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Het veld 
weer op!

Het weekeinde waar vele duizenden
voetballers op hebben gewacht is bijna

daar. Zij mogen na al die oefenduels
en bekerpotjes het veld weer op. Vanaf

nu gaat het er echt om. 
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Selecties
op de site
Traditiege-
trouw waren
alle voetbalse-
lecties van alle
clubs vindbaar
in de Amateur-
voetbalbijlage,
maar zoals u
zult zien is dat
die jaar niet het
geval. Niet ge-
treurd, wacht
nog even met
boze brieven
sturen, want
online is alles
te vinden. Op
www.bd.nl/ama
teurvoetbal
staat een over-
zicht met alle
spelers van alle
clubs per ni-
veau.

Selecties

8
Om alles lekker
overzichtelijk
te maken zijn
de selecties
opgedeeld per
niveau. Op
deze manier
kunt u alle te-
genstanders
van uw clubs
beter bestude-
ren. Over acht
niveaus zijn
deze verdeeld. Kees Klijn

Waspik

M
idden in de nacht
even de haspel ver-
zetten, terrein-
knecht Wim Wage-
makers heeft het

meer dan eens gedaan tijdens die
verschroeiend hete zomer. Het re-
sultaat is er ook naar: de twee vel-
den van The White Boys liggen er
werkelijk fantastisch bij. En, ook
wel zo fijn voor Wagemakers, ze
zullen meer worden gebruikt dan
vorig seizoen: 26 Poolse voetbal-
lers zijn in Waspik-Boven neerge-
streken. Daar is de club bijzonder

gelukkig mee, want na vier jaar zal
Waspik weer uitkomen in een
standaardklasse. 

11 mei 2014
Op 11 mei 2014 speelde The White
Boys zijn laatste wedstrijd in de
vijfde klasse. Door een doelpunt
van Maurice van Kempen werd met
1-0 gewonnen van Molenschot. De
club kampte al jaren met te weinig
spelers. ,,De jongens kregen heel
veel nederlagen te verstouwen,
vaak met grote cijfers”, herinnert
voorzitter Nol Kemmeren zich nog.
,,Dan heb je als speler van een
tweede elftal ook weinig zin om bij
het eerste op de bank te gaan zitten.

Dus was het telkens spelers sprok-
kelen.” Twee seniorenteams res-
teerden en een dameselftal. 

Dit seizoen staat The White Boys
weer ingeschreven in de vijfde
klasse. 26 Poolse voetballers heeft
de club erbij gekregen – een stijging
van een kwart van het ledenbe-
stand. ,,Ze voetbalden bij Broekho-
ven, die club is gestopt”, vertelt se-
cretaris Dennis Schellekens. ,,Ze
zijn bij verschillende clubs geweest.
Ze wilden graag in een standaard-
klasse voetballen, alleen bij ons was
dat mogelijk. We hebben een goed
gesprek gevoerd, eentje spreekt
heel goed Nederlands. Ook leden
zijn gepolst. Die konden er zich wel

Black Devils hullen   

Het was verrassend dat eerste-
klasser GRC 14 met Piet de Kruif
(48) als nieuwe trainer op de
proppen kwam.

Marry Bouman
Giessen

,,Ik wilde naar een zaterdagclub,
naar een echte dorpsclub waar het
voetbal nog echt leeft. Ben bij veel
clubs wezen kijken. Ook bij GRC
14. Ik zag aan dat balkon met al die
supporters dat het erg leefde. Toen
ik hoorde dat GRC en Marcel van
Helmond uit elkaar gingen, heb ik
gebeld. Vervolgens was het snel
voor elkaar”, legt de aardbeienteler
uit Ophemert de move uit.

� Piet de Kruif leidt de training van GRC 14. 
FOTO JORIS BUIJS/BEELD WERKT

‘Het voetbal moet echt       

Bij de F’jes maakte hij zijn eerste goal-
tjes. Pas 4 was Frenkie de Jong toen hij
al mee mocht voetballen bij ASV Arkel.

Ruim drie jaar speelde de neo-international
daar, totdat Willem II hem op zijn achtste naar
Tilburg lokte. Nu, op zijn 21ste, is Frenkie de
trots van het dorp in het polderland boven
Maas en Waal. 

Vanuit Arkel waren ze er dan ook bij toen hij
onlangs debuteerde in Oranje. Op hun span-
doeken stonden teksten als Alle ballen op Fren-
kie en De trots van ASV Arkel. Waar zijn carrière
hem ook nog naar toe mag leiden, Frenkie zul-
len ze in Arkel eeuwig als hun held blijven
koesteren. 

Zoals Frenkie de Jong zijn de meeste interna-
tionals ooit bij een amateurclub in de buurt be-
gonnen. Virgil van Dijk speelde vier jaar bij
WDS’19 in Breda, Memphis Depay groeide op
bij VV Moordrecht, Patrick van Aanholt bij
OSC’45 in Den Bosch. 

Als prille liefhebbers hebben ze bij hun eerste
amateurclub de eerste stappen op een voetbal-
veld gezet; aangemoedigd door vader of moe-
der, broertje of vriendje, geïnspireerd door
voorbeelden op tv of YouTube. Ze groeiden er
op in een sfeer waarin de teamgeest over-
heerste. Ze leerden er hun corvee te doen, bal-
len verzamelen, de kleedkamer netjes achterla-
ten, de scheidsrechter gehoorzamen. 

Het amateurvoetbal blijft de kweekvijver
waaruit de meeste topvoetballers voortkomen.
Maar ook wie de top niet haalt kan hier eigen
doelen nastreven, vriendschap vinden, samen
met de maten zweten op een doordeweekse
trainingsavond, plezier beleven aan een potje
voetbal op zaterdagmiddag of zondagmorgen
en tijdens de derde helft bier drinken totdat de
kantinebeheerder roept dat het laat genoeg is
geworden. 

Zo blijft amateurvoetbal de sport zoals die
ooit is bedoeld, ontspanning door inspanning. 

Sinds de profs halverwege de vorige eeuw
hun eigen domein hebben, draagt het begrip
amateur gaandeweg ook een andere, laatdun-
kende betekenis met zich mee. Een flagrante
blunder krijgt al snel de toevoeging ‘amateu-
ristisch’. Prutsers worden nogal eens als ‘ama-
teurs’ betiteld. 

Vrijetijds-voetballers zijn géén amateurs, al-
leen omdat ze niét betaald krijgen voor hun
hobby. De term is ontleend aan het Latijnse
amator, wat voor liefhebber staat. Liefhebbers
dus, net als Frenkie en zoveel andere topvoet-
ballers dat altijd zullen blijven.

COLUMN

Liefhebbers
HENK MEES

Vrijetijds-
voetballers
zijn géén
amateurs,
alleen
omdat ze
niét
betaald
krijgen



SPORT 3
LA

maandag 17 september 2018

Trainers, ze zien hun spelers
soms meer dan hun eigen
vrouw. Voor Ruud van den
Heuvel, oefenmeester bij der-
deklasser RWB, en zijn vrouw
Monique gaat dat niet op. 
,,We hebben een eigen zaak, een
meubelmakerij”, zegt de 47-ja-
rige Waalwijkse. ,,We zijn altijd
samen, behalve als Ruud naar
het voetballen gaat.” 
Op zondag, als er een wedstrijd
van RWB op het programma
staat, is Monique er ook bijna al-
tijd bij. ,,Puur uit interesse. Ik vind
voetballen leuk. Vroeger, toen
Ruud nog geen hoofdtrainer was,
hadden we een seizoenkaart
voor Feyenoord. We praten er
ook veel over”, licht Monique ver-

der toe. Stand by your man, zo
letterlijk neemt ze dat dan ook
niet. ,,Nee, ik ga nooit bij de dug-

out staan, maar altijd tussen de
vrouwen van de vereniging waar
hij dan trainer van is”, legt ze uit.
,,Ja, soms komt er weleens kri-
tiek. Worden er vragen gesteld
waarom hij dit of dat heeft beslo-
ten. Daar geef ik nooit een ant-
woord op, dat is Ruud zijn zaak.” 
Monique vindt dat haar man als
trainer van de Waalwijkse derde-
klasser zijn zaakjes aardig voor
elkaar heeft. ,,Hij zal nooit onbe-
zonnen in een avontuur stappen,
maar weet precies wat hij uitein-
delijk met een club wil bereiken.
Daar zit een idee achter, hoe het
aan te pakken. En hij vindt het
oprecht leuk om met spelers te
werken.” 

