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De strijd om het beste voetbalteam 
          van Amersfoort te zijn gaat beginnen…
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DE STRIJD OM HET BESTE VOETBALTEAM VAN  
AMERSFOORT TE ZIJN GAAT BEGINNEN…

… en wel op zaterdag 11 augustus 2012, op sportpark Emiclaer, 
alwaar VVZA als gastheer voor de vierde editie van het HiP  
Amersfoorts Voetbalkampioenschap nieuwe stijl optreedt. 

De verenigingen zullen alles in werking stellen om de titel van  
AFC Quick 1890 over te nemen. De traditieclub toonde zich in  
de vorige editie de beste. 12 Voetbalverenigingen strijden tot en 
met 17 augustus om het kampioenschap van Amersfoort. De 
finale op deze laatstgenoemde datum staat onder leiding van 
scheidsrechter Roelof Luinge. 

De finalisten spelen naast de sportieve strijd om Amersfoorts 
Voetbalkampioen te worden, ook om mooie prijzen. Voor de  
nummers één tot en met vier is door Intersport Van Dam uit 
Soest voor in totaal € 3.000 aan sportartikelen beschikbaar 
gesteld. Voor de winnaar van de finale ligt er bovendien een  
gezellige avond in het verschiet: het complete team en  
begeleiding zijn welkom voor een diner bij restaurant In den 
Gloeiende Gerrit in Hoogland. Daarnaast is er dit jaar ook  
een prijs verbonden aan de ‘verliezersronde’. 

Toegangsprijzen 
De organisatie van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap hoopt 
op veel toeschouwers, vandaar dat de toegangsprijzen laag
drempelig zijn. Kinderen tot en met 14 jaar kunnen het toernooi 
zelfs gratis bijwonen. Voor kinderen vanaf 15 jaar en volwassenen 
kost een dagkaart € 2,50. Een passepartout voor het bezoeken 
van alle speeldagen kost € 5,00. 

Inleiding
Zaterdag 11 augustus 2011

12:00  1 HVC  De Posthoorn

12:00 2 VVZA  KVVA

14:30 3 Cobu Boys  CJVV

14:30 4 Vervalt

14:30 5 VOP  Hooglanderveen

Maandag 13 augustus 2012

18:30 6 winnaar wedstrijd 1  Amsvorde

18:30 7 ASC Nieuwland  winnaar wedstrijd 2

18:30 8 vv Hoogland  winnaar wedstrijd 5

20:30 9 winnaar wedstrijd 3  AFC Quick 1890

Woensdag 15 augustus 2012

19:00 12 Winnaar wedstrijd 6  Winnaar wedstrijd 7

20:00 13 Winnaar wedstrijd 8  Winnaar wedstrijd 9

Vrijdag 17 augustus 2012

19:00 17 Verliezer wedstrijd 12  Verliezer wedstrijd 13

20:00 18 Winnaar wedstrijd 12  Winnaar wedstrijd 13

Donderdag 16 augustus 2012

18:30 14 Vervalt

18:30 10 Verliezer wedstrijd 3  Verliezer wedstrijd 5

18:30 11 Verliezer wedstrijd 1  Verliezer wedstrijd 2

18:30 15 Verliezer wedstrijd 7  Verliezer wedstrijd 8

20:30 16 Verliezer wedstrijd 9  Verliezer wedstrijd 6
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Advertentie

Voorwoord Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2012
Beste sport- en voetballiefhebbers,
 
Het Amersfoorts Voetbalkampioenschap staat voor de deur. Dan 
begint het bij de echte voetballiefhebbers natuurlijk alweer te  
kriebelen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het gras is nog mooi 
groen, de kicksen zijn weer glimmend gepoetst en de drang om op 
het veld de kunsten te vertonen is bij alle voetballers aanwezig. 
Kortom: het seizoen is binnen handbereik.

Wil je voetballen? De keus in Amersfoort is groot. Amersfoort telt  
relatief veel voetbalclubs: namelijk 13, waarvan er op het moment 
van schrijven 12 aan het Amersfoorts Voetbal kampioenschap 
meedoen. Voetbal is een laagdrempelige sport en uit alle rangen 
en standen mag iedereen meedoen. Het veld is waar je jezelf 
moet bewijzen, waar de winnaars boven de verliezers uitstijgen. 

Binnen de compacte scoop van een toernooi is het spannend  
en overzichtelijk en weten we snel wie de beste is. Het allerbelang
rijkste blijft echter natuurlijk gewoon het spelplezier.  
 
Ik twijfel er niet aan dat dat bij de deelnemers aan dit kampioen
schap volop aanwezig is. Spelplezier, sportiviteit en spanning zijn 
de ingrediënten waarmee ook deze editie van het Amersfoorts 
Voetbalkampioenschap ongetwijfeld weer een succes zal worden. 
Ook het mooie voetbalcomplex van gastheer VVZA zal daar een 
bijdrage aan leveren!

Ik wens de deelnemers veel succes en sportieve spanning,

Pim van den Berg 
Wethouder

‘ Problematiek op en  
rond de velden elimineren’

In de zomer van 2009 is het gedragsconvenant “Samen voetballen in Amersfoort’’ ondertekend door 
vertegenwoordigers van alle Amersfoortse veldvoetbalverenigingen. In het kader van dit convenant is 
afgesproken dat de deelnemende verenigingen contact met elkaar opnemen in het geval van negatieve 
ervaringen. Hiervoor zijn door de verenigingen contactpersonen aangesteld, die samen de “werkgroep 
gedragsconvenant’’ vormen. Een gesprek met oprichter Robbert Jaspers en gedragsconvenant  
medewerker Paul van Arnhem.

DOOR JELLE VEENStRA

Van Arnhem: “Een belletje over en 
weer doet wonderen.” 

Jaspers: “Op en rond het veld zijn 
altijd kleine akkefietjes. Deze pro
blemen worden aan het convenant 
gemeld. Hiervoor hebben wij een 
speciaal meldingsformulier. Dit 
formulier wordt naar mij en beide 
verenigingen gestuurd. Ik registreer 
dat en zie alle emailwisselingen 
voorbij komen. Negen van de tien 
keer lossen de verenigingen, door
dat ze snel met elkaar in contact 
zijn gekomen, de problemen zelf 
op. Het is belangrijk dat ze ‘on 
speaking terms’ blijven. De waar
heid van een probleem ligt altijd 
in het midden. Door elkaar snel te 
ontmoeten voorkom je spookverha
len en worden kleine problemen uit 
de wereld geholpen.”

Van Arnhem: “De onderlinge ver
standhouding tussen clubs is door 
het convenant veel beter gewor
den. Je kent elkaar beter door bij 
elkaar in de keuken te kijken. De 
onderlinge communicatie wordt 
makkelijker. Het is belangrijk om 
een oor voor de ander te hebben. 
Er zijn altijd twee verhalen. Uitein
delijk word je er alleen beter van 
als je de problematiek wat zich op 
en rond de velden voordoet  
elimineert. We hebben het punt 
bereikt dat we hier allemaal  
hetzelfde over denken.”

Jaspers: “We staan achter het 
onderwerp. Je kunt niet denken 
laat dat jochie even schelden. Het 
is vooraf een voorwaarde geweest 
dat alle dertien verenigingen mee 
zouden doen. Dat is gebeurd. 
We hebben het convenant stevig 
staan. Het is goed geborgd.”

Van Arnhem: “Dertien Amersfoort
se clubs… Daarvoor is het nodige 
water door de Eem gegaan. Het 

convenant heeft een lange aanloop 
gehad. Jorrit Smit van de KNVB en 
Robbert Jaspers (SRO) zijn samen 
in zee gegaan om het convenant 
van de grond te krijgen. Dat is een 
lang voortraject geweest.”

Jaspers: “Het gedragsconvenant is 
ontstaan uit het voorzittersoverleg. 
De ontwikkeling daarvan is geen 
gemakkelijk proces geweest, mede 
omdat voorzitters heel veel andere 
zaken aan hun hoofd hebben. 
Op een vergadering is het gedrag 
op en rond de velden ter sprake 
gekomen. Om het gedragsconve
nant te kunnen bewerkstelligen is 
de werkgroep Gedragsconvenant 
opgericht.”

Van Arnhem: “Je moet je voorstel
len dat je iets opzet met dertien 

verenigingen. Dat is ‘a hell of 
a job’. Je schuift met dertien 
eigenwijze voetbalmensen aan 
voor een presentatie. Iedereen zit 
met dezelfde gedachte. Je weet 
dat zo’n convenant goed is, maar 
je weet niet waartoe het exact 
zal leiden. Jorrit Smit en Robbert 
Jaspers hebben een goed betoog 
gehouden. En precies de juiste 
stof laten landen. Wij hebben aan 
het convenant kunnen snuffelen 
en ons woordje kunnen doen. 
Vervolgens is de daadwerkelijke 
stap gemaakt richting alle betrok
kenen binnen de verenigingen, 
zoals scheidsrechters, trainers, 
leiders en ouders. Jorrit en Rob
bert hebben ons weggestuurd 
met de luchtige opdracht om het 
binnen de vereniging kenbaar te 
maken.”

Jaspers: “De basis moest goed 
zijn. Anders kom je niet verder. 
De medewerkers van het gedrags
convenant zijn mensen die de 
clubcultuur goed kennen en veelal 
een bestuurlijke functie vervullen 
of hebben vervuld. Daarnaast 
kunnen ze een draagvlak binnen 
de vereniging creëren.”

Van Arnhem: “We willen binnen en 
buiten de lijnen een goede atmo
sfeer creëren. De gedragsregels 
staan keurig op papier. Het is taak 
om vinger aan de pols te houden. 
We proberen telkens met nieuwe 
initiatieven te komen en het con

venant jong en fris te houden. Het 
convenant is iets unieks. Als aan 
problemen geen aandacht wordt 
besteed, gaat het een eigen leven 
leiden. terecht of onterecht. Een 
klein probleem wordt een groot 
probleem. Dat willen we uitsluiten.”

Jaspers: “Korte klappen sijpelen 
door in de omgeving. Dan krab je 
je eerst achter de oren voordat je 
je boekje te buiten gaat. trainers, 
spelers en ouders worden bij 
overtreding van het convenant 
aangesproken. Dit doen we niet op 
het voetbalveld.”





Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2012 5www.amersfoortsvoetbalkampioenschap.nl

Heeft Ronald Heerschop dat zwartleren koffertje nog? 
Zijn ‘truckendoos’ compleet met slot en sleuteltje? 

In de periode van mijn sportjournalistieke leven waarin 
ik voor het lokale dagblad de voetballerij van Amersfoort 
nadrukkelijk volgde, maakte ik Heerschop als coach van 
VVZA en AFC Quick 1890 mee. En meermaals zag ik hem 
na afloop van wedstrijden met dat koffertje. Dat zette hij 
dan fluks in de achterbak van zijn auto weg, alvorens hij 
zijn gezicht liet zien in de bestuurskamer voor een afslui
tend woordje bij een hapje en een drankje.

Laat ik zeggen dat ik met de Bussummer, een bijna leef
tijdsgenoot, een professionele verstandhouding had. Na 
afloop van competitieduels ging ons tweegesprek  veelal 
in de buitenlucht bij de deur van de kleedkamer  over 
spelsituaties, over spelers, over zijn opstelling, over zijn 
tactisch plan. Puur zakelijk. Geen dolletje over en weer 
kan ik me voor de geest halen. We wisten niet meer van 
elkaar dan dat hij de trainer was, en ik de verslaggever 
van de plaatselijke courant.

