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Beste voetballiefhebber,

als u dit leest, is de reguliere competitie in het amateurvoetbal net teneinde. ik vind dat we kunnen terugkijken op een 
mooi seizoen. in de eerste klasse a en de derde klasse B was de titelstrijd uiterst spannend.

Ook het gevecht om lijfsbehoud was met name in de tweede klasse zondag uiterst interessant met vier ploegen uit de 
regio in de hoofdrol.

Wat rest is een aantal toernooien en natuurlijk de nacompetitie die beslissen over promotie en in sommige gevallen over 
degradatie. en ook dat zal spannend worden.

ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine   
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Rafael van der Vaart  

verruilt White Hart Lane  
voor Sportpark Adrichem

Wij
  verkopen
    lucht !!!
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bedrijfsvoering!

Witte Paardweg 52  –  1521 PV  Wormerveer
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hetballenhok all StaRS

Fotograaf: miranda Korten

de g ldSchi t R

 DE AFVAllENDE BAl

Arie keek op zijn horloge.  
Acht uur maandagochtend. 
Mooie tijd om te beginnen. 
Vroeger stond hij op weg naar 
zijn werk in de staalfabriek aan 
de overkant voor de pont van 
half zeven altijd om vijf uur op. 
Dertig jaar lang. Uitslapen kon 
ie niet. Nooit gekund ook.

Eerst maar even de schoon-
maakspullen klaarzetten en 
koffie zetten voor de jongens 
van de groenploeg die zo  
komen. Altijd beginnen met een 
‘bakkie’. Even bijpraten over 
het eerste. Het was weer niet 
veel geweest. Dat de trainer die 
spits toch weer had opgesteld, 

terwijl hij hem donderdagavond 
nog uitgebreid had uitgelegd 
dat die jongen veel te vaak bal-
verlies leed met alle gevolgen 
van dien. Enfin, hij moest het 
zelf maar weten. Gaat mis-
schien toch weg die trainer.

Morgen weer bestr al ing.  
Verdomde kanker. Pissen ging 
steeds slechter. Straks moest 
ie misschien nog wel aan een 
stoma. Nog even een sjek-
kie roken buiten en dan koffie 
inschenken voor de mannen.  
Tien waren het er. Iedere maan-
dagochtend half negen verza-
melen, koffie drinken en dan 
aan het werk op het sportpark.

Nog een paar weken dan is 
het weer zover. Die lange  
ver velende zomerstop van  
bijna dr ie maanden geen 
voetbal op de club. Erg lang.  
Hij moest er nog maar niet  
aan denken. 

Natuurlijk was de goal van  
Kah het gesprek van de 
maandagochtend, maar ook  
‘El Classico’. Wat een man-
netje die Mourinho! Slaat toch 
nergens op dat antivoetbal  
van Real Madrid! En dan die 
goal van Messi! Of ie lijm aan 
zijn voeten had! Nippend aan 
hun ‘bakkie’ waren de deskun-
digen aan de koffietafel het in  

ieder geval har tgrondig met  
elkaar eens. Het was de goal 
van het jaar. Trouwens Van der  
Gijp zal vanavond op tv wel het-
zelfde zeggen.

‘Jongens we gaan aan de gang. 
Het is negen uur.’ Jezus, hij  
moest alweer pissen. Verdomde 
kanker. Ar ie stond op en  
zag even sterretjes met alle 
kleuren van de regenboog.  
Hij lette er maar niet meer op.

Iedere voetbalclub kent ze.  
De Arie’s. Herken ze, erken ze 
en koester ze. Ze zijn de pot 
met goud aan het einde van de  
regenboog.

Iedere club heeft ze: teams die al 
jaren samen voetballen en waarbij 
het plezier voorop staat. Winnen is 
leuk, verliezen vervelend, maar de 
paniek slaat pas echt toe als de tap 
leeg is. 

RegioVoetbalMagazine zet iedere 
maand zo’n team in de schijnwer-
pers. Deze maand het achtste van  
Reiger Boys.

• Reiger Boys 8 bestaat uit achttien 
jongemannen tussen de 30 en 40 jaar 
oud. De meeste mannen voetballen 
al sinds de jeugd met elkaar. In de 
senioren zijn ze drie keer kampioen 
geworden en al is het laatste kam-
pioenschap een flink aantal jaren 
geleden veroverd, meestal draaien 
ze nog prima bovenin mee.

• Voor het broodnodige trainings-
werk heeft sponsor Stoeterij Haal-
stra een sporthal/paardenstal ge-
regeld. Waar normaal gesproken de 
paarden hun rondjes draven, mo-
gen iedere maandagavond de man-
nen zich uitleven in het mulle zand.  
En als de dagen gaan lengen kun je 
ze tot in de late uurtjes vinden op 
sportveld ‘t Kruis.

• Een vaste traditie is het Pinkster-
uitje; een internationaal voetbaltoer-
nooi wordt misbruikt om een aantal 
avonden flink te stappen, al schiet 

dat voetballen er de laatste jaren 
bij in. Onder andere Sneek, Breda,  
Antwerpen, Köln en Maastricht zijn 
al meerdere malen belegerd door 
deze groep dorstige testosteron-
bommen. Daarnaast wordt er reik-
halzend uitgekeken naar de uitwed-
strijden tegen Oosterend op Texel. 
Daar wordt de laatste boot dan ook 
steevast gemist zodat er weer een 
stapavond kan worden ingelast.

• Waar de oudgedienden vaak nog 
mijmerend terugdenken aan de 
prestaties op het nostalgische  
complex aan de Beukenlaan, daar 
heeft de werkelijkheid plaats-
gemaakt voor een nieuw besef.  
Tegenwoordig heeft het achtste ook 
oog voor zijn sociale functie. Er zijn 
enkele nieuwe spelers aangenomen 
met een onhandige handicap: ze kun-
nen niet voetballen. Maar dat staat 
het dromen over een nieuw kampi-
oenschap niet in de weg.

HuIB VIssER, 
DIRECTEuR VAN 
VIssER ElEKTROTECHNIEK, 

DE HOOFDsPONsOR VAN 

JONG HERCulEs. 

Wat is de reden van het sponsoren van Jong Hercules?