Door Kees Klijn

MONIQUE EN RUUD VAN DEN HEUVEL

‘Ik sta nooit bij 
de dug-out’

Vroeger hadden we
een seizoenskaart
voor Feyenoord, we
praten er veel over
— Monique van den Heuvel

Sinds een tijdje hebben Tanja
Maas en Hans Richters, trainer
van Vlijmense Boys, een rela-
tie met elkaar. Beiden zijn
echte voetballiefhebbers. ,,Het
zit bij ons in de familie”, zegt
de Vlijmense (46). 
,,Mijn zoon en dochter voetballen
ook. Mijn broertje Marc was een
veel scorende spits in de regio.
Hans is scout voor RKC Waal-
wijk, dan gaan we vrijdagavond
samen op pad.” 
Maar hun leven gaat niet altijd
over rozen, zo weet zowel Hans
als Tanja maar al te goed. ,,Ik ben
kantinebeheerder bij Vlijmense
Boys. Mijn zoon, Jerre, speelt in
het eerste. Dat maakt het wel
eens lastig. Als hij wordt gewis-
seld, of Hans heeft na-

derhand kritiek op hem, dan ga ik
er recht tegenin”, legt Tanja eer-
lijk uit. 
,,Zo zit dat nu eenmaal in onze fa-
milie, we komen voor elkaar op.

En ook voor Jerre is het minder
prettig. Ploeggenoten hadden in
het begin soms het idee dat-ie
werd voorgetrokken. Daarom
keek hij uit naar een andere club,
maar dat is er niet van gekomen.” 
Hans had als coach van de Vlij-
mense derdeklasser die conclusie
ook kunnen trekken; solliciteren
bij een andere voetbalvereniging. 
,,Dat ging niet, want het contract
was al getekend voordat we iets
met elkaar kregen. Voor volgend
seizoen gaan we dat wel anders
doen. Gewoon om het zuiver te
houden, anders geeft dat toch
veel gedoe.” 

Door Kees Klijn

TANJA MAAS EN HANS RICHTERS

‘Hans als trainer van Vlijmense
Boys is af en toe wel lastig’

Als mijn zoon Jerre
wordt gewisseld of
Hans heeft kritiek
ga ik er tegenin
— Tanja Maas

� The White Boys-voorzitter Nol Kem-
meren (rechts) en secretaris Dennis
Schellekens (links). 
FOTO MARIE THÉRÈSE KIERKELS/BEELD WERKT

in vinden. Het levert meer reuring op.”
Om de sfeer al te proeven, werd het
team vorig seizoen uitgenodigd op de
laatste speeldag met de barbecue. ,,Dat
was gezellig, ongedwongen.”

The Black Devils
De Polen, die zich The Black Devils
noemen, gaan uiteraard spelen in het
rood en wit van The White Boys. Aar-
dig detail: rood en wit, dat zijn ook de
kleuren van Poolse vlag. Maar The
White Boys wordt geen Poolse enclave
met zijn eigen cultuur. Kemmeren:
,,Het wordt geen vereniging in een ver-
eniging. We gaan ons dus ook niet aan-
passen aan hun eetcultuur. In onze
kantine verkopen we dus alleen maar

frikandellen en kroketten, geen Poolse
worst of iets dergelijks.” Schellekens: ,,Ze
moeten zich wel bij ons thuis voelen.
Daarom zullen we bij thuiswedstrijden
voor een kommetje soep met een broodje
erbij zorgen. Tegelijkertijd verwachten
we dat ze ook na afloop even in de kan-
tine blijven hangen, dat deze voetballers
zich mengen met onze leden.” Punt van
aandacht: het bestuur wil nog een assis-
tent-trainer erbij betrekken. Kemmeren:
,,Iemand die de verbinding maakt tussen
dat team en het bestuur.”
Kemmeren: ,,Enige ambitie hebben ze

wel, want ze wilden niet in een reserve-
klasse uitkomen. We zijn benieuwd. Het
zou wel heel mooi zijn als we in die vijfde
klasse C een beetje mee gaan draaien.”

  zich in rood en wit
We gaan ons
niet
aanpassen
aan hun
eetcultuur,
geen Poolse
worst in de
kantine dus 
– Nol Kemmeren

BROEKHOVEN

Op Broekhoven kon je vorig seizoen
geen peil trekken. Soms werden
wedstrijden met grote cijfers ge-
wonnen om de week erna een pak
slaag op te lopen. Reden: geld ver-
dienen gaat bij de Polen toch voor
voetballen. Dat was op een dins-
dagavond op het hoofdveld goed te
merken: van de 26 spelers werken
er acht een programma af, zonder
trainer.
De Poolse delegatie speelde vorig
seizoen ook al in de vijfde klasse C,
waar het met 57 treffers op plek
zes eindigde van de meest sco-
rende teams. Het probleem van het
Poolse team zat hem echter in de
verdediging, met 93 tegentreffers
incasseerde Broekhoven de meeste
tegengoals van heel de competitie.
Uiteindelijk resulteerde dit in een
tiende plek op de ranglijst: nog voor
De Bocht’80, Irene en SVG.

Soms geen peil
op te trekken

    wat gaan uitstralen’
De Kruif, een onbekende eend

in de Altena voetbalbijt. Maar als je
de naam Hans Kraaij Jr. er aan
vastkoppelt, gaat het lampje bran-
den. Was hij niet de man met de
voetbaldiploma’s naast de jofele
Kraaij? ,,Inderdaad, ik heb vijftien
jaar met Hans gewerkt. Veel mee-
gemaakt. Eerst bij Ophemert, ver-
volgens bij FC Lienden en bij JVC
Cuijk. Maar toen FC Lienden naar
de hoofdklasse ging moest er nog
een derde bij met diploma’s. Ik
mocht een hoofdklasser niet trai-
nen. Toen Hans naar DOVO is ge-
gaan zijn onze wegen gescheiden
en ben ik naar Germania gegaan.
Veel van Hans geleerd. We zijn
nog altijd vrienden.” 

Nu krijgt De Kruif de moeilijke
klus GRC in de eerste klasse te
houden. ,,Van Helmond heeft ge-
weldig werk afgeleverd. De laatste
twee keer was GRC pas echt op
het einde van de competitie veilig
en dat doe je niet drie keer achter
elkaar. Dus het wordt  zwaar.”

Voetbalvisie
Met De Kruif heeft GRC  een trai-
ner binnengehaald die weet dat je
je voetbalvisie moet aanpassen aan
de club. ,,Het belangrijkste is dat ik
de beste kwaliteiten van de groep
naar boven haal. Ik wil verder van
de goal af en ik wil ook geen lange
ballen. Het moet echt wat voetbal
gaan uitstralen.” 

Van GRC heeft hij veel wedstrij-
den gezien. De vele tegendoelpun-
ten zijn hem ook opgevallen. ,,De
verdedigers zullen meer in de
zone neergezet moeten worden.”
De van WSC overgekomen Tijn
van der Velden slaat De Kruif hoog
aan. Helaas kan de oefenmeester
de eerste maanden geen beroep
doen op de klasbak wegens een
verblijf in Amerika. Een zorg van
andere aard is Henri Versteeg.
,,Henri is onze allerbeste speler.
Hij is weer aan zijn enkel geope-
reerd. Die zullen we tot november
missen.” De Kruif waagt zich niet
aan prognoses, maar denkt dat
Sportlust’46, Montfoort en WNC
de dienst zullen uitmaken.

Na vier jaar komt The White
Boys weer uit in de vijfde klasse.
Dat is te danken aan 26 Polen.  
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In een poll wordt WSC getipt als
kampioenskandidaat in de tweede
klasse E. ,,Zelf geloven we daar
niet meteen in”, zegt WSC-trainer
Norbert Rebsch.