Heerschop was in die tijd al een succescoach. En ik 
verbaasde me erover dat hij als trainer vaker won  
dan verloor. Met zijn passie voor het voetbal liep hij 
immers niet te koop. Geen gepoch, geen borstklopperij. 
De kick van het wedstrijden winnen was hem niet aan te 
zien. Misschien wel omdat hij dikwijls als winnende coach 
van het veld stapte. Maar ik herinner me ook niet dat 
hij veranderde in een mokkende zuurpruim wanneer zijn 
strategie eens niet tot de volle winst had geleid.

In every inch a gentleman, zo zou Heerschop in Engeland, 
de bakermat van ons geliefde voetbalspel, worden beti
teld. En hij zou daar vanwege zijn vele successen in het 
amateurvoetbal  niet alleen met Amersfoortse clubs  op 
een voetstuk zijn geplaatst. Heerschop is er de man 
niet naar om te pronken met zijn resultaten als coach. 
Na promoties met VVZA en AFC Quick 1890 verraste de 
docent wiskunde en lichamelijke opvoeding  een pracht 
combinatie  menigeen met zijn keuze voor Hoogland.

De stadse Heerschop, de coach in het pak, tussen het 
dorpse voetbalgrut. Zou hij zich daartussen wel thuis 
voelen, in de derde klasse? Ja dus, inmiddels al heel wat 
seizoenen op rij. In zijn functie van trainer/coach van de 
Hooglanders heb ik als schrijvend voetbalreporter nooit 
met hem te doen gehad. Werkzaam bij de dagkrant van 
Amersfoort ben ik al lang niet meer. Maar het zou me 
niet verbazen als het koffertje nog steeds deel uitmaakt 
van zijn ‘werkspullen’.  
Van zijn kennis van het voetbalspel heeft Hoogland nog 
steeds heel veel profijt. Kampioenschap op  
kampioenschap, tweemaal prijs was het voor  
Heerschop met de dorpsclub. Met een vrij jonge  
selectie heeft Heerschop succes op succes  
gestapeld. Hoger kan hij met Hoogland nog zeker reiken.

Nooit heb ik een speler uit zijn selectie bij VVZA en AFC 
Quick 1890 horen klagen over de trainingsaanpak van de 
Bussummer of over zijn selectiebeleid. Waar hij coachte, 
werd in betrekkelijke rust wedstrijd na wedstrijd gespeeld. 
In Hoogland is dat niet anders, naar ik heb begrepen. Dat 
door Heerschop geschapen sportklimaat is de stevige 
basis voor het eerste klasserschap. Hij heeft het in zijn 
vingers om het Amersfooorts Voetbalkampioenschap te 
verrijken met een deelnemer op hoofdklasseniveau. Dat 
unicum gun ik Heerschop met de Hooglanders. Zijn naam 
zegt het al. Deze heer schopt het ver omdat hij zichzelf 
blijft.

Hans Vos

Voormalig sportverslaggever 
van de Amersfoortse Courant, 
tegenwoordig als zelfstandige 
(eind)redacteur werkzaam 
voor diverse uitgaven op het 
gebied van sport. 

Koffertje

@voshans

Uit liefde voor 
het voetbal

DOOR PAUL RICHARD

We schrijven 1978, als Peter 
Vreekamp samen met zijn vrouw 
op vakantie gaat naar de Algar
ve. Het stel voelt zich zo thuis 
in het vruchtbare zuiden van 
Portugal, dat ze twee jaar later 
besluiten zich er te vestigen. Na 
negen jaar lang een restaurant 
gerund te hebben, komt Vree
kamp in aanraking met Sanin
dusa. Echter, voor de inmiddels 
drie kinderen is het praktischer 
om het onderwijs in Nederland 
te volgen. Eenmaal terug start 
Vreekamp een agentuur, waarin 
hij de spil wordt van enerzijds 
het Portugese Sanindusa en 
anderzijds de Nederlandse, 
Duitse en Belgische markt.

In de loop van de jaren blijft de 

vraag naar de producten van 
Sanindusa alsmaar stijgen. 
Vreekamp kan dan ook wel 
wat hulp gebruiken. Die hulp 
komt er ook. Sinds een half 
jaar is dochter Linda het bedrijf 
komen versterken. Ze houdt 
zich voornamelijk bezig met de 
marketing van het bedrijf. “In 
Portugal weten ze niet goed 
wat hier in trek is. Door dat in 
kaart te brengen, kunnen ze 
daar inspelen op de wensen 
van de Nederlandse, Duitse en 
Belgische markt”, zegt ze. Peter 
Vreekamp vult aan: “Dat ze 
dus niet met badjes aankomen 
van 1 meter 60, maar dat ze 
weten dat we hier gebaat zijn bij 
badjes van 1 meter 80.”  
 
Vriendschap 
In de periode voor kerst is Vree

kamp ieder jaar weer druk op 
zoek naar kerstcadeautjes voor 
het gezin. Enkele jaren geleden 
besluit de huidige voorzitter 
van V.V. Hoogland hiervoor een 
bezoek te brengen aan HiP 
Jewels & Watches in de Lange
straat. Hij loopt eigenaar Wilfred 
Houwen tegen het lijf. Binnen 
een mum van tijd komt hun 
gezamenlijke passie ter sprake: 
voetbal. Een vriendschap is 
gesloten. De vriendschap van 
het tweetal heeft ervoor gezorgd 
dat Sanindusa en HiP Jewels & 
Watches drie jaar hoofdspon
sors zijn van het Amersfoorts 
Voetbalkampioenschap, 
waarvan we nu het tweede jaar 
in gaan. Hoe de winterse kerst
cadeautjes kunnen leiden tot 
een goed georganiseerd zomers 
voetbalfeest.

Op de eettafel in huize Vreekamp komt een elftalfoto van Amsvorde uit de begin jaren ’70  
tevoorschijn. “Dat is een tijd geleden! Toen was je nog jong en sportief en had je nog een goddelijk 
lichaam.” Dochter Linda sart haar vader Peter Vreekamp bij het zien van de foto. Die laatste kan  
een glimlach niet onderdrukken. Een op het oog alledaags onderonsje dat de goede onderlinge  
band tussen vader en dochter typeert. De band tussen de twee gaat echter verder dan alleen het 
bloedverwantschap. Samen vertegenwoordigen ze ook Sanindusa in Nederland, België en Duitsland. 
Een Portugese fabrikant op het gebied van sanitair.



 Amersfoorts Voetbalkampioenschap 20126 11 t/m 17 augustus 2012

DOOR PAUL RICHARD

Dat de restauranthouders veel 
van elkaar verschillen bleek al 
op de middelbare school. De 
twee jonge scholieren zaten niet 
bij elkaar in de klas, maar zagen 
elkaar wel vaak op de gang lopen. 
Van den Berg: “We zeiden elkaar 
wel gedag, maar twee stappen 
later dachten we beiden ‘wat een 
eikel’. We mochten elkaar hele
maal niet. Ik vond Merijn maar 
een kakkertje. Dan reed hij daar 
rond op een Honda SS, ik vond 
het maar niks.”

Uiteindelijk leerden de twee elkaar 
beter kennen in de keuken van de 
Leusdense Pannekoekboerderij 
De Hakhorst. “Als jonge jongens 
hadden we daar een bijbaantje 
als afwashulp. Vanaf die tijd is 
het langzaam gaan klikken tussen 
ons.” Jansma en Van den Berg 
werken zich geleidelijk op in het 
Leusdense restaurant en ambiëren 
op een gegeven moment beiden 
de rol van bedrijfsleider. twee 
kapiteins op één schip is echter 
te veel voor het knusse pannen
koekenhuis, waarop Van den Berg 
zijn ambities waarmaakt In den 
Gloeiende Gerrit. Het bedrijfleider
schap blijkt niet van lange duur. 
Na anderhalf jaar worden Jansma 
en Van den Berg herenigd. Het 
duo krijgt de kans om In den 
Gloeiende Gerrit over te nemen. 

Een decennium later zijn de eige
naren nog steeds op zoek naar 
innovatieve ideeën. “We moeten 
mee in de tijd, zonder dat het ten 
koste gaat van de authentieke 
sfeer van de boerderij. Zo hebben 

we plannen om de keuken meer 
bij het restaurant te betrekken. 
De gasten kunnen dan nog beter 
zien met welke producten we 
werken en daardoor zal de bele
ving alleen maar toenemen.” De 
36jarige Van den Berg heeft de 
consument in de loop der jaren 
ook zien veranderen. “De gasten 
zijn niet zozeer veeleisender 
geworden, maar wel bewuster 
van wat ze eten. Met een eigen 
moestuin proberen wij daarop in 
te spelen. We telen onze eigen 
groenten. Van courgettes tot 
tomaten en van tuinbonen tot 
peterselie.”

Niet alleen de groenten zijn van 
eigen makelij, ook heeft het 
eethuis haar eigen bier en kaas. 
“In eerste instantie was het bier 
alleen bedoeld als een geschenk 
voor de vaste gasten. Maar we 
kregen zoveel positieve reacties, 
dat we het eigengemaakte 
blonde en bruine bier op de kaart 
hebben gezet.” Op deze kaart 
kunnen de bezoekers ook kiezen 
uit kazen met de smaken vanille, 
vadouvan en saffraan. “We willen 
de gasten graag iets extra’s 
bieden. Ik denk dat we met deze 
eigengemaakte producten vrij 
uniek zijn.”

Een jong en hecht team mag 
iedere dag met deze producten 
werken. “Het is mooi om ze 
creatief bezig te zien. We geven 
ze ook alle ruimte om zich te 
ontplooien. Iedere dag kunnen 
de gasten kiezen uit een verras
singsmenu. Met dit menu hebben 
de koks de volledige vrijheid om 
de gerechten naar eigen wens 

in te vullen.” De vrijheid en de 
goede sfeer op de werkvloer 
zorgen voor weinig verloop onder 
het personeel. Wat wellicht 
hieraan bijdraagt is het vaste 
ritueel dat plaatsvindt tijdens het 
afscheid van een werknemer. De 
afscheidnemer wordt door het 
overige personeel zonder pardon 
in de vijver gegooid. Je denkt 
dus wel twee keer na om In den 
Gloeiende Gerrit te verlaten.

AVK 
De uit Leusden afkomstige Van 
den Berg is een echte voetbalgek. 
“In m’n jeugd heb ik bij Roda’46 
gespeeld. Helaas viel het voetbal 
lastig te combineren met een 
baan in de horeca.” Dit seizoen 
is In den Gloeiende Gerrit voor 
het vierde achtereenvolgende 
jaar sponsor van het Amersfoorts 
Voetbalkampioenschap. “Ik zag 
het kampioenschap altijd als 
een lachertje, totdat er ideeën 
kwamen om het in een nieuw 
jasje te steken. Ik heb toen 
tegen Piet Hoek gezegd, als 
jullie het echt op poten kunnen 
zetten, wil ik daar graag mijn 
steentje aan bijdragen.” Naast 
dat het Hooglandse restaurant 
verantwoordelijk is voor een deel 
van de catering op het toernooi, 
stelt het ook voor de winnaar 
een dinercheque beschikbaar. 
Achtereenvolgens Hoogland, CJVV 
en AFC Quick hebben al kennis 
mogen maken met de culinaire 
hoogstandjes op de Hooglandse 
boerderij. Op de vraag wie Van 
den Berg denkt dit seizoen te 
mogen verwelkomen zegt hij: “Er 
zijn altijd verrassingen, maar ik 
zet m’n geld op Hoogland.”

