op zijn
spreekuur. “Meniscusletsel is een
veel voorkomende aandoening bij
sporters. Gelukkig kun je dit goed
behandelen door een arthroscopie
te verrichten. Over het algemeen
is de patiënt snel weer op de been
en kan hij starten met een intensief revalidatietraject.”

Ivar: “Na een aantal dagen met
krukken te hebben gelopen mocht
ik starten met fysiotherapie. Mede
dank zij de begeleiding van Rick
kon ik na zes weken weer rustig
aan meetrainen met mijn team. Ik
hoop binnenkort weer in de basis
te staan.”

Inloopspreekuur
voor sporters Fyzie:
iedere maandagavond.
www.fyzie.nl
033-4553264.

Mediferia: polikliniek
voor bewegingsklachten.
kijk voor meer informatie op www.mediferia.nl
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Column Thijs Tomassen

Na drie seizoenen met Hooglanderveen in de krochten van
het amateurvoetbal te hebben geacteerd, ben ik als vijfdeklassespeler geen groentje meer. Toch is het elke wedstrijd
maar weer de vraag welke bizarre anekdote die nu weer zal
opleveren. En, onvermijdelijk, of ik het eindsignaal zal
halen, met al dat getrek, gebeuk en gezaag.

Als flankspeler is zo’n wedstrijd veelal een confrontatie met
een aantal uit de kluiten gewassen beulen. De backposities
worden immers vervuld door de minst begenadigde voetballers uit de vijfde klasse. Ze dragen zwarte kicksen met
stalen noppen, zijn lijvig en vechten voor elke centimeter. En
zijn daarbij nietsontziend.

Daar sta je dan als voetbaldwerg van krap 1.73 meter klein

19

glinsterde het ijs op de grasmat in het zonlicht. Spelers gingen onderuit tijdens de warming-up, het geluid van noppen
op een te harde ondergrond was hoorbaar. Maar de scheidsrechter had blijkbaar wel zin in een potje schaatsvoetbal. Hij
liet doorgaan.

De gedachte flitst wel eens door me heen. Na weer een
doodschop, na weer een scheidsrechter die er een onemanshow van maakt of na weer een wedstrijd waarbij de bal
vaker vliegt dan rolt: stop er toch mee, met dat voetbal in de
vijfde klasse zondag. Ga lekker zaalvoetballen, of zo. Maar
altijd is het de clubliefde die dan toch de doorslag geeft. Het
hart wint het van het verstand.

Ach, die vijfde klasse. Er wordt vaak lacherig over gedaan,
zeker ook in de Amersfoortse regio waar de meeste clubs
hoger spelen. Terecht. Wie zich langs de lijn meldt als toeschouwer kan zijn lol niet op. Althans, wie niet voor de esthetische waarde van het spelletje komt. De echte fanaat kan
het zich beter besparen. De liefde voor voetbal zou zomaar
een flinke deuk kunnen oplopen.

NUMMER 0

Of de wedstrijd tegen Focus dit seizoen, die in Culemborg
tot driemaal toe werd stilgelegd wegens spreekkoren. Je verwacht het bij Feyenoord – Ajax, Spakenburg – IJsselmeervogels hooguit, maar niet bij Focus – Hooglanderveen. Te bizar
voor woorden. Maar niet voor de vijfde klasse.

en 60 kilo licht. Met je lichtpaarse voetbalschoenen, blikkerend in het waterige zondagmiddagzonnetje. Je hoort ze
grommend hijgen en je weet, dit wordt weer een heet middagje. En wee degene die dan een dubbele schaar probeert;
die gáát. Ik heb veel gevlogen, de afgelopen jaren op de velden. Zo’n zweefduik met de handjes vooruit. Resultaat van
weer een kiezelharde beuk.
Tja, een beetje zelfspot mag hier niet ontbreken. Dit is geen
relaas van een gefrustreerde voetballer. Wel eentje met een
karrenvracht aan memorabele voetbalervaringen, opgedaan
in de benedenverdieping van het amateurvoetbal (wat moet
er wel niet gebeuren in de zesde klasse, de kelder, vraag ik
me dan af).

Dan de decors. Die zijn soms om van te smullen voor de
voetbalromanticus, maar soepel combinatievoetbal spelen is
er bijkans onmogelijk. Omgeven door wei- en akkerland,
blatende schapen en loeiende koeien. Met van die velden
waarop het gras net te lang is, waar de wind venijnig doorheen giert. Waar de leidsman nog wel eens struikelt over
een verraderlijk kuiltje. En waar de krijtlijnen soms scheef
lopen; de terreinknecht had wellicht een biertje te veel op,
lachen de spelers dan schamper.
Natuurlijk, dat heeft allemaal iets moois, iets authentieks.
Zo ook de dorpsderby’s als tegen Achterveld. Maar het spelen in de vierde klasse vorig seizoen was een verademing,
hoewel we degradeerden. Wat een ruimte! En de strijd werd
beduidend minder op fysiek vlak beslecht.
Nee, de hilarische, bizarre en romantische anekdotes ten
spijt: laat de nacompetitie voor ons Veners gunstig verlopen.
Opdat we de benedenverdieping van het amateurvoetbal
verruilen voor de begane grond. Op hoop van zegen.