‘Dat is voor een groot deel emotie. Mijn vader stond al bij 

Jong Hercules langs de lijn, toen mijn drie broers en ik hier 

speelden. Mijn broer Ton, die met mij in het bedrijf is gebleven, 

kwam zelfs uit voor het eerste. We dragen Jong Hercules dus 

een heel warm hart toe. Al heel lang. Ik kan me zelfs herinne-

ren dat we zelf in shirts van Visser Elektrotechniek rondliepen: 

zo’n veertig jaar geleden. Het is dus niet de eerste keer dat we 

de club sponsoren.’

Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorbijdrage?   

‘We hebben ons financieel voor drie jaar aan de club 

verbonden. Naast geld steken we ook wat materiële zaken 

in de club, zoals sporttassen en 
trainingspakken. En incidenteel 
wat anders, zoals een biervat. 
Maar daar gaat het allemaal niet 
om. Belangrijker is dat de boeg-
beelden van de club, het eerste en 
het tweede elftal, er altijd strak en 
verzorgd bij lopen. Want ze dragen 
uiteindelijk wel onze naam uit!’

Wordt uw bedrijf van de sponso-
ring zakelijk veel wijzer?  
‘Dat is niet het doel voor ons, al zal 
de shirt- en bordreclame zeker bij-
dragen aan onze naamsbekendheid. 
Dit sponsorcontract willen we niet 
in zakelijke doelen vertalen.  
Dat doen we overigens wel bij AZ, 
waar we ook sponsor van zijn. 
Bij Jong Hercules speelt vooral 
de emotie. Vergeet niet dat veel 
jongens die bij ons werken, bij deze 
club spelen. Net als hun vader en 
hun kinderen. Dat schept een spe-
ciale band. Voor een familiebedrijf 

Bezoekt u alle wedstrijden van het eerste?
‘Kon ik dat maar! Maar ik ben er wel zo  
vaak mogelijk. Zeker op de hoogtepunten 
van het jaar, bijvoorbeeld als we tegen  
FC Castricum moeten spelen. Dat was de 
afgelopen keer weer een mooi spektakel! 
Laten we trouwens niet vergeten dat de 
club niet alleen een eerste en tweede elftal 
heeft. Als ik er ben, kijk ik ook altijd met 
een schuin oog naar het B-veld.’
 
Hoe vervelend is degradatie voor  
Jong Hercules?
‘We moeten er niet om treuren. We heb-
ben veel geleerd in dit eerste jaar in de 
tweede klasse. Volgend seizoen komen er 
nieuwe spelers bij, er komt een nieuwe 
trainer, en ik weet zeker dat we dan munt 
gaan slaan uit alles wat we dit jaar leren 
en ervaren. Als we keihard blijven werken 
en knokken; dan ligt volgend seizoen 
promotie in het verschiet.’

Reiger Boys 8

column POT MET GOUD 

als het onze moet je het belang daarvan 

niet onderschatten.’
 
Is het denkbaar dat u zich als hoofdspon-

sor bemoeit met het voetbaltechnisch 

beleid? 
‘Dat is volstrekt ondenkbaar. Misschien zal 

ik in mijn sportieve emotie wel is wat roe-

pen, zoals iedereen dat doet langs de lijn. 

Wij hebben verstand van elektrotechni-

sche installaties en laten het voetbaltech-

nische gedeelte graag over aan degenen 

die daar expert in zijn.’
 
Bent u bereid in de buidel te tasten om 

spelers naar Jong Hercules te halen? 

‘Nee, laat ik daar duidelijk over zijn. Wij 

stellen de club een vast sponsorbudget 

beschikbaar en laten de besteding daar-

van over aan het bestuur. Wel hebben we 

gevraagd om niet alles in de selectie te 

steken, maar ook aan de jeugd te den-

ken. We hebben de stellige indruk dat dit 

ook gebeurt.’

Bovenste rij v.l.n.r.: marco Verkijk, robert Top, 
Leon Hamstra, ronald Verkijk en mark Schüt-
tenhelm.
Middelste rij v.l.n.r.: rachel Haalstra met 
paard, Jaap groot, Stefan Oost, michael van 
Heerden, Joost mud, Sander Seijsener, edwin 
Veldt en remco Bregten.
Onderste rij v.l.n.r.: Danny Diemeer, arthur de 
graaf, Dennis groot, ronald Brouwer, Donny 
Bakker en Brendan Korten.

Op de foto ontbreken Sander grauwen en vlag-
ger eric pasma.

Als je vindt dat jouw team bestaat uit 
echte All Stars en een plek in deze 
rubriek meer dan waard is, stuur dan 
een e-mail met motivatie naar 
redactie@regiovoetbalmagazine.nl
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maar ze zijn nog steeds heel belang-
rijk voor mij, net als Sylvie. Als spe-
ler van de A1 van Ajax heb ik veel te 
danken gehad aan John van ’t Schip, 
die onvoorwaardelijk in mij geloofde.’ 

Na Ajax maakte Van der Vaart furore 
bij HSV en dwong hij een transfer af 
naar Real Madrid. In het Madrileense 
sterrenensemble was hij ondanks 
een sterk seizoen niet onomstreden.  
Real Madrid liet het geld rollen tij-
dens de transferperiode en de ver-
wachtingen van Van der Vaart wer-
den ingehaald door de werkelijkheid.  
Tot overmaat van ramp werd bij zijn 
vrouw Sylvie ook nog borstkanker  
geconstateerd.

‘Het klinkt gek’, zegt Van der Vaart over 
die periode, ‘maar met haar ongeloof-
lijke positieve houding gaf Sylvie mij 
ook extra kracht. Mijn ouders waren 
ook een geweldige steun voor ons. 
Dat ik toen niet aan spelen toekwam, 
was op dat moment niet zo belang-
rijk. Overigens heb ik vanaf begin  
december tot aan het einde van het 
seizoen praktisch alles gespeeld.’

Desalniettemin leek Van der Vaart  
niet in de plannen van Mourinho voor 
te komen. Harry Redknapp, mana-
ger van Tottenham Hotspur, heeft tot  
op de dag van vandaag geen spijt 
dat hij de middenvelder naar Noord-
Londen haalde. De bewondering is 
wederzijds. ‘Harry is een heerlijke 
en warme persoonlijkheid die zijn  
spelers veel vrijheid geeft. Dat geeft 
mij een geweldig gevoel. Voor zo’n 
man zet iedere speler een stap ex-
tra’, bezweert Van der Vaart die 
het bij iedere club ontzettend naar  
zijn zin heeft gehad.