Ruim tien jaar zijn ze eigenaar van het eethuis en pannenkoekenhuis In den Gloeiende Gerrit. Merijn 
Jansma en John van den Berg. Twee totaal verschillende personen. Maar met twee uit het oog  
springende gelijkenissen. Ze delen hun liefde voor de Hooglandse eetboerderij en ze lopen weg  
met hun creatieve medewerkers. “We zijn een hecht team.”

HOOGLANDSE EETBOERDERIJ VOOR HET VIERDE AcHTEREENVOLGENDE JAAR SPONSOR AVK

Twee tegenpolen vullen 
elkaar goed aan

De scheidsrechters

R. Luinge E. Landman G. Wassink

L. van Dokkum J.c. Jensch R. Bendanon

K. Kuizenga J. Bubberman R. Punt

D. Heek A. Bax L. Meijer

E. Dam J.P. Jager

HET HIP AMERSFOORTS VOETBALKAMPIOENScHAP 2012  
WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

webdesign en 
       grafische vormgeving

webdesign en grafische vormgeving



Voetbalvereniging  
VVZA Amersfoort

Vanaf haar oprichting tot aan  
23 november 1952 speelde zij 
haar wedstrijden op een terrein 
op de Kapelweg (waar later een 
huishoudschool is gebouwd).  
Dit veld deelde zij met voetbalver
eniging De Posthoorn. 

Op 23 november 1952 verhuis
den beide clubs naar de Gasthuis
laan naast het huidige Elisabeth 
ziekenhuis aan de Heiligen
berger beek. Hier bleven zij tot 8 
september 1957, waarna men 
verhuisde naar de Dollardstraat in 
het Soesterkwartier op de huidige 
trainingsvelden van KVVA.

Op 2 oktober 1965 ging een lang 
gekoesterde wens in vervulling en 
betrok VVZA haar domicilie in De 
Kruiskamp op het sportvelden 
complex aan de Ringweg Koppel.

Het aantal leden bedroeg toen 98.  

Men had toen nog geen eigen 
dak boven het hoofd. Dit werd 
pas op 12 april 1969 een feit 
toen de, onder leiding van Bertus 
van Westerlaak, door de leden 
zelf gebouwde kantine feestelijk 
kon worden geopend.

Vanaf het moment dat VVZA zijn 
plek aan de Ringweg Koppel had 
ingenomen steeg het ledenaan
tal spectaculair van 98 tot ruim 
500.

Januari 1987 verhuist VVZA naar 
haar huidige locatie, sportpark 
Emiclaer aan de Hoolesteeg, en 
heeft het voor het eerst in haar 
geschiedenis een complex dat 
niet gedeeld hoeft te worden  
met een andere vereniging.

Op dit moment telt VVZA ruim 
700 leden waarvan 7 senioren  
elftallen op de zondag, 2 senio

ren elftallen op de zaterdag en  
32 jeugdteams op de zaterdag.

Buiten natuurlijk de aandacht voor 
het vlaggenschip (1e) dat komend 
seizoen uitkomt in de 3e klasse 
van de KNVB, is het beleid er op 
gericht meer aandacht aan de 
jeugd, die toch de toekomst van 
de club is, te schenken. Zo zal in 
de herfst de Ajax Clinic actief zijn 
op het sportcomplex van de club.

Ook is het streven om, zo breed 
als mogelijk is binnen de vereni
ging, voor alle selectieteams  
een gediplomeerde trainer te  
hebben. Op deze manier hoopt 
VVZA ook de jeugd op een zo 

hoog mogelijk niveau te laten 
voetballen.

Er is dit seizoen een start  
gemaakt met de deelname aan 
het 35+/45+ voetbal. Hiervoor 
kunnen we zeker nog mensen  
gebruiken. Is dit iets voor u? 
Neemt u gerust eens contact op 
met een van de bestuursleden.  
Zij helpen u graag verder.

Voorts worden er nog tal van  
andere activiteiten binnen de  
club georganiseerd, zoals een 
voetbalkamp voor de pupillen en 
het Sylvestertoernooi (zaal
voetbal toernooi op de eerste 
zaterdag van het nieuwe jaar) 

alwaar de E en Fpupillen hun 
kunsten kunnen vertonen.

Aan het einde van het seizoen 
worden door zorg van de toernooi
commissie diverse toernooidagen 
georganiseerd en krijgen de 
teams de kans om ook deel te 
nemen aan uittoernooien.

Buiten deze voetbalactiviteiten 
worden er ook overige activiteiten 
georganiseerd, zoals onder ande
re kaart en sjoelavonden, feest
avonden en het Sinterklaasfeest.

Kortom: VVZA is een club waarbij 
een ieder zich thuis kan voelen, 
jong en oud.
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Voetbalvereniging  
VVZA Amersfoort

Nadat een aantal buurtbewoners in de Zeeheldenbuurt in de  
Amersfoortse woonwijk De Kruiskamp het idee had opgepakt om in 
competitieverband tegen andere straten te gaan voetballen,  
werd op 22 mei 1948 de voetbalvereniging VVZA opgericht. 

WONING
VERKOPEN?

MET WOONVAST 
www.woonvast.nltel. 033 422 10 10

VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?

MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST 

VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?

MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST 

VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?VERKOPEN?

MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST MET WOONVAST 
Je scóóórtDOOR PAUL RICHARD

toch kon VVZA niet voorkomen dat het 
vorig seizoen degradeerde. Rubrech: 
“Achteraf kun je stellen dat het met ons 
te snel is gegaan. Na slechts één seizoen 
in de derde klasse, stootten we gelijk 
door naar de tweede klasse. Met alle 
respect, maar in plaats van het spelen 
tegen schopploegen in lagere klassen, 
voetbalden we nu tegen gasten die in 
de jeugd van Ajax zijn weggetrapt. Vooral 
die buitenspelers van de tegenstanders 
waren zo vreselijk snel. Dan hadden we 
vaak nog het geluk dat ze eerst de bal 
drie keer terugkapten.” Misschien wel 
illustrerend voor het moeizame seizoen 
was dat Rubrech voor het eerst in zijn 
leven tegen een schorsing aanliep. “Er 
zaten wat duels tussen waar ik te laat 
was.”

Ook het 
handels
merk van 
de 23jarige 
Rubrech, 
de panna, 
kwam niet 
uit de verf 
afgelopen 
seizoen.

“Ik kan mij niet herinneren dat ik er één 
heb gemaakt. Ik maak eigenlijk alleen 
panna’s als we voor staan in de wedstrijd. 
Dat is helaas het afgelopen seizoen niet 
vaak gebeurd. Vroeger vond ik het ook 
leuker dan nu. Eigenlijk is het een onnodig 
iets. Het is niet dat ik de tegenstander wil 
vernederen, maar ik doe het meer voor de 
mensen die langs de lijn staan. Dat men
sen verwachten dat ik iedereen zomaar 
door de benen speel, heeft ook te maken 
met de derby tegen Quick van twee seizoe
nen geleden. Ik maakte die dag een panna 
die door Omroep Amersfoort speciaal in de 
samenvatting was gemonteerd.”

De technische middenvelder wil zich dit 
seizoen verder ontwikkelen op de  
10positie. “Ik heb vrijwel altijd op links
half gestaan, maar aan het einde van het 
vorig seizoen kwam ik achter de spitsen 
te spelen. Op die positie word je meer in 
het spel betrokken, heb je zelf ook meer 
afspeelmogelijkheden en sta je dichter bij 
de goal. Ik denk dat het mijn spel alleen 
maar ten goede komt.” Over de hernieuw
de kennismaking met de derde klasse is 
Rubrech positief gestemd. “Onze selectie 
is vrijwel intact gebleven en met de komst 
van Michael Bakkenes hebben wij voorin 
wat meer opties gekregen. Ik wil dit  
seizoen kampioen worden.” 

Het is rustig in De Karseboom. Struikel je doorgaans in de scholierenkroeg over de 
boekentassen, deze week feesten de pubers hun examenstress eruit aan de Zuid-
Europese kusten. In de leemte die de scholieren achterlaten, neemt Freek Rubrech 
een slok van zijn Ice Tea. De VVZA-middenvelder is er regelmatig te vinden. Zijn 
voetbalmaten Lex Rebergen en Kevin Snel tappen hier de biertjes. Het drietal 
maakt onderdeel uit van de hechte groep die de A-selectie van VVZA is. 

Rubrech wil meer  
spelaandeel hebben

Het sportcomplex van VVZA, gastheer Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2012
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tien jaar lang is hij al actief 
betrokken bij de jeugd en traint hij 
diverse selectieteams. “’Wie de 
jeugd heeft, heeft de ‘toekomst’. 
Dat hoorde je vroeger op sport
park Nimmerdor als het eerste 
speelde. Die stelling heb ik altijd 
onthouden.” 

twee jaar geleden is CJVV een 
voetbalacademie gestart. “In de 
onderbouw gaat het prima, maar 
vanaf de Cjunioren wordt het 
lastig om het niveau vast te hou
den. Dan vertrekken jongens naar 
andere clubs. Dat is jammer voor 
de vereniging. We stoppen veel 
energie in de jeugdspelers.’’

Dat Rietveld veel tijd en energie 
in zijn eigen team, de E1pupillen, 
stopt is duidelijk. Drie keer per 
week verzorgt hij de training voor 
zijn jongens. “Met die gasten op 
het veld staan is fantastisch. Zo 
onbevangen en enthousiast als 
die jongens zijn. Drie keer in de 
week trainen is best ambitieus. 
Maar ze staan er iedere keer weer. 
Het liefst gaan ze vier à vijf keer 
in de week trainen en die passie 
is wederzijds. Je krijgt er zoveel 
plezier en waardering voor terug.’’

De vele trainingsuren hebben 
hun vruchten afgeworpen. Onder 
leiding van Rietveld werd de E1 
kampioen in de hoofdklasse en 
bereikte het de halve finale van 
het bekertoernooi. Daarnaast 
vertrekken er twee pupillen naar 
een BVO.

“We trainen fanatiek. Ik let scherp 
op de uitvoering en probeer te 
coachen op de details. Daar kun je 
het verschil maken. Maar tussen
door is er ruimte voor dollen. Want 
voetbal is voornamelijk heel veel 
plezier. De jongens mogen van mij 
voor de training best met een bal 
pielen. Ik ben geen trainer die dat 
verbiedt. Een uur voor de training 
ben ik aanwezig. Na een tijdje 
hadden ze dat door en kwamen 
ze ook een half uur eerder. Een 
aantal gaat alvast het veld op en 
ik heb tijd om even een praatje te 
maken. Hoe gaat het op school? 
Hoe vind je dat het met voetbal 
gaat?  Daarmee bouw je ook een 
band met de spelers op, dat vind 
ik van wezenlijk belang.’’

CJVV is op de goede weg, maar de 
club wil in de toekomst voorkomen 
dat spelers rond hun pubertijd 
verkassen. “Met de komst van de 
voetbalacademie zijn de trainingen 
beter gestructureerd en is er veel 
meer overleg tussen de trainers. 
We maken stappen, de rand
voorwaarden zijn goed. De club 
beschikt over prima trainers en de 
spullen voor de spelers zijn netjes 
verzorgd. 