Kees Klijn
Waalwijk

WSC maakte afgelopen seizoen een
aardige ontwikkeling door, al was de
start stroef. Maar na de winterstop vie-
len de ideeën van de nieuwe trainer
Norbert Rebsch steeds meer in goede
aarde binnen zijn selectie. Met aanval-
lend voetbal, hoog druk zetten en
slimmigheidjes, die de 52-jarige Til-
burger in zijn jaren bij RKC en in de
Belgische competities had geleerd,
werden meer en meer door de oranje-
zwarten opgepikt. Even leek het er nog
op dat de Waalwijkers nog de nacom-
petitie zouden halen, uiteindelijk
lukte dat niet: WSC eindigde in de
tweede klasse H op de vierde plaats.

Kneden, boetseren: Rebsch hoopte
er voor komend seizoen minder tijd
aan te spenderen, dus dat zijn selectie
nagenoeg intact zou blijven. Maar in
de laatste twee weken van de  transfer-
periode kwam vooral zaterdageerste-
klasser GRC 14  shoppen.  Lars Kruis-
sen, Tijn van der Velden en Sergen
Bozkurt vertrokken naar Giessen/Rijs-
wijk. ,,Aangezien Marc Corman  en
Nick van Bladel, twee toppers op ons
niveau zijn gestopt, ben ik nagenoeg
heel mijn achterhoede kwijtgeraakt”,
zegt de oefenmeester. ,,Toch kunnen
we dat wel opvangen, want Jimmy
Janssen is van oudsher een vleugelver-

dediger. De aangetrokken Calvin Cle-
mens is een linksback. Zijn broer Gor-
dillio zal ook achterin te vinden zijn.
Hij is gepokt en gemazeld, dus dat
komt goed.” Het vertrek van Soufiane
Bakkali is ondervangen: Yannick Bur-
leson is zijn vervanger. ,,Hij is een ge-
renommeerde spits.” 

Conduitestaat
Rebsch heeft als trainer een aardig
lijstje opgebouwd, werd met sc ’t Zand,
NOAD en Gudok kampioen. Ook
werd een keer of zes de nacompetitie
gehaald, zonder succes overigens.
Meedoen om de prijzen zit er dus van

nature in. ,,Volgens een poll in Tilburg
zou WSC zelfs de grote favoriet voor
de titel in de tweede klasse E zijn. Ik
ben blij als we het doel van vorig sei-
zoen weten te herhalen, want dan doe
je mee om de prijzen.” 

Na drie seizoenen Haarsteeg, het-
geen in de laatste voetbaljaargang
leidde tot nacompetitievoetbal, keerde
Rebsch terug bij WSC: hij had er vijf

Geen kampioenskoorts

� Norbert Rebsch
werkt een bal
tegen de Waal-
wijkse touwen. De
oefenmeester
hoopt WSC’s pres-
tatie van vorig sei-
zoen – vierde – te
evenaren. 
FOTO JORIS BUIJS/BEELD

WERKT

jaar gevoetbald. Hij kende de club al,
een pre. Maar er telde meer mee. ,,Ik
zoek mijn clubs zorgvuldig uit. Als ik
denk dat ze iets extra’s nodig hebben,
dan solliciteer ik.”

Vorig seizoen bood nog een uitda-
ging: WSC werd ingedeeld in de
tweede klasse H. ,,Heel veel onbe-
kende clubs. Mooi om een keer mee te
maken, maar ik wilde toch liever weer
wedstrijden in mijn eigen omgeving
spelen. Je kent de clubs beter, dat
scheelt.” Dat je dan meteen tot kampi-
oenskandidaat wordt gebombardeerd
kan de druk verhogen. ,,Dat gebeurt
niet, want zelf zien we dat niet zo.” 

Coenen keert weer terug naar zijn roots
Patrick Coenen wilde een keer
het zaterdagvoetbal meemaken,
dus vertrok hij naar Roda
Boys/Bommelerwaard. Het be-
viel hem goed, toch keerde hij
terug naar Baardwijk. 

Kees Klijn
Waalwijk

Laat in Waalwijk de naam Coenen
vallen, dan weten de schoenen-
stadbewoners dat die families hun
oorsprong hebben in Baardwijk.
En trekken ze voetbalschoenen
aan, dan meldden ze zich aan met
de club met die naam. Coenen en
Baardwijk, ze zijn dus onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. 

Dat gold ook voor doelman Pa-
trick Coenen. Uitgezonderd een

jeugdzonde – hij stond als junior
twee seizoenen aan de overkant,
bij WSC, tussen de palen – kon
Baardwijk altijd op hem rekenen.
Maar vorig seizoen was de 29-ja-
rige doelwacht toch vertrokken.
Kenners van Roda Boys hadden
hem aan het werk gezien, rond de
winterstop werden zaken gedaan.
,,Ik heb altijd het zondagvoetbal
meegemaakt”, zegt de Waalwijker,
,,en wilde die andere kant ook
eens beleven. Die entourage op za-
terdag, ja, die is me heel goed be-
vallen. Doordat alle elftallen op die
ene dag spelen, is er veel dynamiek
op het sportpark. Mooi is dat. En
supporters zijn erg betrokken bij
het eerste elftal. Dat was bij alle
clubs wel waar we speelden.”

Een Coenen die na jaren het

doel heeft verdedigd Baardwijk
vaarwel zegt, het is wellicht slik-
ken binnen de familie. Zowel bij
pa als ma loopt geel-zwart bloed
door de aderen. Maar zijn ouders,
die bij thuiswedstrijden altijd het
pontje Veen-Aalst namen om hun
zoon aan het werk te zien, maak-
ten er geen punt van. ,,Ze begre-
pen het wel dat ik toch een keer er-
gens anders wilde gaan kijken.”  

Druk bestaan
Roda Boys had graag doorgegaan
met Coenen. Maar hij liet na de
winterstop weten dat zijn verblijf
bij dat ene seizoen zou blijven.
,,Het was amper te combineren
met mijn werk als accountmana-
ger. Meestal kwam ik op dinsdag
en donderdag niet eens thuis om

te eten. Dat ging me tegenstaan.”
Coenen onderhield altijd een

nauwe band met Baardwijk. ,,Op
zondag was ik vrij. Ging ik bij het
eerste kijken. Daar voetballen mijn
vrienden. Logisch dus dat ik weer
naar de Akkerlaan ga.” En ook: ,,Er
werd door de jongens regelmatig
gevraagd of ik terug wilde komen.
Maar als ik werk en voetballen bij
Roda Boys beter had kunnen com-
bineren, had ik zeker nog een paar
seizoenen aangeplakt. Je voetbalt
toch op een hoger niveau.”

Terug bij Baardwijk, dat voelt
meteen goed. Doelman Tony Salm
is vertrokken, dus Coenen wordt
zijn opvolger. Alhoewel, Bart van
Heesch, vorig seizoen nog
RWB’er, kan wellicht een concur-
rent worden. ,,We gaan het zien.”

� Patrick Coenen. 
FOTO TOM VALSTAR/BEELD WERKT

3
� Norbert Rebsch werd met drie
ploegen kampioen: Gudok, sc ’t
Zand en NOAD. WSC wordt ook ge-
tipt als kampioenskandidaat.

De gehele
verdediging van WSC
moest worden
vervangen
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Robert Roest, trainer van Alm-
kerk, was een profvoetballer.
Daarna haalde hij zijn papieren
voor oefenmeester, werkte
fulltime bij FC Utrecht. Een
voetbaldier dus. Toen Nico-
lette Wester (45) hem in 2008
leerde kennen, had ze zich in
eerste instantie voorgenomen
om daar ‘mooi niet in te trap-
pen’.
Want de Soestse heeft maar
weinig met voetballen. Bovenal:
je bent hem wel heel veel kwijt,
minstens twee avonden en de
zaterdag. 
Maar de liefde was echter ster-
ker. ,,Dat alleen thuis zitten,
wachten tot één uur totdat Ro-
bert thuis zou komen was wel

een dingetje. Maar uiteindelijk
went het.”
Nicolette gaat zelden mee naar
een wedstrijd. ,,Ik heb een kapsa-

lon, op zaterdag kan ik
dan echt niet weg. Op zich vind
ik het ook niet zo erg, hoor. En in
het wereldje is het van ons kent
ons. Als trainer ben je al een bui-
tenstaander, voor een vrouw of
vriendin van de trainer geldt dat
zeker.” 
Robert (48), oud-speler van
onder andere FC Utrecht en For-
tuna Sittard, vermoeit Nicolette
maar weinig met zijn werk als
trainer van de eersteklasser uit
Almkerk. ,,Hooguit als er echt
wat speelt, dan moet hij het kwijt.
Maar hij valt me er ook niet mee
lastig als er op zaterdag is verlo-
ren. Hij komt ook echt nooit cha-
grijnig thuis. Dat is heel fijn.”

