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Alternatief toernooi voor golfers De Hoge Kleij

‘Soms wil het balletje net niet doen wat je in je hoofd hebt’

Shell

shop

Serva

Voor het tweede achtereenvolgende jaar konden de golfers van De Hoge Kleij die in de hoofdklasse
spelen, geen slagen maken in competitieverband. Toch heeft Jeroen Schouten en zijn teammaten van
de Leusdense hoofdklasser de agenda getrokken.
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie heeft
recentelijk een Finaleweekend hoofdklasse voor
de topamateurs in het spoorboekje van 2021
gezet. Dit evenement vindt plaats op de ‘18’ van
golfvereniging Het Rijk van Nijmegen, van vrijdag
24 tot en met zondag 26 september. Er wordt
gespeeld volgens het gebruikelijke format dat in
de competitie wordt gehanteerd: drie foursomes
in de ochtendsessie en vervolgens zes singles in
de middagsessie.
De captain van De Hoge Kleij is positief over de verrichtingen van zijn jonge team dat, naast Schouten
zelf, bestaat uit Hidde van Breukelen (17), Jesper
Vos (23), Hidde Fontein (18) en good old Bob Geurts
(21). „We trainen keihard op de ’18’ van De Hoge
Kleij om in Nijmegen een goed resultaat te behalen.
Maar soms wil het balletje net niet doen wat je in je
hoofd hebt. Pal voor de hole stilliggen bijvoorbeeld.
Weer geen par, birdie, eagle, albatros of hole in one.
Soms is golf een verschrikkelijke sport.”
(foto: Rodney Kersten)

Het gezelligste en compleetste
tankstation van Amersfoort
Met ruim 115 m2 hebben wij getracht een eigen karakter mee te geven aan onze shop.
Een uitgebreide shop met een ruim assortiment en voor ieder wat wils.
Heb je zin in een lekker vers broodje of een vers kopje koffie? Ben je per ongeluk een
verjaardag vergeten en de winkels zijn al gesloten? Of moet je pak naar de Stomerij?
Shell Serva is van alle markten thuis en ons personeel helpt je graag verder.

• Verse broodjes en snacks
• Bereid je eigen
favoriete koffie in ons
Franke koffiezetapparaat!
• Auto-accessoires
(olie, ruitensproeier enz)
• Dranken
• IJs
• Zuivel
• Zoetwaren
• Rookwaren & e-sigaretten
• Cadeau-artikelen
• Bloemen
• BBQ producten
• Medicijnen
• Wenskaarten
• Stomerij

Shell

Serva

koffie
snacks

COLOFON
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8

GRENZELOOS

Een halve eeuw voetbalplezier
Draagt u ook bij aan het Amersfoortse
Sport & Beweegakkoord?
‘Reward their faith in you’

10 VAN MOSSEL KIA DUTCH OPEN

Gezelligheid, verbindingen leggen
en kijken naar professioneel tennis

12 RENÉ VAN DE BURGWAL

Georkestreerd meesterwerk als
ultieme uitlaatklep

14 ROEIVERENIGING HEMUS

‘We moeten van de Eem geen
kanaalbak maken’

16 DE EREGALERIJ

‘Ik had moeite met oeverloos baantjes
trekken tijdens trainingen’

18 CJVV LIFE GOALS AMERSFOORT

Move to inspire, inspire to move’

20 SPORTIVATE MAATJE

‘Weer de deur uit en oprechte
aandacht voor mij!’

21 TENNISVERENIGING NIEUWLAND
Niet-leden ook welkom bij
tennisvereniging Nieuwland

22 RUNNERS4LIFE

Doorlopend loopplezier

24 MARTIJN VAN DER LUYT / MHC LEUSDEN
‘Mijn roep om een serieuze aanpak
is omarmd’

26 SANDER ZAAL PLEIT VOOR KEEPERSHELM
‘Hier heerst een machocultuur’

frites

28 SC AMERSFOORT

Dagelijks geopend
tot 24.00 uur
Amsterdamseweg 7
3812 RN Amersfoort
033 460 30 19
www.shellserva.nl

Documentaire opkomst en ondergang
betaald voetbal in Amersfoort

29 VAN HASELEN TOERNOOI
0h ja... je kan bij
ons ook gewoon
24/7 tanken!

‘In mei beginnen we aan
de voorbereiding’

30 FLORIAN BELTMAN ACHTER HET STUUR 		
		 VAN EEN BOLIDE

‘Een elektroshock voor de echte
autoliefhebber’
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Een halve
eeuw voetbalplezier

VOP is een acroniem dat staat voor Voor ons Plezier. Degenen die denken dat
het Voor Ons Pilsje of Vodden Oud Papier staat, hebben het dus mis. Verleden
jaar was de voetbalclub op de Dag van de Arbeid precies vijftig lentes jong
en dynamisch. Plezier staat sinds haar bestaan in hoofdletters geschreven.
Daarna volgden onherroepelijk de prestaties, zoals in het seizoen 2014/2015.
De hoofdmacht promoveerde naar de tweede klasse. Het avontuur duurde
slechts een seizoen. Maar toch.
Door: Arjan Klaver