Toch verschilt Tottenham in de ogen 
van Van der Vaart in één opzicht 
van zijn vorige werkgevers. ‘De be-
leving die ik hier meemaak, heb ik  
nog niet eerder meegemaakt, ook  
niet bij Real Madrid.’

Rafael van der Vaart zal de club waar 
hij zijn eerste stappen zette op weg 
naar een glanzende carrière, niet 
gauw vergeten. ‘Bij De Kennemers 
is het allemaal begonnen en ik heb 
daar een prachtige tijd gehad’, blikt 
Van der Vaart terug. Dat hij vaak op 
de velden van De Kennemers was te 
vinden, weet hij nog goed. ‘Het is in-
middels lang geleden, maar toen mijn 
vader nog in het eerste speelde, nam 
hij mij altijd mee naar de wedstrijd.  
Ik vond het prachtig om die wedstrij-
den te kijken.’

Zijn oude club volgt hij nog steeds met 
belangstelling. ‘Mijn vader houdt mij 
op de hoogte. Helaas staan ze er niet 
zo florissant voor. Ik hoop dat ze zich 
via de nacompetitie weten te hand-
haven in de eerste klasse.’

Toen Rafael van der Vaart als tien-
jarig jochie De Kennemers verliet 
om in de jeugdopleiding van Ajax  
zijn voetbalkunsten te vertonen, had 
niemand kunnen bevroeden dat hij zou 
uitgroeien tot een topspeler, hijzelf 
niet in het minst. Daarmee ging meer 

dan een droom in vervulling. ‘Toen ik 
een jaar of zestien was, drong bij mij 
het besef door dat ik van mijn hobby 
mijn beroep kon maken, maar dat 
mijn carrière zo’n vlucht zou nemen, 
had ik natuurlijk ook niet verwacht.  
Wel wilde ik altijd al profvoetballer 
worden. Eigenlijk heb ik nooit aan iets 
anders gedacht.’

Zijn ouders zijn al zijn hele voet-
balcarrière erg belangrijk, zegt  
Van der Vaart. ‘Dat was vooral toen 
ik in de jeugd van Ajax speelde,  

Rafael van der Vaart speelde inmid-
dels negentig interlands en stoot 
wellicht recordinternational Edwin  
van der Sar van zijn troon. Het had 
ook anders kunnen lopen als de spe-
ler van Tottenham het advies van 
zijn vader en Sjaak Swart in de wind 
had geslagen. ‘Toen ik zestien was 
kon ik naar Barcelona. Dat vond ik 
natuurlijk prachtig. Sjaak Swart en 

mijn vader vonden het beter voor 
mijn ontwikkeling als ik bij Ajax bleef.  
Dat hadden zij goed gezien. Kijk maar 
naar wat er de laatste jaren gebeurt.  
Steeds vaker gaan jonge talenten 
al heel jong naar een buitenlandse 
topclub, maar er is er nog geen een 
doorgebroken. Ik wil hun advies 
graag doorgeven aan jonge talent-
volle spelers: probeer eerst bij    

‘sjaak swart en mijn vader vonden 
Het beter voor mijn ontwikkeling 

als ik bij ajax bleef’

rafaeL Van Der VaarT aan De BaL in ziJn negenTigSTe inTerLanD Tegen HOngariJe.   

FOTO: ORANGE PICTuREs

rafaeL Van Der VaarT iS De BaaS OVer De BaL.  FOTO: ORANGE PICTuREs 

rafael van der vaart is met afstand de grootste voetballer die de kennemers ooit voortbracht. al droeg  
van der vaart slechts vijf jaar het rode shirt van de kennemers om zijn frêle schouders, hij heeft de club 
voor eeuwig in zijn hart gesloten. niet voor niets verruilt hij white Hart lane voor sportpark adrichem, al 
is het maar voor één dag. maar niet zomaar een dag. Het naar hem vernoemde straatvoetbaltoernooi wil de  
speler van tottenham voor geen goud missen.

Rafael 
van deR vaaRt 

veRRuilt 
White haRt lane 

vooR 
SpoRtpaRk 

adRichem
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je eigen club door te breken, dan komt 
die buitenlandse club vanzelf’, weet  
Van der Vaart uit ervaring.

Heeft Rafael van der Vaart nog meer 
adviezen voor voetballers die in 
zijn voetsporen willen treden en la-
ter wellicht ook hun eigen toernooi 
willen hebben? ‘Je moet iedere dag 
eindeloos oefenen. Maar je moet ook 
op tijd naar bed gaan, want het is  
heel belangrijk dat je goed uitgerust 
bent.’ Volgens Van der Vaart moet  
je ook veel voetbal op televisie  
kijken. ‘Je kunt daar een hoop van 
leren. Het is ook belangrijk dat je  
goed luistert naar je trainer.’

Iedereen die De Kennemers een 
warm hart toedraagt, kijkt uit naar 
de dag dat Rafael van der Vaart  
in zijn nadagen zijn opwachting maakt 
in het eerste van De Kennemers.  
De middenvelder acht die kans 

zeer gering. ‘Wie weet ga ik bij  
De Kennemers nog spelen in een  
ouwe-lullen-elftal, net zoals mijn 
vader al jaren doet. Het lijkt mij  
wél gaaf mijn carrière bij Ajax af  
te sluiten.’

De Van der Vaart die de kleedka-
mer deelde met wereldsterren als  
Christiano Ronaldo, Kaká en David 
Beckham verschilt weinig van 
het jongetje dat zich samen met  
William de Lang, Ronald Struve en 
Jeroen Pletting in het kleedlokaal  
van De Kennemers omkleedde voor 
een potje tegen bijvoorbeeld ADO’20. 

Dat blijkt onder meer uit het Rafael 
Van der Vaart Straatvoetbaltoernooi, 
waarvan de opbrengst ten goede  
komt aan V illa Pardoes en de 
Brandwondenstichting in Beverwijk.  
Natuurlijk: veel voetballers zetten 
zich al dan niet door middel van een 

foundation in voor maatschappelijke 
doelen, maar zonder Rafael is er geen 
Rafael van der Vaart Straatvoetbal-
toernooi. Vorig jaar ging het toernooi 
dan ook niet door. ‘Vanwege onder 
andere de voorbereiding op het WK 
kon ik absoluut geen tijd vrijmaken’,  
benadrukt Van der Vaart.