Door Kees Klijn

NICOLETTE WESTER EN ROBERT ROEST

‘Robert komt nooit
chagrijnig thuis’

Als trainer ben je al
een buitenstaander,
voor de vrouw ervan
geldt dat zeker
— Nicolette Wester

Het hart van Gusta Versteden
(63) uit Best gaat niet uit naar
het voetballen. Maar haar hart
was wel heel groot toen haar
man Pieter Tuns aangaf dat hij
heel graag trainer wilde wor-
den.
,,Iedereen moet zijn eigen talent
kunnen najagen. Bij Pieter lag dat
bij het voetballen, zijn grote pas-
sie. Toen onze zoon nog klein
was, ging ik wel naar wedstrijden
van Pieter kijken. Totdat ik een
kapsalon opende, toen kon dat
niet meer.” Daarom is ze tegen-
woordig wat minder vaak langs
de lijn te zien.
Pieter (63), trainer van derdeklas-
ser Sleeuwijk, zal met Gusta dus
nooit of te nimmer over de ruit op
het middenveld beginnen,

of inschuivende libero’s. Dat ge-
beurt echter wel als het persoon-
lijke vlak in beeld komt. ,,In een
vorig leven heb ik als verpleeg-
kundige in de psychiatrie gewerkt.

Ik weet dus iets van psychologie.
Als er wat speelt, wringt, dan heb-
ben we het daar over.” 
Pieter traint de laatste jaren
veelal clubs in het Land van
Heusden en Altena en de Bom-
melerwaard. Dat is een eindje rij-
den. 
Groot voordeel: na een zeperd is
hij op zaterdagavond eenmaal
thuisgekomen weer de rust
zelve. ,,Dat heeft hij toch wel
over zich, hoor. Al lag dat in de
beginjaren een slag anders. Nu
kan hij heel goed relativeren. Hij
zal dan ook nooit zijn frustraties
op mijn bord leggen.” 

Door Kees Klijn

GUSTA VERSTEDEN EN PIETER TUNS

‘Ieder moet zijn eigen talent
kunnen najagen’

Als er wat
psychologisch
speelt, hebben we
het er wel over
— Gusta Versteden

Piet Saaman is de nieuwe trai-
ner van tweedeklasser Woudri-
chem. Op Het Bolwerk wordt hij
herenigd met zijn zoon Tim. Die
zag aanvankelijk beren op de
weg.

Kees Klijn
Woudrichem

Woudrichem heeft een hoog de-
mocratisch gehalte. Zo mocht de
selectie over de opvolger van Leon
Elands stemmen. Tim Saaman
(24) leverde zijn papiertje blanco

in. Hij wilde neutraal blijven. Im-
mers, het ging over zijn vader, Piet.
De aanvaller had bij het sollicite-
ren van pa even zijn bedenkingen.
,,Dat kan gedoe geven, zeker als het
minder goed loopt. Dan, zo denk
ik dan, zal er naar mij en pa wor-
den gekeken. Of het zoontje van de
trainer moet zeker weer spelen,
zulk soort dingen.” Piet zag die be-
ren op de weg niet. ,,Je ziet die con-
structie meer in het voetballen en

dat geeft geen problemen.” 
Aan de andere kant kon Tim het

wel waarderen dat pa erin stapte.
,,Ik heb met mijn vader een heel
goede band.”

Haver tot gort
Een aantal spelers weten wat ze
aan hem hebben, kennen hem al
lang.  Piet (53): ,,Ik had ze al toen ze
F-pupil waren, ben door de jaren
heen met ze meegegaan. We ken-
nen elkaar dus van haver tot gort.”
Saaman, die vorig seizoen met

zondagvierdeklasser Alem nog de
nacompetitie haalde, vindt het fijn
om weer terug te keren op Het
Bolwerk. Immers, een jaar of acht
geleden had hij de groen-witten
ook al onder zijn hoede. ,,Het is
toch mijn club, ik kom hier van-
daan. Dichtbij, dat is lekker.”
Vorig seizoen was Saaman bij

alle wedstrijden van Woudrichem
toeschouwer. Hij zag dat de
nieuwkomer in de tweede klasse F
een mooi seizoen draaide. Toch
valt er nog wel wat te verbeteren.
,,Wat me opviel, was dat er regel-
matig heel slap werd gestart. Stond
Woudrichem binnen een kwartier
op een of twee doelpunten achter-
stand. Dat moet eruit.” Hoe? ,,Dat
begint al met de trainingen.
Scherpte en volledige inzet eisen
vanaf de eerste minuut.” 
Voor veel clubs is een tweede

seizoen in een nieuwe klasse dik-

wijls lastig: de meeste tegenstan-
ders kennen je, anticiperen daarop.
Bovendien is de tweede klasse F in
kwaliteit gegroeid, zegt Tim. ,,Vo-
rig seizoen waren er drie heel
zwakke ploegen, SVW SV Meer-
kerk en Hardinxveld. Die zijn alle-
maal weggevallen. Wat er bij is ge-
komen zal zeker niet minder zijn.”
Woudrichem heeft zich maar

amper kunnen versterken. Toch is
Piet Saaman optimistisch. ,,We
hebben een goede groep, dat is al
een aantal keer bewezen. Ze spe-
len al een tijd met elkaar, het is al

een team. En het zijn nog relatief
jonge gasten. Daar zit nog rek in.”
Maar om van Woudrichem een

stabiele tweedeklasser te maken
moet er meer gebeuren. ,,De club
heeft geen diepe zakken om spe-
lers aan te trekken. Daarom zul je
meer moeten investeren in de
jeugd.” Groot pluspunt: ,,Het is fijn
dat de club kunstgras heeft en dat
de jeugd daar in zijn vrije tijd ge-
bruik van kan maken.” 

� Coach en vader Piet Saaman (links) is herenigd met zijn zoon en aanvaller Tim (rechts). Tim zag in
eerste instantie nadelen met zijn pa als trainer van Woudrichem. FOTO TOM VALSTAR/BEELD WERKT

Als het minder loopt
zal er naar mij en pa
worden gekeken,
dat soort gedoe
—Tim Saaman (24)

Ik had ze al toen ze
nog F-pupil waren,
ben door de jaren
met ze meegegaan
— Piet Saaman (53)

Vader en zoon
Saaman herenigd in
Woudrichem
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Joris Smeur
Uden

R
uim twee jaar geleden
speelde Lars van Geel-
kerken (26) met zijn
huidige club UDI’19 de
kwartfinale van de

districtbeker tegen EVV. Gesteund
door een gunstige wind ging hij
op een meter of 35 van het vijan-
delijke doel achter de bal staan. De
arbiter van dienst sommeerde Van
Geelkerken vervolgens om het
speeltuig nog wat verder naar ach-
teren te leggen, maar dat weer-
hield hem er niet van om het als-
nog van flinke afstand te proberen. 

Het schot dat de Udense mid-
denvelder uiteindelijk loste werd
tot een absolute wereldgoal gepro-
moveerd. Feilloos tilde Van Geel-
kerken het leer met een fraaie
zwieper over de verbouwereerde
EVV-doelman heen. Het moment
werd vanaf de zijlijn gefilmd en
ging al snel viraal op social media.
Dat leverde de Udenaar de nodige
aandacht op. ,,Van allerlei kanten
stroomden de berichten binnen.
Zelfs van jongetjes uit Argentinië,
die vroegen of ik in het vliegtuig
wilde stappen om hen te leren hoe
je zo’n bal erin schiet”, weet Van
Geelkerken zich nog goed te her-
inneren. 