Op vrijdag 1 mei 1970 was Amersfoort weer een voetbalvereniging rijker: VOP.
Het gebeurde allemaal in een voetbalweek die de voetballiefhebber in een
opperste stemming bracht. Een week na de oprichting van VOP schreef
Feyenoord geschiedenis. De club won, als eerste Nederlandse voetbalclub ooit, de
Europacup I. Later dat jaar veroverden de Rotterdammers die dat seizoen ook al
landskampioen werden, de wereldcup door het Argentijnse Estudiantes de la Plata
te verslaan. Uiteraard was het speelveld waarop Feyenoord haar titels won, niet
te vergelijken met dat van de kersverse Amersfoortse voetbalvereniging, opgericht
door een aantal voetballers, onder wie veel werknemers van de oud-papierhandel
Maygron uit Amersfoort. Zij konden niet meer door één deur met hun toenmalige
vereniging APWC. De reden voor deze breuk was dat die Amersfoortse club geen
dispensatie wilde geven aan hun spelers om ook in de zogenoemde zomeravondcompetitie uit te komen. Een reeks voetbalwedstrijden, georganiseerd door en
voor medewerkers van bedrijven en instellingen. In die jaren was bedrijfscompetitie populair. Om hier toch aan mee te kunnen doen, werd besloten
een nieuwe vereniging op te richten: VOP. Enkele namen uit die beginperiode
zijn onder andere Adri Maas, Ap Meijers, Willem Hooft, Gert Achterkamp,
Joop Horssius, Bertus Buijs en de broers Toon, Jan en Stan van Putten.
Laatstgenoemde zou enkele jaren later het eerste erelid van de vereniging worden.
Motorzaag
Het speelveld van de kersverse club was gelegen op het terrein van L.T.S. Don
Bosco aan de Dodeweg, op de grens van Amersfoort en Leusden. Om op dit veld
te mogen voetballen was er dispensatie nodig van de voetbalbond, omdat het
terrein niet voldeed aan de vereiste afmetingen. De lengte kon er nog mee door
maar in de breedte was er een tekort van maar liefst tien meter. Kon niet anders.
Een bomenrij aan weerszijden van het veld maakte het onmogelijk hier iets aan
te doen. Aan één zijde stonden de bomen niet meer dan één meter van de zijlijn.
Tijdens wedstrijden kwam het wel eens voor dat een speler hard in aanraking
kwam met een boom. De motorzaag zou soelaas hebben geboden.
Een kapverbod voorkwam dit.
Kantine
Onder voorzitterschap van Piet de Wal werd de club ingedeeld in de afdeling
Utrecht van het zaterdagvoetbal. De eerste competitiewedstrijd was in en tegen
Laren met de voor de Amersfoorters gunstige uitslag van 14-2. Dat was ook een
geweldige opsteker voor de toenmalige trainer, pater Herman Wesseling die tevens verbonden was aan Don Bosco. Bijna tien jaar begeleidde hij de hoofdmacht.
In het seizoen 1973-1974 kreeg VOP ook een jeugdafdeling. Door slecht beleid