Wegblijven is voor hem geen optie. 
‘Ik vind het heel belangrijk om er zelf 
te zijn. Het is ook mijn fandag en er 
komen kinderen uit het hele land,  
dan zie ik het als mijn plicht om er  
ook echt te zijn. Ik vind het ook ge-
weldig om al die binkies te zien voet-
ballen op een toernooi dat mijn naam 
draagt. Daar ben ik echt trots op.’

Het Rafael van der Vaart Straatvoet-
baltoernooi kent op 29 mei alweer 
zijn achtste editie. Op de vraag wat  
de Tottenham-vedette zich nog her-
innert van het eerste toernooi, is het 
even stil. ‘Ja wat staat mij nog het 
meeste bij?’, vraagt hij zich hardop 
af. ‘O ja, ik zou ’s ochtends en ’s mid-
dags een uurtje komen, maar ik vond  
het zo leuk dat ik de hele dag ben 
gebleven.’

Rafael van der Vaart kijkt dan ook 
erg uit naar zijn toernooi. ‘Het is 
een uniek toernooi dat wordt ge-
organiseerd door een commissie 
waar mensen inzitten, die ik per-
soonlijk ken. Dat maakt het zo leuk.  
Vrijwilligers van De Kennemers hel-
pen op de dag zelf. Daarvan is zo’n 
negentig procent er al vanaf de eerste 
editie bij. Dat maakt het voor mij zo 
uniek en ik ben ze daar zeer dank-
baar voor. Ik vind het ook leuk dat ik 
weer veel oude bekenden tegenkom.’  

‘Het lijkt mij  
wel gaaf mijn 
carrière af te 

sluiten bij ajax’

rafaeL Van Der VaarT in DueL meT De HOngaar zOLTán gera.  FOTO: ORANGE PICTuREs 
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Foto: erik gevaert 

de topscorerslijst is bijgewerkt tot en met 1 mei. 
kaRtWoRld in limmen Stelt een aRRangement beSchikbaaR vooR het team 

van de mannelijke en vRouWelijke topScoReR van het SeiZoen.

TOPsCORERs HerenVOeTBaL 

MAuRICE GIJzEN  FlAMINGO’s’64 23

MATHIJs VAN HOOFF sV WIJK AAN zEE 23

TOM VAN DEN BRINK MEERVOGEls’31 20

THIJs WOlKERs HuGO BOys 
20

BEN VAN KEssEl  DE FOREsTERs 19

MICHEl DuINEVElD FC VElsENOORD 19

TOM HOFKAMP sV KOEDIJK 
17

RIK sTAls 
ODIN’59 

16

lARs lENAERTs sV KOEDIJK 
16

RON sCHEFFER RKVV DEM 
15

lENNERT BEENTJEs VITEssE’22 
15

JIM DE PAGTER sV WIJK AAN zEE 15

FABIAN BRusTER AFC’34 (zAT.) 
14

DANNy KONIJN KsV 
14

TOPsCORERs VrOuWenVOeTBaL
sTEFANIE PAN sV KOEDIJK 37lARA DE DECKER sV WMC 32MElIssA DE WAARD AlKMAARsCHE BOys 29DAIsy VEERKAMP HsV 

29FlEuR zEEGERs zEEVOGEls 28CAROlA sTAls RKVV DEM 26MElANIE HAAK HsV 
24lARIssA sCHuTTE sVW’27/sV WMC 23MICHEllE GEEsKEN HsV 

20CARlI luNz 
ADO’20 18MIRIAM HOPMAN zEEVOGEls 18KIM DuINMEIJER DE FOREsTERs 14lysANNE FElD sVW’27/sV WMC 14

de topscorers
de topscorers

2011

NAIROBI YOUTH KENIAPOULE

A

POULE

B

VRIJDAG 10 JUNI
DE STRANDBAND

ZATERDAG 11 JUNI
LA STAMPA

DEPORTIVO QUITO
FC UITGEEST
SPORTING PORTUGAL
UNISTAR SOCCER ACADEMY GHANA
ATLÉTICO MINEIRO
BSC YOUNG BOYS BERN
ZUID-KOREA

SPORTCOMPLEX
FC UITGEEST

GEHELE 
WEEKEND 

VRIJ ENTREE

VOETBAL EN FEESTPROGRAMMA VAN 10 JUNI T/M 13 JUNI

KIJK OP: WWW.ICGT.NL

ZONDAG 12 JUNI
 14.00 TRIO TJOE 
  EN JEROEN
 19.00 HARRY 
  SLINGER
 20.00 GIGA LIVE



Groen Gras 
zeevogels f3-flamingo’s’64 f2
16 april 2011 11.11 uur Foto: Orange pictures



bij van RuYSdael

Je vertrek bij Meervogels is min-
der opmerkelijk dan je terugkeer 
bij de club.

‘Misschien wel, maar nadat ik te 
horen kreeg dat er bij Feyenoord 
geen plaats meer voor mij was, 
was ik er een beetje klaar mee.  
Ik wilde ook mijn HAVO-diploma 
halen en koos ervoor om met mijn 
vrienden te voetballen. Door voor 
Meervogels te kiezen, kon ik mij 
volledig richten op school.’
    
Was er geen andere optie?

‘Ik heb nog een gesprek gehad bij 
Willem II. Tilburg is niet naast de 
deur. Na een jaar Feyenoord zou ik 
dan weer naar een andere school 
moeten en ik zou in een gastgezin 
komen. Ik zag dat toch niet zitten.’

Je kwam als tienjarig jongetje  
in de jeugdopleiding van Ajax  
terecht. Hoe was dat?
 
‘Ook al was ik Feyenoorder, het 

was toch een droom die uitkwam. 
In het begin was het best moeilijk 
om als jongen uit Akersloot in één 
kleedkamer te zitten met veel van 
die brutale aapjes. Je had ook veel 
regeltjes, je kreeg studiebegelei-
ding en je hebt weinig vrije tijd.  
Ik zat in een leuke groep. Je moet 
het natuurlijk ook een beetje tref-
fen. Als je een eenling wordt, dan 
houd je het niet lang vol. Toch wist 
ik al een klein beetje wat mij te 
wachten stond, omdat mijn broer 
Ben al bij Ajax speelde. Ik ging al 
met elke wedstrijd van mijn broer 
mee.’