Misschien moeten we de jongens 
beter duidelijk maken wat de club 
ze te bieden heeft. Bij andere 
clubs wordt meer gepaaid. Daar 
zijn wij minder goed in.”

Ook proeft Rietveld dat de voetbal
academie binnen CJVV af en toe 
weerstand oproept. “Sommigen 
vinden ons te hoog van de toren 

blazen en kijken alleen maar naar 
resultaten en jongens die vertrek
ken. Maar we zijn juist bezig om 
een gedegen jeugdopleiding neer 
te zetten, waar iedere jeugdspeler 
profijt van heeft. 

De onderlinge communicatie moet 
daarom verbeteren, waardoor er 
meer begrip en steun ontstaat. 
Uiteindelijk streven we toch 
hetzelfde doel na en willen we 
jeugdspelers binden aan de club. 
De jongens van de E1 komen bij
voorbeeld zaterdagmiddag altijd bij 
het eerste kijken. Alhoewel, na vijf 
minuten houden ze het vaak voor 

gezien en gaan ze zelf voetballen. 
Ze hebben een geweldige drive.’’

Komend seizoen heeft Rietveld 
diezelfde drive nodig om terug te 
keren van zijn blessure. “tijdens 
de tien seizoenen dat ik voor het 
eerste elftal uitkom, ben ik altijd 
gevrijwaard gebleven van grote 
blessures. Wat dat betreft mag ik 
niet klagen. Maar het zal wel heel 
moeilijk worden om langs de kant 
te moeten staan. Ik ga er alles 
aan doen om nog wat wedstrijden 
mee te kunnen maken.”

CJVV zal de inbreng van de tot 

spits omgeturnde middenvelder, 
die in ruim driehonderd wedstrij
den zo’n honderd doelpunten 
produceerde, voorlopig dus  
moeten gaan missen.

“Het wordt sowieso een pittig 
seizoen, er zijn veel bepalende 
spelers weggegaan of gestopt. 
Anderzijds is dit een mooi moment 
om te bouwen aan een talentvol 
elftal. Het afgelopen seizoen 
speelde ik al een paar keer samen 
met jongens die ik vroeger heb 
getraind. Het zou mooi zijn als er 
meer oudpupillen besluiten terug 
te keren naar CJVV.”

Hij won het toernooi inmiddels vier keer, maar een prominente rol zal er voor Wilfred Rietveld dit jaar 
niet in zitten op het Amersfoorts Voetbalkampioenschap. Aan het einde van het afgelopen seizoen 
scheurde de voorste kruisband in zijn knie af, waardoor de 29-jarige Rietveld de laatste wedstrijden 
moest missen. Een lange revalidatie wacht. Toch hoopt hij dit seizoen nog van waarde te kunnen zijn: 
is het niet voor het eerste elftal, dan wel voor de jeugd van zijn club cJVV. 

Geblesseerde Rietveld  
blijft van waarde voor CJVV

DOOR PAUL RICHARD

Een maand later ploft hij neer in zijn 
zalmkleurige bank. Uit zijn mond

hoek steekt een lollystokje. Het 
accentueert zijn ontspannen 

houding van die dag. Mulder 
begint te vertellen. Het is 
het verhaal van een talent 
dat zijn profvoetbaldroom 
bewaarheid zag worden bij 
AGOVV. Van zijn bewon
dering voor ploeggenoot 
Mertens, “wat was die 
gozer verschrikkelijk 
goed, echt ongeloof
lijk”. En van die onwil
lige heup. De heup die 
een abrupt einde maak

te aan een mooie profcarrière die in 
het verschiet lag. Mulder: “Ja, en daar 
sta je dan op de middenstip. Je neemt 
afscheid van medespelers en publiek. 
Je loopt het veld af en je realiseert dan 
pas: het is nu echt voorbij.”

De boomlange centrale verdediger 
speelt nadien nog twee seizoenen voor 
DOVO. Maar ook de hoofdklasse eist 
zijn tol. Drie keer in de week trainen en 
op zaterdag een wedstrijd spelen blijkt 
een te zware last voor het gewricht. On
dertussen adviseren artsen hem om te 
stoppen met voetbal, maar Mulder kan 
het niet. Hij is een te groot liefhebber. 
Bij Quick denkt de linkspoot voldoende 
rust te kunnen pakken, om een seizoen 
pijnvrij te kunnen voetballen.

Met zijn komst naar Quick is Mulder 
na negen seizoenen afwezigheid weer 
terug op het oude nest. “Mijn heup 
laat het niet meer toe om op een hoger 
niveau te voetballen. Dan is Quick de 
enige club waarvoor ik nog wil spelen. 
Hier voetballen nog veel vrienden van 
me en het is altijd mijn club gebleven. 
Mijn doel is om dit seizoen mijn mede
spelers te helpen in hun ontwikkeling. 
Voor mezelf hoop ik het plezier in het 
voetbal weer terug te krijgen. Natuurlijk 
zou het leuk zijn als we daarbij kam
pioen worden. Maar aan de andere 
kant, wat heb ik eraan als Quick over 
vier jaar eerste klasse speelt? Dan 
zal ik alsnog moeten stoppen met 
voetbal.”

Sportpark Dorrestein, eind april. Thuisclub AFc Quick speelt een verloren wedstrijd tegen koploper SDO. Nog voor het 
laatste fluitsignaal zoekt Nick Mulder (23) de kantine op van zijn aanstaande club. Binnen heeft de jeugd zich verzameld 
voor een tv met eredivisiebeelden. PSV komt met de schrik vrij tegen NEc. Een ijverige Dries Mertens probeert zich aan de 
malaise te onttrekken. “Ja Nick, daar had je ook kunnen staan”, klinkt het vanaf de bar. Mulder knikt zwijgzaam en trekt 
vervolgens zijn schouders op.

De cirkel is veel te snel rond
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Eric van Leeuwen (62) was 
jarenlang de boezemvriend 
van Eelsingh. “Ik vond het een 
prachtig gebaar van Maarten. 
Die jongens liepen allemaal weg 
met Johan. Hij was een soort 
opafiguur voor veel spelers. Ze 
konden altijd een praatje met 
hem maken.” Eelsingh was vanaf 
1942 kind aan huis bij Quick. In 
de jaren ’50 weet de onderwijzer 
als geen ander de eerste voetbal
beginselen aan de pupillen bij te 
brengen. Eelsingh is daarmee de 
grondlegger van de welbekende 
woensdagmiddagtraining.

Paauw herinnert zich zijn eerste 
woensdagmiddagtrainingen nog 
goed. “Als Fpupil moest ik me 
altijd melden bij Johan. Hij wees 
me dan de weg op het veld. Later 
als speler van het 
eerste elftal zag 
ik hem drie keer 
per week op de 
club. Dat schept 
een band. Johan 
was een man die 
voor Quick leefde.” 
Dat het hart van 
Eelsingh bij Quick 
lag, blijkt wel uit 
het vele vrijwil
ligerswerk dat hij 

op zich nam. Juniorenleider, pupil
lensecretaris, jeugdbestuurder. 
Het is maar een kleine greep uit 
het werk van de clubman in hart 
en nieren.

Penningmeester ton van  
Hamersveld gaf het al aan in  
zijn toespraak op de crematie. 
Eelsingh was nooit beroerd om 
mee te helpen klussen, ook al 
was hij niet de handigste. Een 
vaste uitspraak van Johan was  
‘ik bemoei mij nergens mee, maar 
als ik jullie was…’. Van Leeuwen 
moet nu nog hard lachen om die 
uitspraak. “Johan kon nog geen 
hamer vasthouden. Hij was er 
alleen maar voor de lol.” En lol 
hebben de twee vrienden door de 
jaren heen gehad.

Bij het ophalen van de herinne
ringen beginnen de ogen van  

Van Leeuwen telkens te  
twinkelen. De ene na de andere 
anekdote komt op tafel te liggen, 
maar steevast sluit Van Leeuwen 
af met: “Ik weet niet of dit wel 
zo verstandig is om in de krant 
te zetten.” Dan die ene keer. Van 
Leeuwen en Eelsingh hebben een 
fancy fair georganiseerd. De jeugd 
is al een tijdje naar huis, als Eel
singh de overgebleven vrijwilligers 
de schrik van hun leven bezorgt. 
“We hadden voor de kinderen 
een schiettent geregeld. Met een 
geweer konden ze dan schieten 
voor prijzen. Johan had het 
geweer gepakt en liep regelrecht 
de kantine in. ‘Dit is een overval’, 
schreeuwde hij. Of we schrokken? 
Wat dacht jij, je keek zo in de 
loop van een jachtbuks. Maar 
als je dan die grijns van Johan 
boven het geweer vandaan zag 
komen, konden we er weer hard 
om lachen.” 

De vriendschap tussen de twee 
ontstaat als Van Leeuwen in de 
junioren van Quick voetbalt. “Ik 
was een jaar of 14 en ging op 
maandagmiddag altijd even langs 
bij Johan om Het Parool te lezen. 
Een paar jaar later hielp ik hem 
mee met de productie van het 
clubblad Het Kwikkertje. Dan 
stonden we op z’n zolderkamer 
op de Rubensstraat met zo’n 
handmatige stencilmachine het 
clubblad in elkaar te zetten.” In 
de jaren die volgen zijn de twee 
rasQuickers altijd betrokken 
gebleven bij de jeugd van de club.

Een heel klein pupilletje 
Het is 1980. AFC Quick bestaat 
90 jaar. ter ere van het jubileum 
wordt in partycentrum De Mof een 
heuse Quickmusical opgevoerd. 
Eelsingh, op dat moment 48 jaar, 

vertolkt de rol van pupil. Gehesen 
in een klein zwart sportbroekje 
en met opgetrokken roodzwarte 
kousen om zijn benen, brengt hij 
het lied ‘Een heel klein pupilletje’ 
ten gehore. Het lied is speciaal 
geschreven voor de musical, 
maar vanaf die dag onlosmakelijk 
verbonden met Eelsingh. “Het 
lied sloeg in als een bom. Het 
was een groot succes”, zegt Van 
Leeuwen. “Johan heeft het lied op 
veler verzoek nog vaak gezongen 
in de kantine. Omdat hij altijd 
nauw betrokken is geweest bij 

de pupillen, is het een beetje zijn 
nummer geworden.” Het lied zal 
uiteindelijk ook gezongen worden 
op zijn crematie.

Voor al zijn werk voor de vereni
ging wordt Eelsingh benoemd tot 
lid van verdienste. tijdens het 
honderdjarig bestaan van de club 
in 1990, wordt het clubicoon be
noemd tot erelid van AFC Quick 
1890. Van Leeuwen: “Mensen als 
Johan horen bij een uitstervend 
ras. Je krijgt nooit meer iemand 
terug die zo clubgebonden was.”

Zelden is de ontknoping van het AVK zo bloedstollend geweest als tijdens de vorige editie. Strafschop-
pen beslissen die dag over het lot van Hoogland en AFc Quick. De traditieclub heeft de zenuwen net 
iets meer in bedwang en legt beslag op de beker. Voordat de uitgelaten Quickers massaal door het 
podium zakken, pakt Maarten Paauw de microfoon. De aanvoerder draagt de overwinning op aan het 
in juli 2011 overleden clubicoon Johan Eelsingh (79). Voor wie het toelaat zijn de emotionele woorden 
van Paauw heel even het middelpunt van het universum.