was dit van korte duur. In de jaren die volgden, waren er alleen seniorenelftallen
te bewonderen op het veld van Don Bosco.
In 1975 kreeg VOP het toenmalige hoofdveld dat in de bossen lag. Daar werd
opmerkelijk genoeg wel een kapvergunning voor verleend. De kosten voor de
aanleg van dit veld werden opgebracht door de toenmalige leden die met een
platte wagen door de straten van Amersfoort reden om geld op te halen voor
hun club. Met dit geld en steun van de gemeente Amersfoort en een financiële
tegemoetkoming van de Salesianen van Don Bosco werd het veld gerealiseerd.
Tussen 1985 en 1990 kreeg VOP een kantine dichtbij het hoofdveld. Een gebouw
dat voorheen dienst deed als slaapplaats voor de desbetreffende paters nadat
voor hen een nieuwe voorziening in het hoofdgebouw was gerealiseerd.
Queeste
Na 22 gezellige voetbalseizoenen kwam er in 1992 bijna een einde aan het
voortbestaan van VOP door wanbeleid van het bestuur. De voor de clubkas
verantwoordelijke bestuursleden namen het niet zo nauw met het betalen van de
accommodatiekosten en de rekeningen van leveranciers voor de bevoorrading van
de kantine. De rode cijfers spraken boekdelen: 85.000 Hollandse guldens.
Peter Hayes die in het seizoen 1990-1991 lid werd van VOP, slaagde er met steun
van derden in de deconfiture tegen te houden. Hij stuurde het verantwoordelijke
bestuurslid weg en trof een regeling met alle schuldeisers. Verder werd er een
financieel plan gemaakt om binnen tien jaar alle schulden te betalen. Dat lukte.
Hayes werd ook de nieuwe voorzitter van VOP.
Het bestuur keerde het tij maar stond vier jaar later voor een ander dilemma. In
1996 kwam het bericht dat de paters van Don Bosco het complex noodgedwongen moesten verkopen. VOP kreeg twee jaar de tijd om een nieuw onderkomen
te vinden. De queeste naar een nieuw veld viel niet mee. Maar Hayes zat als
ambtenaar van de gemeente Amersfoort dichtbij het vuur. Er waren plannen voor
uitleggebied Vathorst. Hij schreef VOP in als toekomstige gebruiker van de nieuwe
sportvelden in Amersfoort Noord. De onderhandelingen verliepen stroef omdat er
onder meer vertraging was opgelopen met het bouwen van deze wijk en het toen
nog zeker tien jaar zou duren voordat VOP kon verhuizen naar die wijk. De nieuwe
eigenaar van het Don Bosco complex was echter onvermurwbaar nadat de termijn
van twee jaar om een nieuw complex te zoeken, was verstreken.
BSC Quick
In 1998 verliet VOP na twee rechtszaken en een schikking van 10.000 gulden
het terrein. Ondertussen had Hayes bemiddeling gezocht via de FAAV (Federatie
Amersfoortse Amateur Voetbalverenigingen), onder leiding van Hooglandervener
Gerard Brundel. Er kwam een tussenoplossing. Honk- en softbalvereniging BSC
Quick, gevestigd op sportpark Dorrestein, gaf VOP gedurende tien jaar onderdak.
In die tijd groeide de voetbalvereniging. Een van de nieuwe leden was Herman
Petten die met een groep van zo’n tien man overstapte van Cobu Boys naar VOP.
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Petten werd al gauw door Hayes gevraagd om zitting te nemen in de Vathorst
commissie. Ook Sjors Stuifzand maakte deel uit van deze groep die de verhuizing
van de voetbalclub naar Vathorst voorbereidde. Petten regelde het eerste clubhuis
op Vathorst. Daarna nam hij de voorzittershamer over van Hayes.
FAAV-titel
In het seizoen 1989-1990 promoveerde VOP naar de vierde klasse KNVB. Dit was
ook het seizoen waarin de club het toernooi won dat georganiseerd werd door de
Federatie van Amersfoortse Amateur Voetbalverenigingen, de voorloper van het
Amersfoortse Voetbal Kampioenschap. VOP had in die jaren de beschikking over
een aantal spelers dat op het hoogste voetbalniveau actief was geweest, onder
wie Jef de Neeling en Hans Gerritse. Maar ook oud international Henk Wery kwam
in zijn nadagen bij VOP spelen.
Met ingang van september 2007 kreeg VOP haar huidige locatie in Vathorst.
Daar groeide de vereniging gestaag door. In mei 2010 bestond VOP veertig jaar.
Dit werd gevierd met een promotie naar de 3e klasse. 2014 was een jaar waarin
met name op sportief gebied vele hoogtepunten voor de vereniging werden
genoteerd. Het eerste elftal bekroonde een fantastisch voetbaljaar door een
historische promotie naar de 2e klasse af te dwingen. Het verblijf in de tweede
klasse duurde slechts één seizoen. Ondanks een goede start, waarin VOP zelfs de
middenmoot bereikte, zakte de ploeg, naarmate het seizoen vorderde, steeds
verder weg. Blessures en schorsingen waren daar de oorzaak van. Na dat seizoen
werd afscheid genomen van de Amersfoortse trainer Wim de Haas die maar liefst
acht seizoenen trainer van de hoofdmacht was geweest.
Het verblijf in de 3e klasse duurde twee seizoenen. Het eerste seizoen deed VOP
leuk mee en eindigde de ploeg bovenin de middenmoot. Het seizoen daarop was
echter een regelrechte ramp met degradatie tot gevolg.
Met een nieuwe trainer, Herman Verrips, zijn inmiddels jeugdspelers uit de JO19 in
de hoofdmacht ingepast en daarmee is de basis gelegd om de komende jaren met
het eerste elftal weer omhoog te kunnen kijken. Mooi om te zien is ook dat het
eerste mannelijke jeugdlid op het complex in Vathorst, Quincy Koenen, zijn debuut
maakte voor het eerste elftal.

ADVERTORIAL

De Kia Niro Hybrid
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Draagt u ook bij aan het Amersfoortse
Sport & Beweegakkoord?
De ambitie van het Amersfoortse Sport & Beweegakkoord is àlle Amersfoorters
een leven lang op een door henzelf gekozen wijze en met plezier aan sport- en
beweegactiviteiten te laten deelnemen.
Maatschappelijke organisaties in Amersfoort kunnen een projectaanvraag
indienen dat bijdraagt aan deze ambities. De aanvraag wordt besproken binnen
een Kernteam waarin diverse partijen zitting hebben, zoals wijkteams,
Indebuurt033, SRO, de Amersfoortse Sportfederatie (ASF), het onderwijs, GGD
regio Utrecht en de gemeente. Dit Kernteam besluit of het project wel of geen
doorgang kan vinden.

Wanneer uw organisatie, stichting of vereniging een goed onderbouwd
maatschappelijk initiatief heeft, passend bij één of meer pijlers binnen het
Sport- en Beweegakkoord van Amersfoort, neem dan contact op via mail:
sportakkoord@sro.nl.
Vanzelfsprekend worden uw ideeën en initiatieven warm ontvangen. U kunt
rekenen op advies en ondersteuning van een enthousiast Kernteam om uw
project te laten slagen.
Voor meer informatie en een aanvraagformulier kijkt u op de website
www.sportamersfoort.nl/sportakkoord-amersfoort.

Uitvoering van een MQ Scan binnen Amersfoortse basisscholen

Vanaf

씲

29.695

Voordeel tot 씲 1.500

Je grenzen verleggen 썗n je ecologische
voetafdruk verkleinen? De kracht van
innovatief denken maakt het mogelijk,
elke dag. Niet voor niets werd de Kia Niro
het best verkochte model van 2020.