Over jouw vertrek bij Ajax wordt 
gezegd dat het te maken zou  heb-
ben met een portret van jou en 
je broer bij RTV Noord-Holland, 
waarin je verklaarde Feyenoord-
supporter te zijn. Klopt dat ver-
haal?

‘Nee hoor, dat is onzin. Ik had pro-
blemen met Robin Pronk, mijn 
trainer in de B1. Hij zag het niet in 

mij zitten. Ik speelde weinig onder 
hem en ik moest vertrekken. Zelf 
wilde ik ook wel weg. Er was even 
sprake van dat ik naar AZ zou gaan.  
Vlak voordat de overschrijvings-
termijn was verstreken, bleek dat 
Feyenoord mij wilde hebben. Ik was 
opgelucht, omdat ik toch op niveau 
kon blijven voetballen.’
 
Toch mocht je daar na een jaar al-
weer weg.
 
‘Ze waren wel tevreden over mij. 
Ik kreeg te horen dat ik mij goed 
had ontwikkeld, maar ik had veel 
spelers voor me en daarom wilden 
ze niet met mij verder. Feyenoord 
stond en staat er financieel ook 
niet best voor. Dat heeft ook een rol  
gespeeld.’ 

Na één seizoen Meervogels ver-
trek je alweer. Wanneer wist je 
dat het bij dit ene jaar zou blijven?  

‘Die keuze had ik al snel gemaakt. 
Eigenlijk wist ik al in het begin   

HET GEPROMOVEERDE MEERVOGELS’31 HAD LANGE TIJD UITZICHT OP DE TITEL. AAN DE 
HAND VAN DE PAS ACHTTIENJARIGE DAAN RIENSTRA WERVELDE MEERVOGELS OVER DE 
VELDEN VAN DE DERDE KLASSE B. DE JONGE MIDDENVELDER ONTHULT ZITTEND AAN DE 
STAMTAFEL BIJ VAN RUySDAEL DAT HIJ VOLGEND SEIZOEN EEN ANDER KLEUR SHIRT DRAAGT.  
‘IK VERTREK ZEKER NAAR EEN ANDERE CLUB.’ ZONDER RIENSTRA, DIE EEN GROOT DEEL 
VAN DE JEUGDOPLEIDING VAN AJAx DOORLIEP EN OOK NOG EEN JAAR BIJ FEyENOORD IN DE  
A2 SPEELDE, IS HET VOLGEND SEIZOEN WELLICHT ANDERS IN AKERSLOOT.

aan de Stamtafel…

FOTO’s: Orange picTureS 

‘Ik vertrek zeker 
naar een  

andere club’
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dat het bij één jaar zou blijven en 
dat ik in dat jaar wilde proberen  
om hogerop te komen.’

Met je terugkeer naar Meer- 
vogels heb je een risico genomen.  
Nooit bang geweest dat je een 
verkeerde keuze had gemaakt,  
waardoor je de stap omhoog niet 
meer kunt maken?

‘Dat het geen goede stap zou zijn, 
weet je meestal achteraf. Ik zou ook 
niet gekomen zijn als ik niet in het 
eerste zou komen. Het was leuk om 
een jaar met een aantal van mijn 
vrienden te voetballen. Ik kan nu 
zeggen dat ik er geen spijt van heb 
gehad, maar ben er wel achter ge-
komen dat ik op een hoger niveau 
wil voetballen. Fysiek moet ik me 
dan wel verder ontwikkelen.’

Want de clubs staan voor je in  
de rij?

‘Dat ook weer niet. Ik heb een  

gesprek gehad bij ADO’20 en die 
willen mij graag hebben. Ik voel 
daar wel voor, maar er is ook in-
teresse van Telstar en Heracles. 
Als ik moet kiezen, ga ik het liefste 
naar Heracles. Mijn broer speelt 
daar natuurlijk al en het is een 
eredivisieclub. Dus ik ben er nog 
niet uit en misschien zijn er de ko-
mende weken nog wel meer clubs  
die interesse tonen. Maar ADO’20  
gaf mij wel een goed gevoel.’

Was het niet moeilijk om na een 
leven in de jeugdopleiding van 
een profclub terug te keren in  
de schoot van een gezellige  
dorpsclub?

‘Dat was soms best lastig. In plaats 
van vijf keer in de week train je 
nog maar twee keer in de week.  
Dat was in het begin fysiek moeilijk 
en aan het lagere niveau moest ik 
ook wel wennen. Voetballend ging 
het allemaal vrij makkelijk en fy-
siek kan ik in wedstrijden ook goed 

meekomen. Het is soms lastig dat 
je medespelers je niet begrijpen. 
Dan speel je een bal en krijg je 
hem niet altijd terug. De meeste 
moeite heb ik wel met het niveau 
van de tegenstander. Je krijgt eer-
der schoppen en dus moet je slim-
mer spelen om duels te ontwijken.  
Dat valt niet altijd mee.’

Nooit gezwicht voor de lokroep  
van bijvoorbeeld Bob’s saloon?  

‘Ik heb Bob’s weten te weerstaan.  
Ik wil het hoogst haalbare bereiken 
en dan moet je er veel voor over 
hebben. Bij Meervogels ben ik niet 
aan het bier gegaan. Mijn team-
genoten zitten na afloop lekker te 
tetteren. Ik niet. Ik wil proberen de 
eredivisie te halen.’

Je bent achttien en neemt regel-
matig het hele elftal op sleeptouw. 
Dat is toch raar?  

‘Gezien mijn leeftijd is dat raar, 
maar qua voetbalintelligentie is  
het niet vreemd. Doordat ik bij Ajax 
in de jeugdopleiding heb gezeten en 
nog een jaar bij Feyenoord heb ge-
speeld, is mijn niveau blijkbaar zo 
hoog dat ik in de derde klasse goed 
kan meekomen. Het gaat eigenlijk 
wel makkelijk. Ik wil niet arrogant 
overkomen, maar ik heb dit seizoen 
weinig geleerd.’

Waar droom je van?  