Het moge duidelijk zijn dat het
niet zomaar een vrije trap was, die
destijds tegen het net vloog. Voor
de technisch vaardige middenvel-
der was het bovendien de ultieme
beloning voor de vele trainings-
uren die hij in het nemen van free
kicks had gestoken. ,,In verschil-
lende jeugdelftallen nam ik al ge-
regeld vrije trappen, maar het is bij
mij pas echt gaan leven sinds ik bij
de senioren ging voetballen”, ver-
telt Van Geelkerken, die gaande-
weg ontdekte dat hij steeds meer
gevoel in zijn rechterwreef ont-
wikkelde. Dat deed hem op een
gegeven moment besluiten om
wat beelden op YouTube te gaan

Hoe neem je de
perfectevrije trap? We
vroegen het aan specialist
Lars van Geelkerken, die
landelijke bekendheid
kreeg met een grandioos
doelpunt.

bekijken. De fabelachtige wreef-
trap van Roberto Carlos op de
Confederations Cup van 1997
werd meerdere malen bestudeerd,
terwijl ook diverse rake pogingen
van Gareth Bale en Christiano Ro-
naldo aandachtig door Van Geel-
kerken werden bekeken. 

Zwabbereffect
De volgende stap was voor de
technicus naar eigen zeggen de
belangrijkste; oefenen, oefenen en
nog eens oefenen. ,,Met een paar
teamgenoten stond ik ruim een
halfuur voordat de training begon
al ballen op goal te rammen. Zon-
der muur en vaak ook zonder kee-

Vroeg pastaatje a
Vroeg aan de pasta of vlak voor
de wedstrijd nog een gehaktbal
met mayonaise. Wat is nu wijs-
heid voor een amateurvoetballer
om 90 minuten te kunnen pres-
teren? Sportvoedingsdeskun-
dige – én trainer van een vijfde-
klasser Dennis Meier legt het
uit. ,,Het is en blijft maatwerk.”

Chris Ottens
Den Bosch/Tilburg

Van vlamtosti’s tot tagliatelle met
garnalen. Het is allemaal al eens de
revue gepasseerd in Uit de kleedka-
mer, waarin voetballers wordt ge-
vraagd naar hún sportmaaltijd.
Net als worstenbroodjes, gehakt-
ballen met mayo én biefstuk met
champignons. Volgens sportvoe-
dingsdeskundige Dennis Meier,
getogen in Nuenen en inmiddels

Schijndelaar, wordt het belang van
goede voeding onderschat.  

Niet alleen in het amateurvoet-
bal. Meier assisteerde in 2014 ex-
PSV’er Ovidiu Stinga bij Universi-
tatea Craiova, ook op het gebied
van voeding. ,,Het was omschake-
len vanuit de Roemeense cultuur.
Ze aten daar vaak iets wat op een
soort van kaassoufflé leek. Niet
ideaal”, zegt Meier nog voorzich-
tig. Er was ook een speler, die zich
tijdens een wedstrijd niet zo lek-
ker voelde. Bleek dat hij vooraf
slechts twee croissantjes had gege-
ten... ,,Die jongen raakte nog ge-
blesseerd ook. Uiteindelijk hadden
we wel het fitste team en promo-
veerden we naar het hoogste ni-
veau”, weet Meier. In dit geval
ging het om profs, bij de amateurs
zit wel een verschilletje qua inten-
siteit. ,,Toch kan goede voeding

� Bij de meeste clubs eten spelers thuis voor een wedstrijd, bij Herpinia doen ze het anders. Eén van de
spelers maakt een pan soep voor de rest. Aan de voorbereiding kan het niet liggen. FOTO PETER VAN HUIJKELOM

Zelfs jongetjes uit
Argentinië vroegen of
ik het vliegtuig in
wilde stappen. Dan
kon ik hen leren hoe je
zo’n vrije trap erin
schiet
—Lars van Geelkerken (26)

‘Het is vooral een kwestie van 

AMATEURBIJLAGE 2018-2019
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� Lars van Geelkerken oefent vaak met wat teamge-
noten op vrije trappen. ,,Zonder muur en vaak ook
zonder keeper”, vertelt de man in kwestie daar over.
FOTO PETER VAN HUIJKELOM

per. Ik mikte bijna altijd dwars
door het midden en probeerde er
dan onderweg een verrassend ef-
fect aan te geven. Vaak is een kee-
per dan kansloos”, legt Van Geel-
kerken vakkundig uit. Maar hoe
geef je dan zo’n zwabbereffect
aan een vrije trap mee? Volgens
de Udenaar heeft dat vooral met
de stand van je voet te maken.
,,Als je keihard op goal schiet, dan
wijs je normaal gesproken vaak
de bal met je been na. Maar om
een bepaald effect aan een harde
vrije trap mee te geven kun je
best je been vrij direct nadat je
hebt geschoten weer intrekken.”
Een ander fenomeen waar Van

Geelkerken altijd gebruik van
maakt is het klaarleggen van de
bal met het ventiel naar voren.
,,Voor mijn gevoel kan ik nóg har-
der schieten, maar dat zit eerlijk
gezegd ook een beetje tussen
mijn oren.” Een andere specialist
waar Van Geelkerken veel be-
wondering voor heeft is overi-
gens David Beckham. ,,Maar die
krult ballen met zijn binnenkant
over de muur en zoiets is mij nog
nooit echt gelukt. Meestal eindigt
zo’n poging over het hek van het
trainingsveld.” Dat brengt hem
op een gedachte: ,,Wellicht dat ik
binnenkort weer wat extra trai-
ningsuren ga maken.”

1997
� De vrije trap van Roberto
Carlos op de Confederati-
ons Cup van 1997 was een
inspiratiebron voor Van
Geelkerken. Hij bekeek
deze meerdere keren en
probeerde ervan te leren. 

als de  ideale brandstof 
het verschil maken. Zeker rich-
ting het einde van een wedstrijd.”
Meier kan het weten, hij is zelf

trainer van vijfdeklasser Menos
uit Landhorst. Hij merkt vooral
dat er onwetendheid heerst. Spe-
lers die voor de aftrap nog een
Mars of Red Bull nemen, bijvoor-
beeld. ,,Dat werkt juist averechts.
Je bloedsuikerspiegel stijgt snel,
maar daarna krijg je een dipje.” 

Vette hap
De ideale maaltijd als je om half
drie de wei in moet? Dat verschilt
per individu – ‘het is maatwerk’ –
maar in de basis geldt: goed ont-
bijten en tweeënhalf tot drie uur
voor het duel goed eten. Het liefst
met koolhydraten, eiwitten én
onverzadigde vetten (!). Die laat-
sten zorgen voor opname van be-
langrijke vitamines. ,,Pasta, bami,

maar ook brood met kip is goed.
En pak in plaats van bruin eens
wit brood. Door vezels in bruin
brood, in combinatie met vocht,
zit je sneller vol en bestaat de
kans dat je te weinig stoffen bin-
nenkrijgt.” Een vette hap is not
done, dat verteert lastig. 
En in de rust? Een banaantje of

sportdrank? ,,Als je dat doet, pak
dan een isotone sportdrank. Een
banaan is ook niet altijd goed. Dat
kan gaan gisten, waardoor je last
van je maag kan krijgen”, zegt

Meier, die direct relativeert. ,,Als
jij een ritueel hebt waar je happy
mee bent en presteert, moet je het
vooral blijven doen. Maar als je
veel blessures en/of spierpijn
hebt, moet je iets veranderen.”

Herstelshakes
Bij de meeste clubs zijn spelers op
zichzelf aangewezen. Bij tweede-
divisionist Kozakken Boys is er
wél vaak een sportmaaltijd en
hebben ze herstelshakes. ,,Het is
hier goed geregeld, beter dan bij
sommige profclubs”, zegt Charl-
ton Vicento (ex-Willem II). 
Een biertje is dan weer minder

goed voor het herstel. ,,Alcohol is
een energieleverende stof, maar
niet op de manier zoals we het
willen”, lacht Meier. Hij wil maar
zeggen: het moet ook leuk blij-
ven. Zeker in het amateurvoetbal. 