Me broekje is zwart en m’n shirtje is rood.M’n schoenen zijn die zijn een paar maten te groot.M’n shirtje dat hangt tot over m’n knie.Maar zo in je broek is er geen mens die het ziet.Ik kreeg van mijn opa de kousen kado.Niet voor m’n verjaardag, nee gewoon maar zo.En oma die gaf me bezorgd als altijd…Nieuwe scheenberschermers, maar ze waren te wijd.
(refrein)
Want ik ben maar een heel klein pupilletje.Met een tas en een ziekenfondsbrilletje.Ja, ze noemen me Karel het Killertje.Maar ik ben maar een klein pupilletje.

Woensdag dan train ik van vieren tot vijf.Ik loop dan de benen uit mijn lijf.Een balletje trappen, een keiharde knal,We doen van alles met de leren bal.En zaterdagmiddag dan spelen we echt,Tegen de jongens van Roda of SEC.Ik kreeg nummer 14 van m’n ome Jan.En voel me nu de Cruijffie van Madurodam.

(refrein) 

Als ik groter gegroeid ben dan hoop ik.Eens nog te spelen in het eerste van Quick.Want mijn vader die zegt dat ik barst van het talent.Ik ben de beste pupil die hij kent.Hij coacht me en gaat altijd met me mee.Voor mij is er vrijdags geen kinder tv.Want dan lig ik op bed en denk ik keer en keer.Dat deed Lood Lohman toch ook maar steeds weer.
(refrein) 

Een heel klein pupilletje (Jan de Koning, 1980)

Zilveren beker met gouden rand
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‘ Voor Amsvorde pendel ik  
graag heen en weer’

Aan het einde van een rij op 
maat gesnoeide coniferen 
staat een opvallend verschijn-
sel in de achtertuin. Een ver-
keersbord met de betekenis 
‘pas op, overstekend wild’, 
trekt de aandacht bij het ou-
derlijk huis van Tijn Israel. Het 
bord stond jarenlang op de 
Arnhemseweg ter hoogte van 
de duiventil en het koetshuis. 
“Mijn moeder wilde graag het 
bord hebben. Na veel bellen 
en e-mailen hebben we het 
bord uiteindelijk gekregen van 
de gemeente. Zij zagen waar-
schijnlijk ook dat het bord geen 
functie had. Want op dat stuk 
van de Arnhemseweg lopen  
volgens mij al jaren geen  
herten meer”, zegt Israel.

DOOR PAUL RICHARD

Drie keer per week staat voor 
Israel zijn eigen weg naar Arnhem 
op het programma. De speler van 
Amsvorde woont en werkt in de 
Gelderse hoofdstad. Alleen voor 
de trainingen en het weekend 
keert hij terug naar Amersfoort. 
“Zo lang ik het nog naar mijn zin 
heb bij Amsvorde en er bij de 
club de ambitie is om hogerop 
te komen, blijf ik heen en weer 
pendelen. Daarnaast heb ik in 
Arnhem helaas geen wasmachi
ne. Ja, ik had heel graag de was 
zelf gedaan”, zegt Israel met een 
grote grijns.

Israel speelt zijn hele jeugd voor 
Quick, waarna hij bij die club in 

het tweede elftal terecht komt. 
“We speelden dat seizoen in de 
reserve hoofdklasse. Op zich was 
dat leuk om mee te maken. Maar 
we haalden dat jaar maar zes 
punten. We stonden ook maar 
met z’n zessen op de training. Je 
kunt dus wel stellen dat iedereen 
die kwam opdagen op de training, 
zijn eigen competitiepunt heeft 
verdiend.” De verdedigende mid
denvelder vertrekt na het sportief 
rampzalige jaar naar Amsvorde. 
Daar speelt hij nu voor het zesde 
seizoen.

Bij Amsvorde heeft Israel het 
uitstekend naar zijn zin. “Alles 
wordt voor ons geregeld. We 
hoeven geen hand uit te steken, 
waardoor we ons puur op het 

voetballen kunnen concentreren. 
Helaas vielen de resultaten vorig 
seizoen wat tegen.” Het is aan 
de nieuwe trainer Dennis van 
Dijk om daar verandering in te 
brengen. Maar hoe hoog Ams
vorde ook op de ranglijst staat, 
de sfeer zal er niet onder lijden. 

“Vooral de donderdagavonden 
zijn erg gezellig. We blijven dan 
met een grote groep in de kan
tine hangen. Vaak pak ik dan de 
laatste trein naar Arnhem, waar
door ik pas om twee uur thuis 
ben. Als dan om zeven uur het 
wekkertje weer gaat.. pfff.”

DOOR PAUL RICHARD

Valkparkiet Baco is een opvallende 
verschijning. Het beestje,  
vernoemd naar het lievelings
drankje van zijn baas, fluit de hele 
dag alsof het een lieve lust is. Het 
parkietje springt van links naar 
rechts door zijn kooi en kan daar
om oprecht een zwevende kiezer 
genoemd worden. Van Wijngaerde: 
“Mijn vrouw stond ooit op de vo
geltjesmarkt in Barneveld, toen ze 
een WhatsAppbericht stuurde. Ze 
had wat voor me gekocht. Eenmaal 
thuis dacht ik nog ‘wat moet ik 
hier nou weer mee?’. Nu wil zij die 
parkiet kwijt, maar dat gaan we 
niet doen. Ook al schijt hij af en 
toe de hele huiskamer onder, het 
is een maatje van me geworden.”

clubliefde 
Vriendschap bracht Van Wijngaerde 

ook op jonge leeftijd naar sport
park Zielhorst. Een vriendje uit 
de buurt vroeg hem bij HVC te 
komen voetballen. Nu twintig jaar 
later is hij, op een voorbereiding 
bij Quick na, nog steeds  
verbonden aan de oudprofclub. 
toch schoot een overstap naar 
een andere club weleens door  
zijn hoofd. “Het liep in het begin 
van het vorig seizoen niet echt 
lekker. Spelers begonnen  
onderling tegen elkaar te  
mauwen en dat kwam de sfeer 
niet ten goede. Dan zijn er soms 
momenten dat je denkt om over 
te stappen naar een andere club. 
Gelukkig hebben we het seizoen 
prima afgesloten en ga je weer 
met plezier naar de club.  
Uiteindelijk is HVC gewoon mijn 
tweede thuis en zou ik een 
dominoeffect zoals bij APWC niet 
over m’n hart verkrijgen.”

Opleving 
Zo slecht als HVC aan het vorige 
seizoen begon, zo sterk eindigde 
de formatie van Bert trappel. Een 
echte reden heeft Van Wijngaerde 
niet voor die opleving. “We hadden 
in de strijd tegen degradatie de 
punten hard nodig. Op een gegeven 
moment begin je de punten te  
pakken en dan wordt het leuk.  
Spelers krijgen weer zelfvertrouwen 
en de sfeer in de groep wordt 
beter.” Uiteindelijk blijft HVC de laat
ste negen wedstrijden ongeslagen, 
wat de club net geen periodetitel 
oplevert. “De eindsprint van vorig 
seizoen geeft een hoop vertrouwen 
naar dit seizoen. Hopelijk kunnen 
we die lijn doorzetten en mee
draaien in de middenmoot.” Baco 
is na 90 minuten heen en weer 
gespring moe geworden. Rustig 
zit hij op zijn stok. Hij fluit nog één 
keer, het eindsignaal klinkt.

Gras- en moddervegen op zijn tenue tekenen zijn onverzettelijkheid. 
Hij is een kind van HVc en weet als geen ander wat de club nodig 
heeft om zich te handhaven in de vierde klasse: passie. Zoals een 
echte kapitein betaamt, stuurt hij zijn ploeggenoten de goede kant 
op. In de richting van de veilige haven. Mark van Wijngaerde (26) 
voert al jarenlang de boventoon bij HVc. In huize Van Wijngaerde 
heeft echter iemand anders het hoogste woord.

Van Wijngaerde gaat fluitend naar zijn club
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DOOR JELLE VEENStRA

Een tweetal jongens is  
vertrokken, hun plaats wordt 
ingenomen door acht andere  
spelers. Kan coby Boys  
omhoog gaan kijken? 
“We moeten afwachten wat 
het gaat worden. De nieuwe 
jongens hebben eind vorig 
seizoen met ons meegetraind 
en hebben een positieve indruk 
achtergelaten. We hopen een 
stabiele derde klasser te 
worden.”

Vanuit de jeugd is er weinig  
doorstroom…  
“Dat is jammer. De club heeft 
een technische man aange
steld. Cobu Boys heeft de ambi
tie om de doorstroom vanuit de 
jeugd te verbeteren. Een aantal 
jongens uit de eigen jeugd is 
altijd goed voor een club.”

Toch hebben jullie een vrij 
jonge groep… 
“Ik ben met mijn 31 jaar de op 
één na oudste. Een jonge groep 
is geen probleem. Onze trainer, 
Imam Evre, heeft er een goed 
team van gemaakt. Dat is onze 
kracht. We vechten voor elkaar 
en hebben geen uitschieters. 
Het team is de vedette. Dat 

moet je in het seizoen zien 
te bewaken. Ik heb daar veel 
vertrouwen in, de trainer zit er 
kort op. Ik denk dat we afge
lopen seizoen mede door het 
hechte groepsgevoel niet zijn 
gedegradeerd.”

Komend seizoen is jouw ze-
vende jaar als aanvoerder. Ben 
je een stuwende kracht? 
“Ik heb een sturende rol, maar 
het kan altijd beter. Probeer de 
jongens te helpen waar nodig. 
te stimuleren. Helaas luisteren 
ze niet altijd. Lachend: Ik denk 
dat sommige jongens af en toe 
OostIndisch doof zijn.”

cobu Boys kan zich aanko-
mend seizoen opmaken voor 
een aantal derby’s… 

“Ik hoop op zoveel mogelijk 
Amersfoortse clubs. Wedstrij
den tegen CJVV, VOP en  
De Posthoorn hebben altijd iets 
extra’s. Er komen veel mensen 
kijken. Dat is altijd leuk. En 
na afloop gezellig bij elkaar 
in de kantine blijven hangen 
natuurlijk.”

Ga jij cobu Boys ooit nog  
verlaten? 
“Nee. Als ik stop dan zal het bij 
Coby Boys zijn. Zolang ik in het 
eerste kan voetballen zal ik dat 
doen. Ik heb het naar mijn zin, 
we hebben een goede groep. 
Voorlopig kan ik nog een aantal 
jaren mee. Als mijn lichaam niet 
meer wil, ga ik in een vrienden
team voetballen. Bij Cobu Boys 
ga ik niet meer weg.”

cobu Boys heeft de weg 
omhoog ingezet. Door de 
onverwachte promotie in 
2011 speelde de hoofdmacht 
afgelopen seizoen sinds tijden 
weer in de derde klasse. Met 
hangen en wurgen ontliep het 
team van Imam Evre de na-
competitie. Een interview met 
aanvoerder Bob van Zoeren. 

“ Het team is de 
vedette”

Voetbalnomade  
Van der Schee  
eindelijk thuis

Eén keer per jaar waant Tjeerd van der Schee zich als een kind in een snoepwinkel. De nieuweling van 
VOP mag dan aantreden met het All Star Team van oud-marathonschaatser René Ruitenberg. Het team 
waar oud-profs als Michael Mols, Bert Konterman en Arthur Numan al meerdere keren deel van uitmaak-
ten, zamelt geld in voor het René Kids centre. Deze stichting houdt zich bezig met het welzijn van wees-
kinderen in Namibië. “Dan komen die oud-profs naar je toe: ‘wij hebben vandaag genoeg aan onszelf, zet 
jij het maar neer’. Best apart om zulke gasten dan aan te sturen.” 