‘Ik zou het leuk vinden als ik sa-
men met mijn broer in één elftal 
in het betaalde voetbal kan spelen.  
Door Ben wil ik ook graag de eredi-
visie halen. Volgens mij is hij beter 
dan ik. Hij heeft toch al aardig wat 
minuten in de eredivisie gemaakt.’   

‘Als ik moet kiezen, ga ik het liefste naar Heracles’

   ...voor
het betere
kopwerk..!

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

FOTO: ORANGE PICTuREs

Adv Voetbal regio 190x135.indd   1 26-04-11   11:52
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uit de OUDE DOOS

met de supporters. 1500 man publiek was  

geen uitzondering en bij uitwedstrijden  

ging er wel 300 man mee. Dan waren wij  

met de warming-up bezig en dan hoorde  

je ze toeteren. Vervolgens moesten er  

extra kassa’s open. We kregen ook veel 

waardering van de supporters.’

De faam van ADO’20 reikte volgens  

Van Aanholt verder dan de dorpsgren-

zen van Heemskerk. ‘Ook buiten de  

regio hadden we enorm veel aanzien’,  

beweert de verdedigende middenvelder  

van weleer. Om zijn bewering kracht bij 

te zetten, heeft Van Aanholt de volgende 

anekdote. ‘Ik stond een keer in een winkel 

in West-Friesland en toen werd ik her-

kend als speler van ADO’20. Die man wist  

ook de opstelling van ons op te noemen.  

Er waren wel meer mensen van bui-

ten de regio die het een en ander over  

ADO’20 wisten.’

ADO’20, jarenlang de grootste amateur-

club van Europa, gold in de jaren tach-

tig als een voetbalbolwerk. ‘We hadden 

een brede en sterke selectie’, herinnert  

Van Aanholt zich. ‘Misschien hadden we 

in 1987 wel de beste selectie van Neder-

land. We werden met het eerste, het twee-

de en het derde kampioen. Dat is uniek.  

Zelfs jongens uit het tweede werden  

gescout door profclubs.’   

Cees Glas is in de ogen van Van Aanholt 

de geestelijke vader van de ADO’20- 

successen. ‘Glas was een professional.  

Wij waren de eerste club die drie keer in de 

week ging trainen. Dat heeft zijn vruchten 

wel afgeworpen.’

Op dezelfde dag dat ADO’20 in 1988 kam-

pioen werd in de eerste klasse, behaalde  

AC Milan met Gullit en Van Basten 

de scudetto. In zijn plakboek heeft  

Van Aanholt naast het wedstrijdverslag 

uit het Noordhollands Dagblad van de 

kampioenswedstrijd tegen Hollandia  

een artikeltje geplakt, waarin staat dat 

de kampioenspremie voor Gullit en 

Van Basten 300.000 gulden bedroeg.  

‘Wij moesten het doen met een paar con-

sumptiebonnen’, glimlacht Van Aanholt.

Ron van Aanholt speelde met ADO’20 

een aantal legendarische wedstrijden.  

De beslissingswedstrijd tegen OSV om  

het kampioenschap in de tweede klasse 

was er daar een van. ‘Dat was op het veld  

van WFC. We speelden voor zo’n 4000 

toeschouwers. Velen kwamen ook uit  

Heemskerk. Daarvan zou een groot aantal 

met tractors naar Wormerveer gaan, maar 

dat werd door de politie verboden. Helaas 

verloren we die wedstrijd vlak voor tijd.’

Voor Van Aanholt waren de wedstrij-

den tegen Holland ook altijd bijzonder.  

‘Daar speelden niet de minste spelers’, 

zegt Van Aanholt met gevoel voor under-

statement. ‘Jongens als Gert van Hane-

gem, Etiënne Kelders, Henny Lettinck en 

Ricky Testa La Muta hadden bij FC Utrecht 

onder contract gestaan.’

Ook speelde Van Aanholt tegen latere 

grootheden als Michael Reiziger en  

Clarence Seedorf. ‘Voor de beker speel-

den we tegen Ajax 2, waar zij meespeelden.  

We hadden de speelwijze van Ajax gekopi-

eerd en met succes. We wonnen met 3-1. 

Dat waren legendarische wedstrijden.  

Net zoals de bekerfinale voor de districts-

beker tegen GVVV. Die wonnen we ook.’

Van Aanholt speelde 452 wedstrijden in de 

hoofdmacht van ADO’20. Naast de succes-

sen met zijn ploeg, kende de middenvel-

der ook een aantal persoonlijke hoogte-

punten. De Piet Voormeertrofee, voor de 

beste speler van ADO’20, is er een van.  

‘Maar ik eindigde ook hoog in het klas-

sement van de beste spelers van de  

hoofdklasse van de KNVB en stond vaak  

in het elftal van het jaar van Dagblad  

Kennemerland. Dat zijn toch leuke dingen’, 

erkent Van Aanholt.

Hoewel Van Aanholt een belangrijke  

speler was voor ADO’20 is het nooit van 

een avontuur in het profvoetbal gekomen. 

‘Er waren geruchten dat er interesse was 

van Haarlem, Volendam en Telstar, maar 

daar is nooit iets concreets uit gekomen.’

Zijn ploeggenoot Peter Wijker slaagde  

wel in het betaalde voetbal. ‘Dat heeft hij 

aan mij te danken’, grapt Van Aanholt.

‘Peter speelde in het derde toen ik  

mij tegen AFC verstapte door een  

konijnenhol op het hoofdveld van AFC  

en mijn enkelbanden scheurde. Zo zie  

je maar hoe het kan lopen. Gelukkig 

heb ik het genoegen gehad om al die  

jaren bij ADO’20 met goede spelers te  

mogen voetballen.’

Als RON VAN AANHOlT EEN ElFTAl MOCHT sAMENsTEllEN MET sPElERs WAARMEE  
HIJ BIJ ADO’20 sPEElDE, zIET DAT ER Als VOlGT uIT:

BERT WOlTERs

 JAN zONNEVElD sJAAK BRuIN  PETER WIJKER BARRy DE KRuIJFF

 MARC AlTENA RON VAN AANHOlT  lEO DEKKER JOHAN VAN HEEl

  PETER TANIA  RICHARD VAN sON 
  

TRAINERs: CEEs GlAs EN MICHEl lIEsHOuT

Ron van Aanholt maakte bij ADO’20 deel uit van een unieke lichting voetballers. Debuterend in 
de tweede klasse beëindigde Van Aanholt zijn voetbalcarrière in het shirt van ADO’20 toen de  
Heemskerkers een gevestigde hoofdklasser waren. Vijftien jaar later is bij Van Aanholt het besef 
doorgedrongen dat hij bij ADO’20 unieke jaren heeft meegemaakt. Een hechte spelersgroep reeg  
de successen aaneen. ‘Die tijd komt nooit meer terug’, zegt de Heemskerker met enige weemoed.