Winnaar van:

PLATINUM

PRESTIGE AWARD

Amersfoort
Apeldoorn
Harderwijk
Hengelo
Zwolle

Tel. (033) 48 01 212
Tel. (055) 36 82 840
Tel. (0341) 745 660
Tel. (088) 08 70 120
Tel. (088) 08 70 160
kia-vanmossel.nl

Gem. brandstofverbruik: 4,8-4,9 l/100km, 20,8-20,4 km/l. CO2-uitstoot: 109-112 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is
geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Niro Hybrid met uiterste kentekenaanvraag op 31-03-2021 en uiterste registratie op 30-04-2021. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond
model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

In het kader van het Sport & Beweegakkoord Amersfoort staan er mooie sport- en
bewegingsprojecten op het programma, in samenwerking met (sociaal-maatschappelijke) partnerorganisaties. Deze projecten worden uitgewerkt door een
kernteam, samengesteld uit diverse partijen zoals wijkteams, Indebuurt033, SRO,
de Amersfoortse Sportfederatie (ASF), het onderwijs, GGD regio Utrecht en de
gemeente. Het Kernteam besluit of het project wel of geen doorgang kan vinden.
Een mooi voorbeeld van een project binnen het Sport & Beweegakkoord
Amersfoort is de MQ Scan, dat perfect aansluit bij de pijler: vaardig in bewegen.
Marianne Grim van de SRO, een maatschappelijke organisatie die zich onder
andere inzet voor sportstimulering voor vitale mensen in een vitale samenleving,
heeft als projectleider het initiatief genomen om bij te dragen aan de verbetering van de motoriek van basisschoolkinderen om daarmee hun gezondheid te
bevorderen. Op de vraag hoe de SRO uitvoering kan geven aan het project ‘Jong
en Vaardig in beweging’ geeft Grim een helder antwoord. ,,Motoriek speelt een
cruciale rol in de gezondheid van kinderen en staat voor ‘het vermogen om te
bewegen’. Steeds duidelijker wordt dat een goed ontwikkelde motoriek een nauwe
relatie heeft met alle vormen van bewegen. Kinderen die achterblijven met hun
motorische ontwikkeling, zullen minder makkelijk en minder graag bewegen, ook
later als ze volwassen zijn. Terwijl meer bewegen, samen met goede voeding, de
belangrijkste basis vormt voor een gezond leven. Door een Motorische Quotiënt
Scan, afgekort MQ Scan, uit te voeren kunnen we de motorische ontwikkeling van
kinderen meten én verbeteren in de basisschooltijd. Uiteraard kunnen wij dat
niet alleen en moeten we samenwerken met Amersfoortse basisscholen, waarbij
vakleerkrachten, LO gecertificeerde groepsleerkrachten en buurtsportcoaches*
van SRO de scan gaan uitvoeren. Als er een signaal is dat een kind motorisch
gezien minder goed functioneert, kan er met hulp van ouders c.q. verzorgers
bijtijds interventie ingezet worden. De landelijke beoordelingsmethode is snel,
objectief en betrouwbaar. Afgelopen schooljaar in 2020 werden meer dan 135.000
kinderen gescand met de MQ Scan. Al 780 basisscholen en meer dan 100
gemeenten doen mee. Dàt wil ik ook bewerkstelligen in Amersfoort.”
,,Op dit moment is bekend dat vijf Amersfoortse basisscholen binnenkort gaan
starten met de MQ scan”, vervolgt Grim. ,,Helaas hebben vijf scholen, vanwege
de covid-19 crisis, uitstel aangevraagd. De MQ scan moet namelijk in een sporthal
of sportzaal uitgevoerd worden. Kinderen volgen een kort beweegparcours
waarin verschillende bewegingsvormen aan bod komen en waarbij de tijd
bepalend is voor de score. Uiteraard is het parcours aangepast aan het niveau
van het kind: onderbouw - middenbouw – bovenbouw. Vanwege covid-19 zijn
er scholen die ervoor kiezen om uitsluitend buiten te sporten. Omdat de sportleerkracht altijd 1,5 meter afstand moet bewaren van de leerling heeft dat helaas ook

gevolgen voor het sport- en beweegaanbod in de sportzaal. Desondanks hopen
wij met de huidige samenwerkende basisscholen na de meivakantie te beschikken
over de eerste resultaten.”
Grim heeft plannen en nieuwe ideeën waar de SRO in de toekomst mee aan de
slag wil om Amersfoorters meer te laten sporten en te bewegen. Het doel is dat er
op àlle 30 basisscholen in Amersfoort een speciaal opgeleide vakleerkracht voor
lichamelijke oefening ofwel beweegonderwijs wordt aangenomen.
Wilt u ook bijdragen aan de verbetering van de motoriek van basisschoolkinderen,
bent u LO-docent, buurtsportcoach of groepsleerkracht en vervult u sport- en
beweegactiviteiten in en rondom een basisschool, neem dan contact op met
Marianne Grim: mgrim@sro.nl
Heeft u vragen of suggesties over projecten van het Sport & Beweegakkoord,
neem dan contact op via mail: sportakkoord@sro.nl.
Meer informatie vindt u op de website van de Amersfoortse Sportfederatie onder
het tabblad SPORTAKKOORD
https://www.sportamersfoort.nl/sportakkoord-amersfoort/
Meer informatie over de MQ scan vindt u op de landelijke website:
https://mqscan.nl/
*Buurtsportcoaches worden ingezet in een aantal ABC wijken om te ondersteunen
bij het beweegonderwijs en bij de organisatie van naschoolse activiteiten.
ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie. De Gemeente Amersfoort investeert in deze ontwikkeling die in de wijk zorgt voor voorzieningen in onderwijs,
kinderopvang, gezondheidszorg en ruimte voor sport, spel en andere activiteiten.