Een Red Bull of
Mars vlak voor
de aftrap werkt
juist averechts

Miranda Laponder (46) was
pas dertien jaar toen ze verke-
ring kreeg met oud-prof John
Laponder. Vervolgens maakte
ze als echte voetbalvrouw de
prof- en trainerscarrière van
haar man van dichtbij mee.
Als speelster van het dameself-
tal van Heerewaarden werd Mi-
randa Laponder verliefd op haar
toenmalige trainer John. De
liefde bleek al snel wederzijds
en ruim 32 jaar later zijn de
twee (met hun twee kinderen)
erg gelukkig samen. ,,We wonen
ook nog altijd in Heerewaarden
en zullen daar niet zomaar weg-
gaan”, vertelt Miranda trots. Ver-
volgens geeft ze eerlijk toe dat
er wel wat anders naar haar

werd gekeken op het moment
dat haar man zijn eerste profcon-
tract tekende. ,,In zo’n klein
dorpje merk je dat er meer over

je wordt gepraat.
Iedereen kent elkaar immers.”
Vast staat dat Miranda haar
echtgenoot altijd door dik en dun
heeft gesteund tijdens zijn prof-
loopbaan. ,,En ik genoot van de
sociale binding binnen de voet-
ballerij. Met een aantal andere
spelersvrouwen kreeg ik op een
gegeven moment een hechte
band.” Vandaag de dag staat Mi-
randa geregeld langs de lijn bij
Zwaluw VFC in Vught, waar John
de scepter zwaait. Maar dat is
niet het enige waar ze haar man
mee support. ,,Een tijdje terug
heb ik nog de verslagen van zijn
TC-1 trainerscursus uitgetypt.
Het voetbal laat ons nooit meer
los.”

Door Joris Smeur

MIRANDA EN JOHN LAPONDER

‘Voetbal laat ons nooit
meer los’

Een tijdje terug heb
ik nog de TC-1
trainerscursus
uitgetypt
— Miranda Laponder

Pieternel van Kessel is net als
haar man annex SCG’18-coach
Aschwin van Kessel geboren
en getogen in Sint-Michielsge-
stel. ,,Ik geniet vooral van de
gemoedelijke sfeer bij dorps-
clubs uit de buurt.”
Dankzij de vriendengroep van
haar zussen raakte Pieternel van
Kessel ruim 34 jaar geleden met
haar huidige echtgenoot aan de
praat. ,,Ook zag ik hem bij het
toenmalige Sint-Michielsgestel
geregeld spelen tijdens zomer-
avondwedstrijden”, herinnert ze
zich nog goed. 
Terwijl Aschwin van Kessel onder
andere voetbalde bij FC Eindho-
ven en TOP Oss, speelde Pieter-
nel bij de plaatselijke korfbalclub
ook op hoog niveau. ,,Ik kom uit

een echt sportgezin, waarin met
name werd gekorfbald en ge-
voetbald”, vertelt Pieternel. 
Saillant detail is dat de drie
dochters uit het gezin Van Kessel

eveneens dezelfde sporten be-
oefenden. ,,Ik ben echt blij dat
het voetbalseizoen weer op het
punt van beginnen staat. Heerlijk
om straks weer bij diverse clubs
uit de regio allerlei bekenden te
zien”, zegt de Gestelse. 
De afgelopen weken hadden de
Van Kessels vanwege de zomer-
stop dus wat meer vrije tijd over
en dus ging in de avond de tele-
visie wel eens aan. ,,Soms zaten
we ’s avonds op de bank en dan
vroeg Aschwin of ik zin had om
een film te kijken. Maar dan ga
ik toch liever voor een mooie
pot voetbal.”

Door Joris Smeur

PIETERNEL EN ASCHWIN VAN KESSEL

‘Doe mij maar een goede pot
voetbal in plaats van een film’

Heerlijk om straks
weer bij diverse
clubs uit de regio
bekenden te zien
— Pieternel van Kessel

blijven oefenen’
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Dat de tribune van Braakhuizen voorals-
nog geen dak heeft, heeft alles te maken
met het huidige bestemmingsplan. De mo-
biele tribune is niet overdekt of afgedekt
omdat dat niet in het plan past.

Bestemmingsplan
Foto’s van alle ge-
teste tribunes zijn te
zien op de site. Daar
kunt u ook stemmen
op úw favoriet.

Poll op site
Altijd al eens in een écht stadion willen schitteren? Het Herstaco
Stadion van het Roosendaalse RBC is per uur te huren. Teams in de
derde klasse A van het zondagvoetbal hebben dit seizoen sowieso
eenmaal de kans om het veld te betreden, maar of de vijfduizend
stoeltjes dan allemaal bezet zijn....

Te huur: stadion
AMATEURBIJLAGE 2018-2019

Achter elke tribune, hoe klein of groot ook,
schuilt wel een verhaal. De redactie struinde door
de provincie voor de eerste Brabantse tribunetest. Bij
welke club is het voor supporters het best toeven?
Tekst Sjors Grol en Sander Koreman

TSV Gudok

Voetballen voor volle tribunes is de droom van ie-
dere jeugdspeler. Bij vierdeklasser Gudok hebben ze
daar een prima oplossing voor gevonden. Met de

kleinste tribune van Noord-Brabant, waar je op alle
twaalf de houten bankjes een prima zicht hebt over het hoofd-
veld, biedt de Tilburgse vereniging in ieder geval een dak boven
het hoofd voor speeldagen op regenachtige dagen. De club uit
de Reeshof heeft nauwelijks ruimte om uit te breiden, maar de
kans om voor de allerkleinsten een droom waar te
maken is er in ieder geval wel. 

5,1

Baronie

De échte gloriedagen van Baronie liggen alweer
even achter ons, maar door de tribune van de hui-
dige hoofdklasser waan je je voor even weer in de

tijd dat de Bredase ploeg de beste amateurclub van
Nederland genoemd kon worden. De witte stoeltjes die de naam
van de Bredase Baronnen verraden, het hokje voor de omroeper,
de trappen richting de zetels; de tribune op het iconische sport-
park De Blauwe Kei schreeuwt nostalgie. De houten bankjes
schreeuwen dan weer geen comfort, één van de
weinige minpunten in een verder goede score.

8

Herpinia

Bij vierdeklasser Herpinia maken ze al twee jaar ge-
bruik van de oude stoeltjes van De Toekomst, het
jeugdcomplex van Ajax. Via Anton Klerks van Herpi-
nia die Frank Schoofs, hoofd merchandise van Ajax,

kent was dat zo geregeld. Op de voorste rijen is niet het
hele veld even goed te zien, maar qua comfort zijn deze stoeltjes
het beste. Het enige wat nog moest gebeuren voordat ze in Her-
pen konden worden neergezet, was het beschilderen van de
witte stoelen. Die moesten zwart worden geverfd, naast rood de
kleur die door de Herpense aderen stroomt. 

6,8

RKSV Braakhuizen

Wie op een regenachtige dag gaat kijken bij de kers-
verse tweedeklasser Braakhuizen zal ook een para-
plu mee moeten nemen. Geen probleem natuurlijk,
hoe vaak zie je zelfs bij eredivisieduels nog trainers

met een regenbeschermer bij de hand. Maar toch, een
dak boven je hoofd voldoet normaal gesproken wel aan de ba-
siseisen van een goede tribune. Dat die tribune bij Braakhuizen
vanwege de mobiliteit niet altijd in het midden staat, is een klein
nadeel, maar wat moet worden gezegd is dat de kuipstoeltjes
degelijk zitten. Een krappe zes is het resultaat. 

5,8

Internos

Toegegeven: liefhebbers die de weg naar sportpark
De Hoge Neer het afgelopen seizoen hebben gevon-
den, werden niet verwend met oogstrelend voetbal.
Wel konden zij hun cluppie aanmoedigen vanaf een

mooie, grote geelblauwe tribune. Wie zich tot het selecte
groepje very important persons mag rekenen, heeft vanaf het
balkon een nóg beter uitzicht over het veld in Etten-Leur. Je zou
er bijna secretaris voor willen worden. En de tifosi, de harde
kern? Die vestigt zich de komende zaterdagen natuurlijk op de
staantribune aan de overzijde.

6,5

Stiphout Vooruit

Wie op de grauwe bruine bankjes van de tribune van
Stiphout Vooruit gaat zitten, heeft niet meteen het
gevoel zich in een oase van rust te begeven. Maar
wanneer de neus wordt opgehaald en de geur van

sparren en dennen tot in de verste verte van je long-
blaasjes belandt, is het zen-gehalte hoger dan aan het einde van
een goede avond mediteren. De wijk Stiphout-Warande beschikt
met vierdeklasser Stiphout Vooruit over een vereniging waar een
ommetje in het bos bij een vreselijke ketser de normale gang van
zaken is. Maar dat is juist rustgevend af en toe.