Cees Glas was de trainer die Ron van  

Aanholt naar De Vlotter haalde. De ne-

gentienjarige Van Aanholt had twee jaar 

eerder zijn debuut gemaakt bij ODIN’59, 

dat toen nog in de vierde klasse uitkwam. 

‘Glas vroeg mij om bij ADO’20 te komen 

spelen en ik vond de tijd rijp om de overstap 

te maken.’

In het seizoen ’82/83 maakte Van Aan-

holt zijn opwachting bij ADO’20 niet we-

tende dat hij geschiedenis zou schrijven.  

’Toen ik kwam speelden we in de tweede 

klasse. Vergeet niet dat het vijf jaar heeft 

geduurd voordat wij kampioen werden’, 

kent Van Aanholt de feiten.

Na die titel werden we het seizoen daar-

op ook kampioen in de eerste klasse.  

‘We hadden echt een unieke lichting’,  

benadrukt de Heemskerker. ‘Ik maakte 

deel uit van een team dat voor het eerst  

in de historie van ADO’20 naar de hoofd-

klasse promoveerde. Daar ben ik trots op.’

De mentaliteit van de groep vormde de  

basis van de Heemskerkse prestaties is 

Van Aanholts overtuiging. ’Jongens als  

Johan van Heel, Sylvester Greveling, 

Ruud Man en Peter Tania waren echte 

winnaars. Hoewel Greveling, Man en  

Tania niet lang bij ons hebben gespeeld, 

voegden zij veel toe aan het elftal’, 

klinkt het enthousiast uit de mond van  

Van Aanholt, die met het collectief nog 

een pijler noemt voor het succesverhaal  

van ADO’20. ‘De binding was groot ook 

Ron van Aanholt maakte unieke jaren mee bij ADO’20

ron van aanholt is zijn 
tegenstander te slim af.
Foto: Kees Blokker

‘Wij moesten het doen met een paar consumptiebonnen’
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de glaZen

 bal
 1. MARK KRANENDONK FC CAsTRICuM 224 PuNTEN
 2. BOB BEENTJEs EGMONDIA 215 PuNTEN**
 3. JOs VAN VEElEN lIMMEN            213 PuNTEN
 4. sANDER VERAART DE KENNEMERs VR. 209 PuNTEN   
 RAJEsH BIsHEsAR AFC’34 zAT. 209 PuNTEN    
 6. BAs NABER JONG HOllAND 208 PuNTEN
 7. HERMAN VAN ROODE AlKMAARsCHE BOys VR. 205 PuNTEN
 8. RON WEINBRECHER AlKMAARsCHE BOys 203 PuNTEN
 9. JAAP sCHIlDER AFC’34 199 PuNTEN 
 BOB KOOl lIMMEN VR.                            199 PuNTEN        
11. WIllEM zEIJlMANs  sV VRONE 198 PuNTEN
12. WIM VAN KOl ADO’20 VR. 195 PuNTEN
13. ANNIKA WINKEl sV WIJK AAN zEE VR.            194 PuNTEN
14. AlEx BEEK AlCMARIA VICTRIx zAT.            193 PuNTEN
15. WIllEM ROEMER FC CAsTRICuM VR. 191 PuNTEN 
 ROWDy BAKKER ODIN’59 191 PuNTEN
17. PETER DE GROOT KsV 189 PuNTEN
18. NICO VAN DEN BERGHE JONG HERCulEs 186 PuNTEN
19. MO BOuCHIBTI ODIN’59 VR. 183 PuNTEN
 MARK PAulI REIGER BOys 183 PuNTEN
21. HAN VIssCHER MEERVOGEls’31 182 PuNTEN
 WIlCO DE VRIEs FC VElsENOORD 182 PuNTEN
23. WIM TWIsK zEEVOGEls VR. 181 PuNTEN
 ARNOlD DE BlOCK REIGER BOys VR. 181 PuNTEN
25. TRIsTAN OOMs HuGO BOys 180 PuNTEN
26. MARCEl FABER DE FOREsTERs 179 PuNTEN
27. ERNsT RANzIJN zEEVOGEls 176 PuNTEN
28. ERWIN RöMER sV WMC 175 PuNTEN    
29. ED NOORlANDER KOlPING BOys VR. 174 PuNTEN
30. HERMAN BRETHOuWER RKVV DEM VR. 171 PuNTEN
 MICK KERssENs MEERVOGEls’31 zAT. 171 PuNTEN
 RON BOuMAN RKVV DEM 171 PuNTEN
33. JANNEs MEIJER HsV VR. 169 PuNTEN
34. EDWIN VEENsTRA HsV 167 PuNTEN
35. DElANO sNIJDERs FlAMINGO’s’64 166 PuNTEN
36. MARC VAN WONDEREN KOlPING BOys 163 PuNTEN*      
37. JuRG BOsMAN FC uITGEEsT 162 PuNTEN
38. IVAR BOEREBACH sV BEVERWIJK 161 PuNTEN****
39. BIANCA VERMAAT  EGMONDIA VR. 159 PuNTEN
40. ulRICH lANDVREuGD sVW’27 158 PuNTEN
41. JAN OlDENHOVE VITEssE’22 157 PuNTEN*****
42. FRED BIsCHOT sV WIJK AAN zEE 155 PuNTEN
43. ROB HOFF DE FOREsTERs VR. 154 PuNTEN  
 WIlFRED VAN HOOREN sV KOEDIJK VR. 154 PuNTEN
45. COCK VIJzElAAR sV WMC VR. 153 PuNTEN
46. PETER sTRABBING AlCMARIA VICTRIx 152 PuNTEN***
47. JOOP DE JONG sINT ADElBERT 148 PuNTEN                      
48. GERRIT BOERMAN sV KOEDIJK 145 PuNTEN
 sAsKIA VADER KsV VR.            145 PuNTEN
50. WERNER HOEKsTRA sV WMC zAT. 144 PuNTEN
51. MARTIN DE GROOT ADO’20 124 PuNTEN
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* inclusief de  punten van voorganger robin ernest
** inclusief de punten van voorgangers jamal yaHiaoui en joHan rutz
*** inclusief de punten van voorganger jeroen kroes  