Het zal niet de enige krachtmeting 
zijn die Van der Schee in het 
prille seizoen laat schieten. De 
verdediger stapt op 15 september 
in het huwelijksbootje met zijn 
vriendin Elmira, gevolgd door een 
huwelijksreis naar Mauritius. “Een 
ideale start bij VOP is het zeker 
niet, maar het is niet anders. Ik 
vind het prima, als je het in de 
krant zet. Dan weet de trainer 
ook waar hij aan toe is, als hij dit 
artikel leest”, zegt Van der Schee 
met een grote glimlach.

Een gesprek met diezelfde trainer 
was voor de geboren Utrechter van 
doorslaggevende aard. “Wim de 
Haas zei ‘ik kan jou misschien als 
speler niet veel beter 
meer maken, maar ik 
wil er wel voor zorgen 
dat je met net zoveel 
plezier voetbalt, als 
toen je een kleine 
jongen was’. tijdens 
dat gesprek kreeg ik 
zo’n goed gevoel bij 
de club, dat ik toen 
de knoop voor mezelf 
al had doorgehakt. 
Daarnaast kan ik door mijn drukke 
werkzaamheden niet altijd meer 
twee keer per week trainen. 
Gelukkig doen ze daar bij VOP niet 
moeilijk over, want in een eerste 
elftal voetballen is nog steeds het 
mooiste wat er is.”

Met de 30jarige Van der Schee 
heeft VOP een ervaren voetballer 
in huis gehaald. De fysiek sterke 
speler bracht zijn jeugd door bij 
Roda’46, voordat hij voor zijn Cios
opleiding vertrok naar het Zeeuwse 
Goes. Bij hoofdklasser Kloetinge 
groeide hij in twee jaar tijd uit tot 
een nuttige kracht. In die periode 
behaalde Van der Schee ook zijn 
tC3 diploma. “Dit diploma gaf mij 
de kans om fulltime professioneel 

trainer te worden in Amerika. In 
de staat Wisconsin trainde ik de 
beste jeugd van die staat en ben 
ik later zelf ook competitie gaan 
voetballen.” Na één jaar Amerika 
keert Van der Schee terug naar 
Nederland om aan de slag te gaan 
bij SDVB .

Zijn Barneveldse periode blijft 
beperkt tot één seizoen. Van der 
Schee vertrekt naar SV Woerden. 
Bij die club promoveert hij in drie 
jaar tijd van de derde naar de  
eerste klasse. In zijn vierde  
seizoen degradeert de club,  
waarna hij nog drie seizoenen 
uitkomt voor SO Soest. Dit seizoen 
speelt de in Leusden opgegroeide 

verdediger voor het 
eerst voor een  
Amersfoortse club. 
“Ik heb in de 
districten Zuid, Oost, 
West I en West II 
gespeeld, daarom 
vind ik het leuk om 
nu eindelijk in deze 
regio te voetballen. 
Het is jammer dat 
we niet in dezelfde 

competitiepoule zijn ingedeeld 
als CJVV, Cobu Boys en De 
Posthoorn, maar er blijven genoeg 
leuke wedstrijden over.”

Bij VOP wordt Van der Schee 
wederom ploeggenoot van Richard 
Pietersen. Het tweetal speelde 
de afgelopen zeven seizoenen 
al samen bij SV Woerden en 
SO Soest. “Richard is de reden 
waarom ik gestopt ben met het 
oefenen op vrije trappen. Die 
jongen heeft zo’n goeie trap in z’n 
benen, dat het voor mij weinig zin 
had om daar op te blijven trainen. 
Met zijn komst en de kwaliteit 
die al aanwezig was, moeten we 
in staat zijn om een periode te 
pakken.”

DOOR PAUL RICHARD

Van der Schee bracht in 2006 
zelf een bezoek aan Namibië. In 
het straatarme plaatsje Rehoboth 
verzorgde hij destijds voetbalcli
nics. “Een fantastische ervaring. 
Die kinderen voetballen daar op 

hun blote voeten, op een veld met 
alleen maar zand en stenen. Maar 
dat maakt ze allemaal niets uit. 
Ik trainde veel op techniek aan 
de hand van de Coervermethode. 
Het is prachtig als je die jongens 
daarna in de wedstrijd diezelfde 
bewegingen ziet maken. In oktober 

ga ik terug naar het gebied om te 
kijken hoe ver de bouw van het 
weeshuis is gevorderd.”

Door het bezoek aan het 
Afrikaanse land zal de van SO 
Soest afkomstige verdediger een 
wedstrijd van VOP moeten missen. 
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Warming up!

De nieuwe up! van Volkswagen. Vanaf € 8.490,-

Vanafprijs is incl. BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. 
Brandstofverbruik: Ø 4,5 - 4,7/100 km (1L op 21,3 - 22,2 km), CO2 uitstoot Ø 105 - 108 g/km. Drukfouten en 
wijzigingen ook in uitvoeringsdetails voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meer uitvoeringen bevatten.

Pon Dealer Amersfoort
 Industrieweg 11, Amersfoort, T 033 - 4600912
www.pondealer.nl

www.morelisse.nl

Wij blijven in Beeld ( en Geluid ) !

KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT!

Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 9,4L/100 km (1:29,4 - 1:10,6), CO
2
-emissie g/km 89 - 225. Er is al een SEAT vanaf € 7.695,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderings-

bijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon Car, Leusden.

SEAT.NL

Met trots presenteren wij u onze hele modellenrange. Een modellenrange die naadloos op elkaar aansluit waardoor u wel een heel goede keuze 
kunt maken. Net even groter, kleiner, breder, sportiever, luxer, hoger, net even… Maar laat u niet alleen overtuigen door uiterlijk vertoon van 
onze Mii, Ibiza, Leon, Altea, Exeo of Alhambra, pas als u een proefrit heeft gemaakt kunt u de juiste keuze maken. Wij ontvangen u graag in onze 
showroom om u meer te vertellen over onze modellen. Bent u net even beter geïnformeerd. 

NÉT EVEN SPORTIEVER... NÉT EVEN GROTER... 
NÉT EVEN RUIMER... NÉT EVEN... 

VANAF 
€ 7.695,-

...SCHERPER GEPRIJSD!

e-mail: info_bakker-a@seat.nl  
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 tot 18.00 uur 

do avond 19.00 tot 21.00 uur 
za 10.00 tot 17.00 uur

Bakker Amersfoor t B.V.
Amsterdamseweg 55 • 3812 RP Amersfoort
033 - 460 00 80 • www.seatbakker.nl 

“Als DJ kun je in een lift raken. Het 
gaat dan binnen notime heel snel. 
Daar kan je naar streven, maar je 
kunt er geen rekening mee hou
den. We willen groot worden, onze 
visie laten zien en keihard feesten. 
We brengen elke maand een mix 
uit, gerelateerd aan dancetunes. 
We zijn perfectionistisch, willen de 
fouten voor zijn. In de muziekscene 
is een tijd niets doen dodelijk. Joey 
en ik zitten zorgvuldig op facebook, 
twitter, djguide en onze eigen 

blogspot. Contact houden met 
onze volgers is belangrijk.”

Positieve reacties. Dat is de drive. 
“Als mensen je niet goed vinden, 
zullen ze dat niet snel zeggen. 
Maar dan zullen ze eerder niets 
tegen je zeggen. Het geeft een kick 
als mensen vragen: wanneer draai 
je weer? Dat ze in Amersfoort blij
ven, terwijl ze bij wijze van spreken 
op het punt staan in de trein naar 
Amsterdam te stappen.”

Als het tweetal in de toekomst 
echt grote stappen gaat zetten 
zal Wetzel kiezen voor een leven 
als DJ en stoppen met voetbal. 
toch zal hij dan altijd verbonden 
blijven met De Posthoorn. “Ik heb 
mijn teamgenoot Jeffrey Kaspers 
beloofd dat wanneer ik stop met 
voetbal, ik op zaterdag in de 
kleedkamer kom draaien voor de 
wedstrijd. Daar herinnert hij mij 
elke week aan. Dat is geweldig.” 

Multitropics. Een achter de draaitafel dansend en springend DJ-
duo. Soms half over elkaar heen hangend om de juiste tonen aan te 
slaan. Simon Wetzel en Joey Naus maken van elke uitgaansavond 
een feestje. Maar naast zijn bestaan als DJ voetbalt Simon Wetzel 
bij De Posthoorn. “De wereld als voetballer veroveren is mislukt, 
maar als DJ mijn doel.”

DOOR JELLE VEENStRA

‘Kijk hier heb je hem’, roept Simon 
Wetzel met een trotse glimlach. 
De aanvaller van De Posthoorn 
haalt gehurkt door zijn knieën 
zorgvuldig zijn zwarte koptelefoon 
uit het omhulsel. Een enkele se
conde later heeft hij het modieuze 
apparaatje op de bal gelegd. De 
bal met een koptelefoon op. Een 
beter plaatje om zijn twee passies 
te verbeelden bestaat niet. 

De liefde voor de draaitafel en het 
voetbalveld zit ongelooflijk diep. 
Het leven van Wetzel speelt zich 
af achter de knoppen en op het 
groene gras. “Voetbal zit in mijn 
bloed, ik heb altijd profvoetballer 
willen worden. Op het moment dat 
je beseft dat een leven als prof 
te hoog gegrepen is, ga je verder 
kijken.” De talentvolle voetballer 
kocht een draaitafel en werd 
diskjockey. Al gauw kwam hij zijn 
huidige compagnon Joey Naus 
tegen. “Ik had een oude draaitafel 
staan. Joey heeft mij gevraagd of 
hij de draaitafel kon krijgen om te 
oefenen. Op een avond hebben 
we in een plaatselijk café een keer 
na elkaar gedraaid en vervolgens 
tegelijk. Dat was binding match. 
Echt cool.”

Anderhalf jaar geleden besloten de 
mannen om samen te gaan werken 
onder de naam Multitropics. 
Op een zolderkamertje in de 

Amersfoortse binnenstad legden 
de jongens de basis voor het 
huidige succes. “We hebben 
nu drie terugkerende feesten in 
Amersfoort. Het is hard werken. 
Je moet connecties onderhouden, 
daar moet je echt achteraan 
zitten. In mijn werk als DJ stop ik 
evenveel tijd als in mijn gewone 
kantoorbaan.”  

Bij De Posthoorn leven spelers 
en trainer mee met het drukke 
bestaan van de plaatjesdraaier.  
“Ik kan niet altijd trainen. Dat 
weten de jongens. Maar ze hebben 
respect voor mijn DJcarrière. Ik 
probeer zoveel mogelijk te komen 
trainen. Ik blijf niet thuis omdat 
mijn sok niet goed zit. Soms train 
ik twee keer, soms helemaal niet. 
Dan sta ik wissel, dat is de regel. 
Ik probeer er uiteindelijk altijd voor 
het team te zijn.” 

De diskjockeys staan drie keer per 
week in de studio. Daar maken 
ze nieuwe platen, werken ze aan 
mixtapes en bereiden ze sets 
voor de komende avonden voor. 
“We draaien FunkyLatinHouse, 
echte Shakin’ Shakin’ muziek. Het 
feestje is het belangrijkst. Achter 
de draaitafel maken we er een 
party van. Al staan er vijf man, we 
willen het publiek entertainen.”