Sterke clubs,
sport voor iedereen.

WWW.SPORTAMERSFOORT.NL
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Grenzeloos

‘Reward their faith in you’
De Nederlandse Amerikaanse schoolslagspecialist Caspar Corbeau hoopt in mei tijdens het Europees
kampioenschap in Boedapest dat zijn lang gekoesterde wens in vervulling gaat: deelname aan de
Olympische Spelen. In het Texas Swimming Center legt de 1.98 lange krachtbron met een Nederlandse
afstelling de basis.
Door: Arjan Klaver

In 1968 bezong Jacques Dutronc met ‘Il est cinq heures, Paris s’éveille’ het ontwakende leven nadat ’s ochtends in de Franse hoofdstad de wekker ging. Dit lied, dat
in slechts een nacht werd geschreven, is na een halve eeuw totaal achterhaald als
je in Amerikaanse steden verkeert. Ook de hoofdstad van Texas, Austin, met bijna
1 miljoen inwoners, doet er flink aan mee: de 24-uurseconomie. Aan de boorden
van de meanderende Colorado zijn grootwinkelbedrijven bijna onafgebroken
open, staan fabrieken niet stil, draaien distributiecentra overuren en is een
prikklok voor koeriers en chauffeurs in de geschiedenisboeken bijgeschreven.
‘The king of torts’
Te midden van het levendige Austin, waar ooit de wieg stond van wielrenner
Lance Armstrong, gaat in een studenteneenheid op de campus van de Universiteit van Texas om 5.30 uur de wekker. Voor een aantal topsporters, onder wie
Caspar Corbeau, is het ‘s’éveille’ om nog even de megahit van Dutronc erbij te
slepen. „Ik pak eerst een snack uit de koelkast om snel te eten voordat de ochtendtraining start”, aldus het openhartige 19-jarige
zwemtalent die een doorsnee dag aan uw dienaar
voorlegt. „Voorts ga ik met de auto of fiets naar de
Lee and Joe Jamail Texas Swimming Center, zoals dit
immense gebouw officieel heet.” Vijftig jaar geleden
werd dit gebouw geschonken door ‘The king of
torts’ Joe Jamail. Hij was destijds met een geschat
vermogen van $ 1,5 miljard de rijkste praktiserende
advocaat van het land. „De ochtendtraining begint
altijd stipt om 06:00 en duurt meestal 90 minuten.
Na de training ga ik terug naar huis en volg mijn
studie kinesiologie tot 12.00 uur. Dat gaat, nu het
coronavirus ook in dit deel van Amerika behoorlijk
huishoudt, uiteraard online. Na mijn studietijd loop
ik naar het footballstadion waar een aparte keuken

is voor de atleten van Texas Athletics Nutrition Center, oftewel de TANC. Ik gebruik daar snel een lunch.
Om 13.30 uur heb ik een uur krachttraining. Daarna
loop ik weer terug naar het zwembad voor de
middagtraining van 15.00 uur tot 17.00 uur. Na de
middagtraining kan ik weer richting de TANC lopen
om een avondmaaltijd op te halen. Om 18.00 uur
ben ik terug op de campus. Tot 21.00 uur besteed
ik mijn tijd aan studeren, gevolgd door een klein
half uurtje Netflix kijken of Spotify luisteren. En dan
is het bedtijd. Kortom, ik train gemiddeld twintig
uur per week in het Texas Swimming Center.” Dat
gebeurt allemaal onder leiding van de 79-jarige
Eddie Rees. Hij was ooit een Olympisch zwemcoach
en een voormalig universiteitszwemmer.”
ZPC Amersfoort
Omdat Corbeau twee paspoorten heeft, kreeg hij
bijna zes jaar geleden van zijn vader Jim die in het
verleden een topzwemmer was in Nederland, de
gelegenheid om elke zomer bij ZPC Amersfoort te
trainen. „In Nederland is de concurrentie minder
heftig”, vertelt Corbeau die tijdens de Rotterdam
Qualification Meet (RQM) in december vorig
jaar niet was gekleed in de badbroek van ZPC
Amersfoort. Volgens het internationaal reglement
moest hij uitkomen voor zijn land. „Vandaar dat
ik zwom in mijn oranje zwembroek van de KNZB”,
aldus Corbeau. „In de voorbereiding heb ik in Amsterdam met de nationale ploeg getraind nadat ik
eerst tien dagen in quarantaine had doorgebracht.
Tijdens deze dagen mocht ik gelukkig wel alleen
trainen. De trainingen met het Nederlands team en
bij ZPC Amersfoort onder Tom Rikhof zijn overigens
totaal anders. De belangrijkste verschillen tussen