6,1

Moerse Boys

De tribune van Moerse Boys definieert die van een
authentieke dorpsclub: de Janus de Bruijn-tribune, in
het seizoen 1979-1980 uitgeroepen tot verenigings-

man van het jaar, is in 1992 door de leden zelf ge-
bouwd. Met uitzicht over een in het amateurvoetbal bijna zeld-
zaam natuurgrasveld en het ons-kent-ons-gevoel op de tribune
is een middagje Moerse Boys dan ook een absolute aanrader.
Met de supportersvereniging die steevast voor sfeer zorgt op
sportpark De Akkermolen is een zitje op de overdekte tribune
bovendien een prima tijdverdrijf op de zondagmiddag. 

6,9

DBS

Voor de supporters met hoogtevrees is de tribune
van DBS geen aanrader, maar verder is vrijwel alles
vanaf minuut één indrukwekkend. De krachtige sta-

len constructie spreekt tot de verbeelding. Hoger spe-
lende ploegen zullen jaloers zijn op het bolwerk waar de derde-
klasser uit Eindhoven – op de grens met Veldhoven – over kan
beschikken. De 288 kuipstoeltjes dragen, op de rode stoeltjes
die de letters DBS vormen na, de kleur geel en zitten comforta-
bel. Vanwege het feit dat dit de hoogste amateurvoetbaltribune
van Brabant is, is er over het zicht ook allesbehalve te klagen. 

8,5

� De tribune van derde-
klasser DBS kwam het
beste uit de test. Door de
stalen constructie kan je
van grote hoogte naar de
wedstrijden van de Eind-
hovense club kijken. 
FOTO SJORS GROL

De   

De Brabantse tribunetest: waar is het feest voor de supporter?
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De gemeente Eindhoven wilde drie velden aan-
leggen op Sportpark Tongelre, maar het bleef
uiteindelijk bij twee. De vijfdeklasser heeft nu
een ander veld aan de ándere kant van de kan-
tine als zijn hoofdveld ingenomen.

Foutje bedankt

12
Houten bankjes
� Met een tribune met
twaalf houten bankjes is
de tribune van TSV
Gudok de kleinste van
Noord-Brabant.

Tongelre

De meestbesproken tribune van Noord-Brabant kan
niet ontbreken in de tribunetest. Bij de Eindhovense vijf-
deklasser Tongelre kijken ze vanaf de tribunes inmiddels

al zes jaar naar... Ja naar wat eigenlijk. Stukken onkruid
met de lengte van bomen. Ooit was het de bedoeling dat het
hoofdveld aan deze zijde van het nieuwe sportpark kwam te lig-
gen. Maar iedereen weet hoe die grap over het nieuwe hoofd-
veld afliep, toch? Inderdaad, dat kwam er nooit. Daardoor is de
‘nieuwe’ tribune nog nooit gebruikt en staat het
bouwwerk nog altijd met de rug naar het veld.

1,5

OJC Rosmalen

OJC Rosmalen heeft als een van de grootste amateur-
voetbalverenigingen van Nederland natuurlijk ook een
erg fraaie tribune op sportpark De Groote Wielen. Wan-

neer de terreinknecht ons zegt dat we beter een keer
voor de wedstrijddag langs kunnen komen in plaats van erna,
verwachten we een chaos op de tribune. Wat blijkt: schoon en
keurig. Verschil met de ochtend is er niet te zien. Langs vrijwel
de gehele lange zijde kan je een stoeltje bemachtigen met uit-
stekend zicht over het veld. OJC’s tribune zit
kortom gewoon prima in elkaar. 

7,7

Wilhelmina’26

Tweedeklasser Wilhelmina’26 heeft een prachtig nostal-
gisch sportcomplex, met een tribune waar de historie
vanaf straalt. Met een omroephokje in het midden van
de tribune, die verder wordt vergezeld door gele en

zwarte kuipstoeltjes. Wat opvalt zijn de namen die de tribune-
stoelen in Wijk en Aalburg sieren. ,,Die zijn van sponsoren die bij
hebben gedragen aan het bekostigen van de tribune of later hun
eigen stoeltje hebben betaald”, vertelt Kees Schouten, lid van de
technische commissie. Het heeft wel wat weg van een skybox bij
betaaldvoetbalclubs, alleen dan in het klein.

7,3

RBC

Waarschijnlijk het enige sportpark waar er met 
parkeerabonnementen wordt geadverteerd, 
herbergt waarschijnlijk meteen ook de club met de
grootste supporterscapaciteit. Met bijna vijfduizend stoel-

tjes doet het Herstaco Stadion in Roosendaal terugdenken aan
het eredivisietijdperk van RBC, dat in 2011 nog failliet werd ver-
klaard. Totdat je de huidige derdeklasser ziet spelen natuurlijk,
met alle respect. Fijne zetels en prima zicht op het kunstgras-
veld: het stadion van RBC is in ieder geval klaar om de top van
de voetbalpiramide weer te bestormen. 

7,5

De tribune van
Tongelre staat
na zes jaar nog
altijd met de
rug naar het
veld. Onkruid
ter grootte
van bomen is
er wel te zien

  beste plek voor de fans
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2 .  
De Haas wijst nu met zijn vlakke hand, maar
een kwartslag gedraaid, richting het straf-
schopgebied. Wat heeft de Nulandse arbiter
besloten?

A. Doeltrap.
B. Strafschop!
C. Indirecte vrije trap voor aanvallende partij. 
D. Directe vrije trap voor aanvallende partij. 

Sjors Grol
Nuland

Na ruim tweeduizend wed-
strijden floot arbiter Henk
de Haas op 1 september zijn
laatste duel. Nulandia trad
aan tegen het Osse Ruwaard
en wanneer De Haas voor
het allerlaatst op zijn fluit
blaast, is de stand als ver-
wacht groot: 7-0. Een einde
van een tijdperk. Het tijd-
perk scheidsrechter Henk
de Haas. De leidsman die in
heel Brabant wedstrijden
van belang en zonder belang
heeft gedirigeerd.
Nooit in de 50 jaar dat de

Nulander (68) een wedstrijd
floot, was die vroegtijdig af-
gelopen. Nee, aan staken
deed De Haas niet, daarvoor
ging de arbiter niet naar het
veld toe. Dominant, aanwe-
zig, liefdevol en ondeugend
typeren hem. Menig mens
had hij tuk door verhalen te
verzinnen die klakkeloos
werden overgenomen, maar
wie goed in zijn pretoogjes

kijkt, ziet wanneer hij de
waarheid spreekt. ,,Het
mooiste compliment dat ik
in al die jaren heb gehad is:
‘Scheidsrechter, u praat met
uw ogen.’ Woorden had ik

niet nodig om iemand tot
kalmte te manen.” 
Echt nare ervaringen

heeft hij zelden meege-
maakt. Toch blijft er wel één
dag dagen. ,,Wat ik nooit zal

vergeten is dat een Nooit
Gedacht-fan aan mijn doch-
ter vroeg: ‘De Haas? Ben jij
het kind van die kutscheids-
rechter?’ Waarna ze re-
ageerde met: ‘Dit zegt meer
over u dan over mijn vader.’
Die man heeft vervolgens
persoonlijk bij mij zijn ex-
cuses aangeboden.”
De gedachte om te stop-

pen spookte destijds voor
het eerst door zijn hoofd,
maar wie in 1968 begint met
fluiten, zal niet snel ophou-
den. ,,Op dit moment kan ik
op een waardige manier af-
scheid nemen in plaats van
dat ze denken: daar komt die
oude lul weer aan. Ik stap
met opgeheven hoofd van
het veld, daar houdt het
voor mij op. In de zaal flluit
overigens nog wel en kun-
nen clubs me benaderen.” 
Het laatste jaar was niet

het mooiste jaar uit zijn car-
rière. ,,Ik moest een stap te-
rug doen omdat ik niet aan
mijn limiet van veertien du-
els kwam. Ik had er dertien.
Na vijftig jaar had ik toch op
wat meer sympathie ge-
hoopt.” Toch is De Haas be-
retrots. Met een de titel
scheidsrechter van verdien-
ste op zak is het geen
schande om de strijd op het
veld als arbiter door ouder-
dom te staken.  