Het trendy geklede duo vertelt vol 
enthousiasme over Multitropics 
en vult elkaar moeiteloos aan. 

De voetballende diskjockey
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Loewe Connect ID: Uw ideale opstelling...

De samenwerking tussen ASC Nieuwland en de 
Hartstichting wordt mede mogelijk gemaakt door 
Hemels van der Hart.

ASC Nieuwland en de Hartstichting gaan de komende drie 
jaar samen scoren. We gaan aan de slag om Amersfoort 
nog actiever te maken. We hebben er zin in. Kijk voor meer 
informatie op www.ascnieuwland.nl.

GOAL!

DOOR JELLE VEENStRA

“Ik had het niet door, stond na 
de overtreding op. De doelman 
van Lucky Ajax, Fred Grim, werd 
boos. ‘Kom eens rustig in’, riep 
hij. Een paar seconden later 
kwam hij naar mij toe om sorry te 
zeggen. Op de videobeelden zie 
je dat Grim mij een knuffel geeft. 
Daarna loop ik een paar passen 
verder met een raar gevoel. Ik 
stamp op de grond en kijk naar 
beneden. Mijn enkelbot staat een 
centimeter of vier de verkeerde 
kant op. Mijn voet bungelt los. 

toen kwamen de emoties. Ik heb 
op het veld staan schreeuwen 
en had ongelooflijk veel pijn. Het 
schijnt dat je een enorme adrena
linekick krijgt als je je kuitbeen 
breekt. Dat houdt de pijn de 
eerste tijd tegen. Daarna werd ik 
gek. Er ging van alles door mijn 
kop. Daar gaat mijn seizoen… 
Hoe kan dit gebeuren? Ik ben 
sportleraar bij de SRO. Ik hou er 
niet van om thuis te zitten. Daar 
word ik zenuwachtig van. Op zo’n 
moment schiet dat allemaal door 
je hoofd heen. Man, man wat 
een pech. Je weet meteen dat 

het foute boel is. Een heel apart 
gevoel. Ik krijg er een beetje 
rillingen van. 

Ik mag blij zijn als ik over een tijd 
weer kan voetballen. Het is altijd 
al mijn ambitie geweest om met 
Nieuwland in de eerste of hoofd
klasse te voetballen. Dat 
is absoluut mogelijk. 
Het is belangrijk dat 
we stabieler worden 
en de groep bij elkaar 
houden. We hebben 
wedstrijden gehad dat 
we vier keer scoorden, 
maar uiteindelijk met 5  4 
verloren. Dat kan niet. We scoren 
altijd, maar krijgen ook altijd een 
doelpunt tegen. Bij een 2  0 voor
sprong worden wij zenuwachtig. 
Je kunt het vergelijken met het 
Nederlands Elftal: twintig minuten 
ben je verreweg de betere, 
daarna zakt het weg. Het is te 
wisselvallig. Dat is zonde. 

Een bepaalde hiërarchie binnen 
de groep is belangrijk. Er moet 
een aantal jongens met leider
schapskwaliteiten zijn. Ervaring 
gecombineerd met een natuurlijk 
leiderschap. Het is apart om 
deze taak sinds dit jaar zelf te 
vervullen. Ik ben van nature een 
baasje, maar nooit aanvoerder 
geweest. Mijn aanvoerderschap 
is het team, de trainer en mezelf 
goed bevallen. Ik zit in een an
dere rol. Jonge jongens luisteren 
óf niet. Vroeger was ik precies 
hetzelfde. Ik merk dat ik minder 
het mannetje ben en het team op 
sleeptouw moet nemen. Ervaren 
jongens als Johan Gelderblom, 
Rob Geertsma, Danny de Graaf 
en Frank van de Ven helpen mij 
daarbij. Het is goed om met 

bepaalde jongens het team te 
dragen. Hierdoor kunnen spelers 
met extra kwaliteiten als Hossein 
Mezbanali excelleren. Als dat 
geaccepteerd wordt, kan je alleen 
maar beter worden. 

Een kleine maand geleden is het 
gips eraf gegaan. Ik ben nu lang
zaam aan het revalideren. Mijn 
kuitbeen is vastgezet met een 
grote plaat. De vraag is hoe de 
enkel herstelt. Ik heb het bij ver
schillende mensen nagevraagd, 

maar iedereen heeft een andere 
diagnose. Je kunt er vrij weinig 
over zeggen. Het is lastig. Ik wil 
graag voetballen. Het enige wat ik 
kan doen is toekijken. Om wat te 
bereiken moet je wel in het veld 
staan. Ik hoop dat ik binnenkort 
de grasmat weer kan betreden. Ik 
heb mezelf het doel gesteld om 
binnen zes jaar naar de eerste 
klasse te promoveren. Nieuwland 
heeft een goede basis. Een keer 
vlammen in de eerste klasse is 
een reëel doel.’’

Jelte Bakker:  
Unlucky

Als een leven het leerproces van de pijn is, heeft Jelte Bakker het afgelopen seizoen veel opgestoken. 
De frivole rechtermiddenvelder van ASc Nieuwland miste een groot aantal wedstrijden door een lies-
breuk en brak na twintig seconden zijn kuitbeen in de wedstrijd tegen Lucky Ajax. Een monoloog over 
een ‘unlucky’ voetbalseizoen. 
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DOOR PAUL RICHARD 
 
Love the life you live, live the life  
you love – Bob Marley

Van kleins af aan was tomassen druk 
bezig met het schrijven van verhalen. 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
hij journalist wilde worden. Momenteel 
heeft de voetballer van Hooglanderveen 
een eigen bedrijf als freelance journalist 
en tekstschrijver. “Schrijven is altijd 
mijn passie geweest. Als freelancer blijf 
ik wel altijd afhankelijk van de klussen 
die ik krijg, waardoor het niet altijd een 
zeker bestaan is. Maar ik zal dit niet snel 
opgeven om onder een baas te werken. 
Ik heb de vrijheid nodig, ik wil genieten 
van het leven.” 

Het vervullen van zijn jeugdwens betekent 
overigens niet dat tomassen geen dromen 
meer heeft voor de toekomst. “Ik zou heel 
graag nog een keer een roman schrijven. 
Om dan al mijn creativiteit in zo’n boek te 
steken lijkt me geweldig. Waarover? Daar 
ben ik nog niet helemaal uit. Mijn boek zal 

waarschijnlijk wel bol staan van seks en 
drugs. Of het gaat over de onderkant van 
de samenleving en het leven op straat. 
Die onderwerpen intrigeren mij het meest. 
Uiteindelijk zou ik ook liever hebben dat 
mensen mij zien als thijs de schrijver dan 
als thijs de journalist.”

Said he was a buffalo soldier, dreadlock 
rasta – Bob Marley

tomassen is met zijn dreadlocks al jaren 
een opvallende verschijning op de Amers
foortse velden. Al veertien jaar worden 
zijn haren als een rasta bijeengehouden. 
Als fervent liefhebber van reggaemuziek 
lijkt de oorsprong van zijn haardracht dus 
te zijn gevonden. Echter, niets blijkt min
der waar. “Op 11jarige leeftijd zag ik bij 
het Nederlands elftal Seedorf en Davids 
met dreadlocks spelen. Vanaf toen wilde 
ik dat ook. Alleen was het als diehard 
Feyenoordsupporter toch moeilijk om 
mezelf met die twee spelers te identifice
ren. Gelukkig brachten de Feyenoorders 
Henke Larsson en Robin Nelisse daar 
later verandering in.” Uiteindelijk vonden 

de dreadlocks van tomassen en de 
reggaemuziek elkaar toch. “Een oom van 
me zei: nu je dreadlocks draagt moet je 
ook naar Bob Marley gaan luisteren. Hij 
gaf mij toen een cd.” De passie van to
massen voor reggaemuziek is geboren.

Don’t give up the fight, stand up for your 
rights – Bob Marley

Een makkelijke speler voor een trainer is 
tomassen nooit geweest. “Ik heb altijd 
mijn mening klaar en ook gooide ik er 
in het verleden ook nog weleens wat 
wegwerpgebaren uit. Gelukkig hebben we 
in Mark Visser een trainer die goed met 
dat soort spelers overweg kan. Ik hoorde 
dat hij vroeger ook niet de makkelijkste 
was, dat schept dan wel een band.” Als 
één van de meest ervaren spelers in het 
eerste elftal, zal tomassen dit seizoen 
het goede voorbeeld moeten geven. “Ik 
merk aan mezelf dat ik meer volwassen 
ben geworden. Daarnaast hoop ik op de 
10positie te gaan spelen, waardoor ik 
nog meer mijn stempel op het spel kan 
drukken.”

Football is a part of I, when I play the 
world wakes up around me – Bob Marley

Dag en nacht was tomassen in zijn 
jeugd bezig met de bal. Ze waren 
onafscheidelijk. Het toen nog door 
weilanden omringde Hooglanderveen 
was een waar paradijs voor de jonge 
voetbalfanaat. “Ik was altijd aan het 
voetballen. Ik had veel vriendjes, maar 
eigenlijk was dat nog geen eens nodig. 
Door het geringe leeftijdsverschil met 
m’n drie broertjes, had ik altijd wel ie
mand om een balletje mee te trappen.” 
Het vele voetballen van de broers to
massen heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Afgelopen seizoen speelden de vier 
tomassen voor het eerst samen in het 
vlaggenschip van Hooglanderveen. De 
droom van hun opa, tevens naamdrager 
van het complex van Hooglanderveen, 
kwam daarmee uit. “Helaas heeft hij 
het niet meer mogen meemaken, maar 
toch was het een prachtig moment. 
We hadden onze belofte naar hem 
ingelost.”

Een mooi appartement ligt in het verschiet. Met een balkon op het zuiden en een uitzicht over de terrassen van 
het Onze Lieve Vrouwenplein toont de 25-jarige Thijs Tomassen zich een gelukkig man. “Toch ga ik dit missen”, 
zegt Tomassen als hij uit het raam kijkt van zijn huidige huiskamer. “Die mensenmassa op de Varkensmarkt, die 
drukte. Er is altijd wel wat te zien.” Ondertussen staan lege verhuisdozen al klaar. Twee grote portretten van Bob 
Marley hangen aan de muur. Zij zullen de verhuizing zeker overleven.

Een leven van voetbal, 
reggae en schrijven

DOOR JELLE VEENStRA

“Zo!”, schreeuwt Dekker terwijl 
hij opveert uit de grijze hoek
bank. “Best een leuke pot nog. 
tenminste niet zo’n verdedigend 
schaakspel’. Op de grote zwarte 
flatscreen is de EKwedstrijd tus
sen Zweden en Oekraïne te zien. 
De opleving van Dekker is type
rend voor de voetballiefhebbende 
linkspoot. Hij kwijlt weg bij het 
hogeschoolvoetbal van Spanje en 
verafschuwt verdedigend voetbal. 
“Ik houd van spelers die het spel
letje zien. Met inzicht heb ik het 
meeste. Messi is een geweldige 
speler, maar mijn voorkeur gaat 
naar voetballers als Silva en Özil.”

De internationale toppers zijn 
stuk voor stuk spelers met een 
fluwelen linkerbeen. “Ik moet het 
als voetballer van mijn inzicht 
hebben. Beschik over een aardige 
trap en goede basistechniek. Ik 
ben geen man van de dribbel. 
Geen speler van te ver doorge
voerde acties. Met mijn trap kan 
ik de bal makkelijk wegleggen. 