trainingen in de Verenigde Staten en Nederland
liggen in het waterwerk. In de afgelopen vier jaar
heb ik de kans gekregen om verschillende trainingsaanpakken of filosofieën aan beide kanten
van de Atlantische Oceaan te ervaren. De gemiddelde zwemafstand per training in Nederland is
veel korter. Ook wordt er relatief meer gefocust op
techniek. In de VS ligt de focus op het maken van
tempo. Totaal gezien is trainen zwaarder in Amerika.
In ieder geval voor mij. Het is eerst eindeloos kilometers maken. Pas in de relatief korte aanloop naar
de wedstrijden kunnen we met onze afstanden aan
de gang. Dat is ook de reden waarom ik tijdens de
trainingen nog niet onder de limiet voor Tokio heb
gezwommen. De stijl van training maakt het eigenlijk onmogelijk om persoonlijk records te zwemmen
zonder voldoende rust en tapers, ofwel de supercompensatiefase. En dat is voor mij drie weken lang
niet meer dan 3000 meter per dag zwemmen.”
Flinke bedreiging
Corbeau liet onlangs tijdens de langebaanwedstrijden in Rotterdam zien dat hij serieus aan
de olympische deur klopt. De schoolslagspecialist
vormde op de 50, 100 en 200 meter een flinke
bedreiging voor routinier Arno Kamminga die in
Rotterdam met name op de 200 meter tot het
uiterste moest gaan om de Nederlandse
Amerikaan voor te blijven. Saillant is de wijze waar-
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op Corbeau zich oppept voor de race. In tegenstelling tot veel andere Europese zwemmers doet hij altijd een
tweede warming-up. Dat gebeurt doorgaans zo’n 30 minuten voor zijn race om, zoals hij dat zelf zegt, zijn
lichaam voor te bereiden. „Zo’n tien minuten voor mijn race ga ik richting de voorstartruimte, waar ik naar
wat geschikte muziek luister. In de voorstartruimte is dat meestal heavy metal, metalcore of death metal om
mijn hartslag omhoog te brengen en om in ‘de zone’ te komen. Het bleek een ideale elixer. Corbeau klokte
in de serie een fantastische tijd: 2,08,57 minuten. Het was slechts 0,05 seconden boven de limiet voor
uitzending naar de Olympische Spelen. „In de finale was ik een beetje leeg”, aldus Corbeau die met een
tijd van 2,09,39 minuten uiteindelijk op de derde plaats eindigde. Hij zit voorlopig nog in de wachtkamer
voor het grote werk in Tokio. Met enig ongeduld want hij is gebrand om ook naar Tokio af te reizen om
daar op het startblok te staan voor de 200 meter. De progressie die hij heeft geboekt, is in ieder geval
indrukwekkend. Een jaar geleden zwom hij tijdens het Europees Jeugdkampioenschap in het Russische
Kazan een nieuw Nederlands jeugdrecord op zijn favoriete afstand: 2,11,41 minuten. Helaas moest hij de
Swim Cup in Eindhoven onlangs laten schieten. „Het paste niet in mijn studieschema. Ik ben wel van plan om
mee te doen aan de Europese Kampioenschappen in Boedapest in mei. Daar moet het gebeuren. Dus ik heb
ruimschoots de tijd om aan mijn schoolslagtechniek te werken. Ik moet beter worden in het behouden van
mijn ideale snelheid en slagfrequentie, vooral in het laatste deel van de race. Ik kan ook veel sterker worden
in de zogenoemde weightroom, zodat ik de verbeteringen in de zaal over kan brengen naar het water.”
‘Proteinbars’
Op het EK in Boedapest wil Corbeau op de 200 meter vlammen zodat hij de tickets naar Tokio kan afhalen.
„Het zou fantastisch zijn om me voor Tokio te plaatsen. Mijn koffer staat al klaar met daarin mijn Team
NL-kleding zoals zwembroeken, badmutsen en zwembrillen. Dan blijft er eerlijk gezegd niet veel ruimte over.
Ik maak altijd ruimte voor een tandenborstel, shampoo en veel deodorant. Ook de 25 tot 30 ‘proteinbars’
ontbreken niet, zodat ik voldoende calorieën binnen krijg tijdens het toernooi. Natuurlijk vergeet ik ook,
niet mijn ‘herstelkit’ dat bestaat uit onder meer compressiekleding en een foamroller. Dat is belangrijk na
een zware dag trainen of racen. Mijn MacBook gaat ook mee, plus mijn schoolboeken en huiswerk. Er moet
immers doorgeleerd worden. Het wordt hard werken want in de sport is nu eenmaal niets zeker. Het is in
ieder geval fijn dat de KNZB en het NOC*NSF in mij geloven. Mijn vader gaf mij ooit een boodschap mee:
‘Reward their faith in you.’

10

Kei In Sport nummer 11 - april 2021

Kei In Sport nummer 11 - april 2021

Gezelligheid, verbindingen
leggen en kijken naar
professioneel tennis
we de eerste editie uitvoerig geëvalueerd. Een editie
die in Monte Carlo in de smaak viel. En zeker bij ATP
Challenger Tour supervisor Carl Baldwin. Tijdens de
eerste editie die door Mats Moraing werd gewonnen,
heeft iedereen kunnen zien dat zijn aandacht geen
enkel moment verslapte om dit toernooi tot in detail
tegen de veeleisende meetlat te leggen van het ATP.
Naderhand maakte hij een rapport op. Zijn indruk en
bevindingen waren zeer positief. Baldwin liet toen al
weten dat hij zijn werkruimte in het clubhuis weer
probeert te bemannen.”