Ooit op een ijsvlakte gespeeld? In de vijfde klasse kan het,
bleek twee seizoenen geleden. Uit bij het Utrechtse Faja Lobi

Thijs Tomassen
Aanvaller Hooglanderveen 1

Terugblik op
een kampioensjaar

Op zondag 2 mei werd HVC kampioen in de 5e klasse G. Nadat
de club twee seizoenen eerder gedegradeerd was en de hoofdmacht vorig jaar in de nacompetitie strandde, werd het verlangen erg groot om in de 'Amersfoortse' 4e klasse terug te keren.

HVC was afgelopen seizoen een
van de titelfavorieten en samen
met Faja Lobi in een hevige strijd
om de koppositie verwikkeld. Op
het moment dat Koning Winter
zijn intrede deed, belandde HVC
in een dipje en liep de ploeg onnodig puntverlies op. Toen had iedereen het idee dat directe promotie
via een kampioenschap niet meer
mogelijk was en richtten de Zielhorst-bewoners zich op het behalen van een periodetitel.

Tot Faja Lobi ook punten ging verliezen en HVC als een geoliede
machine begon te draaien. Toen op
2e paasdag thuis ook Faja Lobi aan
de zegekar werd gebonden, stond
HVC weer op de 1e plek. Die positie hebben de Amersfoorters niet
meer uit handen gegeven, zodat
op 2 mei met een klinkende 6-1
overwinning op BVV het kampioenschap gevierd kon worden.

Jochem van Koot had dezelfde dag
een grote verrassing in petto voor

alle aanwezigen en in het bijzonder voor zijn vriendin Tamara van
Batenburg. Hij vroeg haar te midden van de feestvreugde ten huwelijk. Op de dag dat hij voor het
eerst in zijn voetballoopbaan kampioen werd, stelde hij de meest belangrijke vraag uit zijn leven. Het
antwoord was even eenvoudig als
mooi: ja!
Trainer Iman Evre was erg emotioneel door het behaalde resultaat.
HVC is zijn eerste club waar hij als
hoofdtrainer heeft gefungeerd. Hij
heeft een cultuuromslag bij de
Zielhorsters weten te bewerkstelligen. Na de degradatie in 2008 was
er geen leegloop maar vastberadenheid om in de 4e klasse terug
te keren. Daar had Evre, een gevoelsmens pur sang, een groot
aandeel in.
Zo kwam Jochem van Koot terug
op het oude nest en posteerde Evre
de 17-jarige Mohammed Oztürk in
de spits. Dat dit een goudhaantje

Jochem van Koot knielt op zijn knieen om
Tamara van Batenburg ten huwelijk te vragen

is, bleek wel door de vele doelpunten die de aanvaller afgelopen
seizoen op zijn naam bracht. Een
echte spits met een neusje voor het
doel die vooral met zijn fraaie vrije
trap tegen DSO de mensen op de
banken kreeg.
Het komende seizoen kan HVC
met vertrouwen tegemoet zien.
Ondanks aanbiedingen van diverse clubs hebben alle spelers
aangegeven de club trouw te blijven. Bovendien wordt de selectie
nog versterkt. Alleen de trainer
heeft besloten een nieuwe uitdaging te vinden in het trainerschap
bij de buren: Cobu Boys.
Dat HVC tevreden is met Evre,
blijkt ook wel uit zijn opvolger:
Ibrahim Evre. Inderdaad, de
broer van Iman. Ibrahim draait
ook al jaren mee op de voetbal-

De HVC'ers zijn heel blij met de kampioensschaal

velden en maakte als speler furore in de 1e teams van Spakenburg, IJsselmeervogels en SDC
Putten. Het bestuur van HVC
denkt met Ibrahim verder te kunnen gaan op de goede weg en het
niveau nog omhoog te kunnen
krikken.
Voorzitter Dirk Struijk kijkt ook
met veel spanning uit naar het komend seizoen. De 4e klasse staat er
natuurlijk bekend om dat er veel
ploegen uit Amersfoort en de di-

recte omgeving in spelen. Met
wedstrijden tegen APWC, KVVA,
Amsvorde, Achterveld en Hooglanderveen voor de boeg kunnen
de toeschouwers enkele heerlijke
streekderby’s verwachten. Vooral
leuk voor het publiek maar ook
zeker voor de spelers die elkaar
natuurlijk al jaren kennen. Het beloven spannende wedstrijden te
worden. Waarin HVC graag wil
laten zien dat de ploeg in de 4e
klasse thuishoort.

De onzichtbare Henk Baum is na zijn treffer (0-1)
het middelpunt van een HVC feestje