**** inclusief de punten van voorganger guido mulder
***** inclusief de punten van voorganger jort van der meulen
de stand is bijgewerkt tot en met 1 mei

Met 10% Korting 
bent u nu al winnaar!
Sake is hip & trendy! Nu al dé winnaar 
van 2011. Sake, gemaakt van rijst, is een 
bijzonder alternatief voor bier of wijn. 
Het wordt tegenwoordig licht gekoeld 
gedronken. De smaak kan variëren van 

licht en fruitig tot rijk en complex en past 
bij ieder feestelijk moment. Bestel nu met 
de actiecode ‘KAMPIOEN’ en ontvang 
10% korting op uw bestelling. Kijk voor 
meer informatie op www.sakegarden.nl

licht en fruitig tot rijk en complex en past 
bij ieder feestelijk moment. Bestel nu met 

ontvang 
 Kijk voor 

www.sakegarden.nlwww.sakegarden.nlwww.sakegarden.nl
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Naam 

Koen Barhorst

leeftijd 

20 jaar

Club  

VV Limmen

Positie  

Assistent-coach vrouwen Limmen I en assistent-scheidsrechter in de 

hoofdklasse zaterdag.

Bal hooghouden 

Tien keer.

Hoogtepunt carrière als assistent-scheidsrechter 

De wedstrijd young Boys-Quick Boys, ODIN’59-Jong Ajax en op 1 juli 

ben ik assistent-scheidsrechter bij het eerste van AZ.  

sterke punten Koen als assistent-scheidsrechter volgens Charissa   

Hij blijft altijd gefocust, wat ze ook roepen, wat ze ook zeggen. En dat 

terwijl hij zich thuis totaal niet kan concentreren!

zwakke punten Koen als assistent-trainer volgens Charissa 

Koen weet alles altijd beter.  

Onder mijn voetbalbroek draag ik 

Boxer met achterop Referee.

Kan seks voor de wedstrijd? 

Niet voor mijn wedstrijd, maar voor Charissa haar wedstrijd vind ik het 

wel kunnen.

Muziek voor een wedstrijd? 

Muziek met een lekkere beat. Daar kun je heerlijk op warmlopen.

Ben je bijgelovig? zo ja wat is dat bijgeloof? 

Ik geloof in mezelf. 

leukste voetbalhumor  

Dat wat er altijd langs de lijn naar me geroepen wordt. Ze verzinnen 

werkelijk elke week weer iets nieuws.  Zoals: ‘Haaaaii, Maik de Boer, 

Vlaggen!’

Hoe is het om een vriendin te hebben die voetbalt? 

Zodra we de deur uitlopen zijn we tot na de wedstrijd geen vriend en 

vriendin, tijdens de wedstrijd zal ze ook net zoveel naar haar hoofd krijgen 

geslingerd als de rest van het team. De derde helft thuis maakt ze daar 

ook geen probleem van dus dat scheelt weer.  

Vrouwen limmen volgend seizoen? 

Volgend seizoen spelen we in de derde klasse, omdat we dit seizoen 

degraderen. We hebben nog geen wedstrijd met hetzelfde elftal ge-

speeld. Veel blessures, reizen en Charissa was zwanger. Dan heb je  

al snel geen team meer. 

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?

Als ik op zaterdag moet vlaggen neem ik alle tijd om er te komen, kijk 

waar het is, hoe hoog ze in de competitie staan en wat er de afgelopen 

week is gebeurd. Zo weet je wat er speelt bij een club.

Als assistent-trainer hoef ik vrij weinig te doen, ik doe de spelerspas- 

sen, zorg dat de ballen etcetera. klaarliggen en de veldjes zijn uitgezet.  

Voor de wedstrijd zit ik altijd nog even met Bob Kool, de hoofdtrainer,  

om te kijken hoe we nu weer de beste elf op het veld kunnen zetten.

Passie buiten het voetbal   

Liv en gezelligheid!

een tweetje

VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET VOETBALLERS DOEN HET MET

FOTO : Orange pictures

Naam 

Charissa Laan 

leeftijd 

20 jaar

Club  

VV Limmen

Positie  

Laatste man

Bal hooghouden 

Twee keer.

Hoogtepunt voetbalcarrière 

Vanaf de middenlijn scoren. Hoewel het niet de bedoeling was, was het 

wel heel lekker.  

sterke punten Charissa volgens Koen 

Charissa is die ragger die je in elk team nodig hebt: geen gerotzooi, 

gewoon weg die bal! En ze heeft inzicht.

zwakke punten Charissa volgens Koen 

Ze is veel te lief. Je moet kunnen incasseren, maar dan moet je ook wel 

af en toe wat uitdelen. En dat doet ze niet. 

Onder mijn voetbalbroek draag ik 

Een string of hipster.

Kan seks voor de wedstrijd? 

Absoluut. 

Muziek voor een wedstrijd? 

Kinderen voor Kinderen, net als de rest van de dames 1. 

Ben je bijgelovig? zo ja wat is dat bijgeloof? 

Nee. 

leukste voetbalhumor  

Als ik bij Koen sta te kijken! Dan krijgt hij zoveel naar zijn hoofd, maar 

heel veel daarvan is nog echt grappig ook.

Hoe is het om een vriend te hebben die je assistent-trainer is? 

Aan de ene kant heel leuk, want je hoort alles en je hebt dezelfde pas-

sie. Aan de andere kant kan ik niet zo goed tegen kritiek en eigenlijk al 

helemaal niet van hem. 

Koen als assistent-scheidsrechter volgend seizoen? 

Dan assisteert hij nog steeds in de Hoofdklasse. Hij hoopt het in dat 

seizoen zo goed te doen zodat hij promoveert. Onze dochter Liv en ik 

zullen vaak komen kijken.

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 

Verstand op nul en gaan.

Passie buiten het voetbal  

Onze dochter Liv.
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