Tom Nijssen tijdens de prijsuitreiking van
het Van Mossel Kia Dutch Open 2019

Het is lijdzaam afwachten of tussen 11 en 18 juli de grijpgrage uitsteeksels van de corona aan banden
zijn gelegd. Dan staat na een onderbreking van een jaar, waarin ook het sportleven nagenoeg stil kwam
te liggen, het tweede hoofdstuk van het Van Mossel Kia Dutch Open op de nationale en internationale
tenniskalender. „De organisatie is in ieder geval klaar voor de eerste slagenwisseling.”
Door: Arjan Klaver

Veeleisende meetlat
Dit zegt Tom Nijssen die uiteraard aangesteld is om ook het tweede hoofdstuk
Van Mossel Kia Dutch Open als toernooidirecteur in te kleuren. Net als ieder ander
houdt ook hij de tijding rondom het virus nauwlettend in de gaten. „Ons toernooi
is van 11 tot en met 18 juli, dus we hebben nog even. Maar als het woord ‘neen’
door de autoriteiten wordt uitgesproken, dan is het logisch dat ook bij ons, net
als vorig jaar, de klap hard aankomt. Maar in deze grillige tijd kan het zo maar zijn
dat we het groene licht krijgen voor het toernooi. Tegen die tijd moet alles wel
staan. Twee jaar geleden kregen we het in luttele maanden voor elkaar om op het
tenniscomplex van Alta het eerste hoofdstuk te schrijven van het Van Mossel Kia
Dutch Open. Nu hebben we uiteraard meer voorbereidingstijd. Uiteraard hebben

Fundament
Anno 2021 tellen heel wat tennisliefhebbers stiekem
de dagen af om de eerste slagenwisseling op het
Amersfoortse gravel mee te maken. Een toernooi dat
niet gelabeld is met ATP100, zoals vorig jaar nog de
ambitie luidde van Stichting TopSport Amersfoort. Zij
is immers verantwoordelijk voor de totale organisatie. „Natuurlijk hebben we serieus naar de upgrading
gekeken”, duidt Nijssen. „Maar die ambitie is voorlopig van de baan omdat de armslag ontbreekt om
het prijzengeld te verdubbelen. Bovendien trekken
we bij een ATP100 niet echt andere spelers aan dan
bij een ATP80. Kijk, we willen van het Van Mossel Kia
Dutch Open eerst een sterk merk maken, gestoeld
op het fundament dat we twee jaar geleden met een
geweldige inspanning hebben gelegd. Het fundament
hebben we gebouwd dankzij hoofdsponsor Van
Mossel Kia, Schoonderbeek, de KNLTB en de gemeente Amersfoort. Dit toernooi is van grote waarde
binnen de stadsmuren. Het is immers een van de topevenementen die de stad op de sportieve kaart zet.
Bovendien is de nasleep lang omdat de tennisliefhebbers naderhand de prestaties van veel tennissers via
de media hebben gevolgd. Ook die van de Nederlandse
tennissers. Denk aan Tallon Griekspoor, Jelle Sels en
Botic van de Zandschulp die het nu zo fantastisch
doen. Het is natuurlijk een verrassing wie dit jaar op
het gravel op Alta zal tennissen. We proberen in elk
geval Robin Haase te interesseren. Dat is ons destijds
net niet gelukt. Maar het toernooi werd niet alleen
gewaardeerd door het tennis. We toonden ook onze
maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Zo
hebben we kinderen van Leergeld Amersfoort uitgenodigd om tijdens het toernooi een middag toptennis

te komen kijken. Daarnaast is het toernooi een goede ontmoetingsplek geweest
voor betrokken ondernemers met een hart voor de Amersfoortse sport. Al met al
hadden we een ambiance die bij een aantal deed denken aan die van ’t Melkhuisje
in Hilversum waar in het grijze verleden het Dutch Open werd ondergebracht. Dat
is natuurlijk een compliment. Gezelligheid, verbindingen leggen en kijken naar
professioneel tennis… Dit zullen de bestanddelen zijn en blijven.”
Foodtrucks
Nijssen is sportief genoeg om ook een aantal punten op te noemen die voor verbetering vatbaar zijn. Dat is op de eerste plaats het zitcomfort van de toeschouwers
langs het center court. „Dat is nu opgelost”, vertelt hij. „We hebben nu kuipstoeltjes.
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Bovendien hebben we ook gelijk het aantal zitplaatsen aangepast. We hebben nu
circa 400 zitplaatsen zodat we veel meer toeschouwers aan ons toernooi kunnen binden. Zij zullen ook twee scoreborden aantreffen die beduidend groter en
daardoor beter leesbaar zijn dan vorig jaar. Voor de hawkeye, een computersysteem
dat op de baan de afdruk van de bal vastlegt, is vooralsnog geen plek. Het hoeft
niet allemaal gerobotiseerd te worden. Enfin, ik kan nog een paar aanpassingen
noemen. Verder is het parkeerterrein voor het clubhuis vergeleken met vorig jaar
anders ingevuld. Denk aan foodtrucks, een VIP-tent die bescheiden is qua afmeting
en andere zaken. We merken snel of al die verbeteringen in de smaak vallen van de
tennisliefhebber. Die verbeteringen trekken we voorts weer door als na dit jaar het
derde hoofdstuk van het Van Mossel Kia Dutch Open op de rol staat.”