Zelf sprinten en diepgaan is iets 
wat mij minder ligt.” Door zijn 
typering doet Dekker denken 
aan een type als Rafael Van der 
Vaart. Dekker: “Hij is doelgerich
ter dan ik. Van der Vaart aast 
op een doelpunt. Ik ben daar te 
weinig mee bezig, terwijl het voor 
een aanvallend ingestelde mid
denvelder essentieel is. Ik heb 
afgelopen seizoen één veldgoal 
gemaakt. Dat is te mager.”

Uit zijn statistieken blijkt dat 
Dekker niet de wens heeft om 
zichzelf te profileren. tegenover 
de veldgoal staan elf assists. 
“Dat ik meer doelpunten moet 
maken is duidelijk. Ik praat daar 
regelmatig over met de trainer en 
mijn teamgenoten. Zij zien dat ik 
de ballen op de training achter 
elkaar tegen de touwen ram. Ik 
kies te vaak voor de steekbal. 
De trainer heeft aangegeven dat 
ik komend seizoen meer op goal 
moet schieten.”

Dave Dekker als een soort theo 
Janssen van v.v. Hoogland? “theo 

Janssen is een geweldige speler. 
Heeft een goede trap en scorend 
vermogen. Daarnaast is hij altijd 
met zichzelf en het team bezig. 
Ik irriteer me soms mateloos aan 
de scheidsrechter of mijn teamge
noten. Dat is slecht van mij. Maar 
als iemand zijn afspraken niet 
nakomt word ik gek. toch moet ik 
minder op de omgeving letten. Ik 
kon vroeger niet omgaan met kri
tiek. Dat is in de loop van de jaren 
verbeterd. In de emotie gaat het 
af en toe hard tegen hard. Maar 
mensen moeten niet boos blijven 
na de wedstrijd. We zijn een hecht 
team. De jongens weten dat ik in 
het veld af en toe ontplof.”

Als een donderslag bij heldere 
hemel staat ‘ontplofkanon’ Zlatan 
Ibrahimovic oog in oog met doel
man Isaksson. Dekker  het hele 
interview met een schuin oog 
gericht op de tv  springt op. “Oh! 
Komt ie aan. Ibra. Hé man. Wat 
doet hij nou? Die moet er toch in? 
Oh hé.” Dekker blijft enkele tellen 
staan om vervolgens zijn relaas 
te vervolgen. 

“De eerste klasse is een niveau 
wat bij ons past. De grote  
afstanden voor een uitwedstrijd 
zijn onbelangrijk. De randvoor
waarden zijn goed. Een aantal 
teams investeert fors in nieuwe 
spelers. Wij spelen met veel 

Hooglandse jongens. Dat is 
een grote kracht. Als iedereen 
zijn eigen specifieke kwaliteiten 
kan benutten kunnen wij goed 
meedoen in deze competitie. We 
zullen in ieder geval niet snel 
opgeven.”  

critici wijzen hem op zijn ogenschijnlijk nonchalante houding, liefhebbers wijzen liever op zijn  
fenomenale traptechniek. Eén ding is in ieder geval duidelijk: voetbal is zijn passie. Een gesprek  
met Dave Dekker over een fluwelen linkerbeen, het gebrek aan doelpunten en zijn ontploffingsgevaar. 
“Dat ik meer doelpunten moet maken is duidelijk.”

Dave Dekker ademt voetbal
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De tijd dat Sander Schut werkelijk alles opzij zette voor het voetbal behoort tot het verleden. Voor de 
verdediger met het rijzige gestalte is tegenwoordig plezier zijn drijfveer. “Qua gedrag hoor ik bij de  
jongere jongens.’’

De grootste puber van KVVA

DOOR JELLE VEENStRA

Het is de hele ochtend grijs  
en donker geweest in het  
regenachtige Nieuwland. Maar  
nu Sander Schut met een kop 
koffie in zijn hand op de zwarte 
fauteuil neerploft, klaart de lucht 
als bij toverslag op. terwijl  
de eerste zonnestralen zijn  
appartement binnen vallen,  
begint Schut bijna ongevraagd 
aan een spraakwaterval.

“Lol staat voor mij voorop. Een 
keer een opmerking maken als 
iemand een bal mist. Achter een 
teamgenoot gaan liggen, terwijl 
iemand anders hem een klein 
duwtje geeft. Lekker gek doen. 
Ouwehoeren. Zingen. Kinderachti
ge voetbalhumor. Ik vind het heel 
belangrijk. Een team met strakke 
gezichten, volledig gericht op het 
individu, daar heb je in mijn ogen 
niets aan. Natuurlijk is de pres
tatie belangrijk. Op de training 
en in de wedstrijd zal ik mij altijd 
voor honderd procent inzetten. 
Maar voetbal is niet mijn beroep. 
Ik verdien er geen geld mee. Het 
is mijn hobby. Als je je dat niet 
realiseert moet je stoppen. Je 
doet het vrijwillig.’’

Met zijn gezicht boven de 
dampende lucht van zijn koffie, 
vertelt Schut over de verhou
dingen binnen de selectie. “Ik 
heb het afgelopen jaar, ondanks 
de tegenvallende prestaties, 
plezier gehad. We hebben een 
groep met oudere jongens 
boven de zevenentwintig en een 
aantal jonge jongens tussen de 
zeventien en twintig. Sommige 
jeugdige spelers spelen nood
gedwongen in het eerste. Op 
de training is iedereen fanatiek, 
maar in de kleedkamer gedraagt 
de oudere garde zich ook als een 
stel pubers. Ik denk dat de jonge 
jongens zich wel thuis voelen.’’

Schut heeft een natuurlijk gezag, 
maar het gezicht van een vrolijke 
jongeman. “In de kleedkamer 
ben ik wellicht de aanvoerder. De 
Hans Kraay jr. van KVVA. Kleed
kamerhumor, dat is fantastisch. 
De sterke verhalen, de moppen, 
elkaar in de zeik zetten, geintjes 
uithalen. Dat vind ik lollig.’’ 
Voordat de journalist naar een 
anekdote kan vragen is Schut al 
aan zijn verhaal begonnen. “Je 
kan mij oprapen als er bij iemand 
tijgerbalsem in zijn onderbroek 
is gesmeerd en hij even later bij 

de bar krabbend met zijn hand 
op zijn kont een pilsje staat te 
bestellen. Of de keer dat mijn 
medespeler een wond op zijn 
been had na een gemaakte 
tackle. Hij zei: “Sander, moet je 
eens kijken.’’ Op dat moment 
voelde ik in mijn voetbaltas een 
deodorantbus en spoot op zijn 
wond. Hij gilde het uit.’’

Zo verstrijkt de tijd. Sander 
Schut praat, lacht en wappert 
ondertussen met zijn handen 
door de kamer. Over komend jaar 
drukt de verdediger zich hoopvol 
uit, maar erkent direct dat het 
een moeilijk seizoen wordt in 
de vijfde klasse. “We hebben te 
vaak met grote cijfers verloren. Ik 
hoop dat we volgend seizoen uit 
de vijfde klasse kunnen komen. 
Een jaartje op een niveau lager 
kan ons zelfvertrouwen goed 
doen.’’ Schut kan een lach niet 
onderdrukken. “Als je het hebt 
over plezier… De grote uitslagen 
zijn toevallig allemaal gevallen 
tijdens mijn afwezigheid door 
blessures en een schorsing. In 
de wedstrijd tegen Zeist mocht ik 
weer meedoen. We stonden op 
97 tegendoelpunten en ik had 
de hele week iedereen in de zeik 

gezet: jongens, bijna de honderd. 
Wat gaan we doen? Shirtjes 
drukken of bloemen uitdelen? 
Misschien maak jij hem wel of 
schiet jij hem in je eigen goal. Op 
een gegeven moment stonden 
we 20 achter. tegen een aantal 
medespelers riep ik al, de hon
derd valt straks hoor. Let maar 
op. Rond de zeventigste minuut 

schiet een speler van Zeist zijn 
lage voorzet vol tegen mij aan. 
Ik kon geen kant op en via mijn 
been rolt de bal zo het doel 
in. Ondanks het verlies en de 
degradatie vind ik dat dan toch 
ook wel weer mooi. Laat ik het zo 
zeggen: het is typerend voor het 
afgelopen seizoen.’’ 

Shell Serva

Info over tanken op rekening: shell@servavolvo.nl

Amsterdamseweg 7
3812 RW  Amersfoort
Tel. 033 - 4603019

7 DAGEN PER WEEK
TOT 24.00 UUR GEOPEND
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hip Jewels & Watches  
breekt lans voor damestoernooi

DOOR PAUL RICHARD

Het damesvoetbal is de snelst 
groeiende sport in Nederland. 
Ook binnen de stadsgrenzen 
is de groei goed zichtbaar. 
Bij liefst zeven Amersfoortse 
verenigingen kunnen de dames 
tegenwoordig hun hobby 
uitoefenen. Houwen ziet genoeg 
ruimte voor het damestoernooi. 
“Er kan prima gespeeld worden 
op de avonden dat er geen 
herenwedstrijden gepland staan 
op het complex van de organi
sator. Mocht er wel op iedere 

avond gespeeld worden, dan 
kunnen de dameswedstrijden 
gewoon in het speelschema 
opgenomen worden. Het zou 
mooi zijn als er volgend jaar 
een dames en herentoernooi 
bestaat. Het is toch het kampi
oenschap van heel Amersfoort.” 

Houwen ziet de toekomst voor 
het damesvoetbal rooskleurig 
in. “De wedstrijden zullen deels 
een ander publiek trekken, 
waardoor het voor sponsors 
ook aantrekkelijk wordt. Ik denk 
dat het damesvoetbal binnen 

10 à 15 jaar een grote speler 
is op sponsorgebied. Bovendien 
leeft het voetbal gigantisch 
onder de dames zelf. De 
meiden die bij mij in de winkel 
komen zijn allemaal razend 
enthousiast over de plannen 
van het toernooi. 

Ondertussen is het iedere dag 
een drukte van belang in de 
trendshop van de binnenstad. 
Hele collecties van merken als 
Buddha to Buddha, Michael 
Kors, Guess, ti Sento, tOV 
staan uitgestald in de winkel. 

“Wat veel klanten nog niet 
weten is dat we naast de 
verkoop, ook reparaties doen 
van zilveren en gouden siera
den. De afgelopen tijd zijn we 
nog intensiever gaan werken 
met onze eigen goudsmid.” 
Daarnaast is HiP actief op de 
BusinesstoBusiness markt. 
“Bedrijven kunnen bij ons 
terecht voor waardebonnen, die 
zij dan bijvoorbeeld als kerstge
schenk kunnen weggeven. Deze 
waardebonnen kunnen zowel in 
de winkel als in onze webshop 
verzilverd worden.”

Voor het tweede jaar op rij is HiP Jewels & Watches hoofdsponsor van het AVK. De populaire trendjuwelier aan de Langestraat is verheugd 
haar bijdrage te kunnen leveren aan het Amersfoortse voetbal. Het Amersfoortse herenvoetbal wel te verstaan. Eigenaar Wilfred Houwen 
zou graag zien dat ook het damesvoetbal onderdeel gaat uitmaken van het toernooi. “In 2013 moet het damestoernooi er staan.”
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