Henk de Haas is een scheidsrechter
zoals ze amper worden gemaakt, maar
op 1 september klonk zijn fluit voor het
laatst. Het is goed zo. De langst fluitende
arbiter van de KNVB stopt ermee.

‘Scheidsrechter
u praat met uw
ogen’, is een
compliment 
— Henk de Haas (68)

De fluit wordt voor
altijd opgeborgen

5 .  
Jaja, deze speler stond honderd procent bui-
tenspel. Maar waarom heeft De Haas zijn vlag
zo hoog opgestoken?

A. De speler stond aan de overzijde buitenspel.
B. De speler stond aan Henks kant van het veld buitenspel.
C. De speler stond slechts een paar centimeter buitenspel. 
D. De speler stond meters en dan ook echt meters buitenspel.

1 .  
De Haas wijst met zijn vlakke hand richting het
strafschopgebied. Wat heeft de scheidsrechter
besloten?

A. Strafschop!
B. Gewoon een doeltrap.
C. Indirecte vrije trap. 
D. Voordeel.

Wat meldt 
de scheids?
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De antwoorden van de geba-
ren quiz zijn hier te lezen. 
Vraag 1: Antwoord B. Wan-
neer een arbiter met een
vlakke hand richting het
strafstopgebied wijst, doelt

hij op een doeltrap.
Vraag 2: Antwoord B. Ge-
strekt met de hand vooruit.
Dit is een penalty. Geen twij-
fel over mogelijk. 
Vraag 3: Antwoord D. Voor-

deel! Met beide armen voor-
uit met de palmen richting de
zon gebogen is het juiste ge-
baar om voordeel aan te
geven. 
Vraag 4: Antwoord C. Als

assistent-scheidsrechter
geef je dan aan dat er gewis-
seld wordt. 
Vraag 5: Antwoord A. Nadat
de vlag eerst omhoog gaat
moet een grensrechter aan-

geven waar op het veld de
speler in buitenspelpositie
zich bevond. Zo hoog moge-
lijke vlag betekent aan de
overkant van de grensrech-
ter.

Vraag 6: Antwoord B. De
rechterhand omhoog, ge-
strekt en met de hand voor-
uit betekent indirecte vrije
trap.
Vraag 7: Antwoord A.

7.  
Het zal nog even duren voor de videoscheids-
rechter zijn intrede maakt in het amateurvoetbal.
Toch heeft De Haas zich er al in verdiept. Welke
situatie beeld de arbiter hier uit?

A. De videoscheidsrechter kijkt een situatie terug. Tot die tijd
ligt het spel stil. 

B. De videoscheidsrechter zegt De Haas wat er is zodat hij
kan beslissen wat hij doet.

C. De videoscheidsrechter praat tegen De Haas. Tot die tijd
mogen spelers niks tegen hem zeggen. 

D. De videoscheidsrechter is het niet eens met De Haas en
vertrekt woedend uit het beeldschermhokje.  

6 .  
De Haas heeft zijn fluit deze middag zeker bij.
Dit keer staat de arbiter met zijn hand hoog
omhoog en zijn palmen naar voren gericht op-
gesteld. Iemand een idee wat er gaat gebeu-
ren? 

A. Einde wedstrijd.
B. Indirecte vrije trap.
C. De wedstrijd wordt gestaakt. 
D. Wachten met het nemen van de vrije trap tot de hand

naar beneden is. 

3 .  
De Haas strekt allebei zijn armen en heeft zijn
handen met de binnenkant naar de zon ge-
richt? Wat betekent dit?

A. Hands!
B. Einde wedstrijd.
C. Drinkpauze. 
D. Voordeel.

4.  
In zijn rol als assistent-scheidsrechter heeft
De Haas zijn vlag met zijn rechterhand vast.
Wat is hier precies de bedoeling van? 

A. Hij niet!
B. Meter buitenspel.
C. Er gaat een wissel plaatsvinden. 
D. Het waait te hard en de ploegen moeten naar binnen

totdat het noodweer voorbij is.  
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Vanaf een voetbalveld is
Brabant het mooist

L
aatst moesten we voetballen in Welberg, maar ik kon niet, want het Nederlands elftal

speelde die dag in Parijs. Het klinkt flauw misschien, maar het zijn de zeldzame mo-

menten waarop ik mijn baan kan haten. Het punt is: op sportpark
 ’t Zandbaantje in

Welberg was ik in dertig jaar amateurvoetbal nog nooit geweest. De kans dat 
ik er ooit

nog kom, wordt ieder seizoen ietsje kleiner. Ik wil nog zeker tien jaar doorvoetballen,

maar we zijn sinds dit jaar een stuk lager gaan s
pelen, en automatisch word je dan dichter bij Breda

ingedeeld. 
Jammer wel, want bij VVR, UVV, PCP en Boeimeer zijn we vroeger al zo vaak geweest, dat zij

n de

‘usual suspects’. Veel liever speel ik dolgraag 
ooit nog een keer bij MULO in Helmond (Met Uiterste

Leeuwenmoed Opwaarts), en anders wel bij Knegselse Boys. 

Het is niet overdreven te stellen dat ik Noord
-Brabant pas echt heb leren koesteren dankzi

j het

amateurvoetbal. Het is nu eenmaal zo; Bredanaars houden bovenal van hun e
igen stad, ze hebben

vrij weinig met Brabants provinciesentiment. 

Omroep Brabant wordt in Breda al jaren slecht b
ekeken. In het nummer ‘Brabant’ van Guus

Meeuwis blijft de regio Breda compleet onvermeld, en andersom wordt haast niemand in Breda

warm van een liedje dat over De Peel en de Kempen gaat. 

Zelden zie je in Breda de Brabantse theedoek
vlag opduiken, en om heel eerlijk te zijn: persoonlijk

voel ik me geen Brabander, wel een Bredanaar.

Maar toch kan Noord-Brabant me intens ontroeren op zondagochtenden, ron
dom uit-

wedstrijden met JEKA 10 (voorheen JEKA 4). Wanneer je de provincie beziet vanaf al die

prachtige sportcomplexen, met boerderijen en bossen als achtergronddeco
r. 

De ritjes ernaartoe alleen al. In dertig jaar zag
en we velden in Oisterwijk, Sprundel, Den

Bosch, Nuenen en Leende. We speelden tegen Bladella en tegen Nevelo, te
gen Nemelaer

en tegen Sarto, tegen BVV en tegen Be-Ready
.

Al die tientallen clubjes samen gaven een schitterend beeld van het Braba
ntse land-

schap, van de Brabanders in al hun gedaantes
, van de stadswijken en van de kerkdorpen.

Boeren, buitenlui, schoffies, tokkies, hangjon
geren en brave burgers. 

Elk seizoen kwamen we wel weer op een nieuwe plek, met zijn eigen charme. Na 28 jaar

voor het eerst binnenwandelen op sportpark De Rood    loop van VV H
ilvaria: puur geluk.

Voetbal in Brabant is relatief ‘zacht’ vergeleke
n bij andere provincies. Ongetwijfeld gaat er

genoeg mis, maar het aantal noemenswaardige vechtpartijtjes of opstootjes dat ik in 
al die jaren

zag? Op één hand te tellen.

Ook hier verliest het zondagvoetbal terrein, o
ok hier verdwijnen of fuseren clubs noodgedwon-

gen. In het hogere amateurvoetbal is Noord-Brabant geen dominante factor, op een paar uitzonde-

ringen na.
Maar rijd op een verdwaalde zaterdag eens langs de geweldige complexen van Groen-Wit (Prin-

cenhage), Taxandria (Oisterwijk), Were Di (Tilburg) en Reusel Sport (Reusel), bij
 voorkeur over de

weggetjes binnendoor. Geloof me, mooier wordt Brabant niet. Onbegrijpelijk dat 
daar nog nooit

een liedje over is geschreven.   

COLUMN 

SJOERD MOSSOU

Noord-
Brabant kan
me ontroeren
op zondag
ochtenden
rondom
uitduels met
JEKA