IN DE MEDIA:
v.l.n.r
Voorpagina Kei In Sport:
Mats Moraing, winnaar
Van Mossel Kia Dutch Open 2019
Verslagen Van Mossel Kia Dutch Open in
het AD 2019
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Georkestreerd
meesterwerk
als ultieme
uitlaatklep

Waar het hart van René van de Burgwal echt sneller van gaat kloppen is
het geluid van crossmotoren. Zeker krachtbronnen met een inhoud van
een halve liter. Oorverdovend? Niet voor deze 59-jarige Achtervelder die
het opschakelen of het gesnerp uit de uitlaat vergelijkt met dat van een
georkestreerd meesterwerk.
Door: Arjan Klaver

Van de Burgwal bekent dat hij minstens een keer per
dag zijn trommelvliezen masseert met het geluid van
crossmotoren. Een paar jaar geleden nam hij namelijk
het geluid op via zijn mobiele telefoon. Ook nu laat hij
na werktijd in de showroom van Van Wiefferen aan
de Hogeweg het geluid horen. Het lijkt alsof er
miljarden muggen pal voor het geestesoog massaal
een scherpe bocht maken. „Bedenk daar nog wat
stof en zand bij, plus een penetrante benzinelucht in

de neusgaten en het crossfeest is compleet”, aldus Van de Burgwal die inmiddels
42 jaar werkzaam is bij de Amersfoortse specialisten in vloeren, gordijnen en
binnenzonwering.
De hele week crost hij van klant naar klant om bij hen thuis in te meten en klantadvies te geven. „Ik werk hier nog met een andere broer van me samen. Maar er
is ook een tijd geweest dat vier broers van mij bij Van Wiefferen werkten. Kan ook
niet anders. We zijn opgegroeid in een meubelstoffeerdersmilieu waarin overigens
motorcross voor mijn broers en ik de ultieme uitlaatklep was voor de noodzakelijke ontspanning en plezier. Een dure sport die bekostigd kon worden dankzij mijn
vader die een stoffeerderij bestierde. Elk vrij moment hielpen we hem met het
werk. Zo heb ik heel wat oude bekleding van stoelen moeten afpellen om op mijn
twaalfde jaar mijn eerste crossmotor van het merk Kreidler, met een prijskaartje
van 500 gulden, te kunnen betalen. Ik kreeg immers een rijksdaalder per stoel.”
Stimulans
Na wat gemodder in de omgeving van het ouderlijk huis was het voor Van de
Burgwal tijd om lid te worden van de Nijkerkse Cross Club. De club werd eind
jaren zestig opgericht. De prelude vormde een bromfiets-cross-wedstrijd. „Ik heb
daar doordeweeks heel wat uren doorgebracht met mijn 50 cm3 Kreidler”, vertelt
de Achtervelder die gaandeweg de smaak te pakken kreeg met als gevolg dat hij
na een paar jaar zijn eerste grote succes boekte op het Brabantse boscircuit van
Motocross Boekel. Hij was toen amper 16 jaar. „Halverwege de race zag ik tot mijn
verbazing dat ik op kop lag en mij los had gemaakt van een achtervolgende groep.
Ik wist echt niet wat me overkwam. De grote beker die ik won, betekende voor mij
een geweldige stimulans om door te gaan. Zeker toen ik ook nog in Nijkerk in het
seizoen ‘79-’80 na negen races het clubkampioenschap opeiste met een totaal van
95 punten. Anton Duits uit Schiedam en Gert Jan van Rhee uit Ede werden toen
tweede, respectievelijk derde. Andere rijders uit Amersfoort waren in dat seizoen
Emiel de Vries, Eddy van Gullik en Theo Tap.”

Geen tijd
Inmiddels was Van de Burgwal na de Lagere
Technische School in dienst getreden van Van
Wiefferen dat toen nog in de Amersfoortse
binnenstad was gevestigd. De hoogste tijd dus om de
spaarcenten te laten verdampen voor de aanschaf
van een nieuwe motor. De Kreidler maakte dus plaats
voor een KTM 125 cm3. „Eerlijk, al het geld dat ik elke
vrijdagmiddag in contanten kreeg en de centen die ik
zwart met autowassen verdiende, gingen direct naar

het adres in Terschuur waar ik mijn nieuwe aanwinst had gekocht”, blikt de
59-jarige terug. „Mijn hele leven stond immers in het teken van de motorsport.
Uitgaan met vrienden bestond voor mij niet. Daar had ik geen tijd voor. Op enig
moment promoveerde ik met mijn KTM van de junioren naar de bond Motorsport
Organisatie Nederland (MON), een motorsportbond voor de breedtesport. Het
werd wat ruiger met als gevolg dat ik in een van de eerste wedstrijden in deze
klasse mijn sleutelbeen brak. Geen nood. Mijn oudere broer Dick die inmiddels
een paar klassen hoger reed, is toen voor mij van start gegaan. Punten heeft hij
niet gehaald. Integendeel. In de eerste bocht kwam hij ten val en brak zijn been.
Toen de jury ontdekte dat niet ik, maar mijn ervaren broer aan de wedstrijd deelnam, kreeg ik een schorsing aan mijn broek. Ik heb me sowieso niet kunnen laten
zien in de promotieklasse. Ik had het geld eenvoudigweg niet om de benodigde
twee motoren te kunnen aanschaffen.” Na even aan de 250 cc klasse geroken te
hebben, stapte Van de Burgwal weer op zijn KTM met een 125 cm3 blok. „Ik vind
het een geweldige klasse waarin je de gaskraan lekker open kunt gooien.”
Dirigent
Rond zijn twintigste jaar sloeg hij het boek met zijn motorgeschiedenis die
welgeteld vier fotoalbums omvat, dicht. Met veel pijn in zijn hart verkocht hij zijn
gemotoriseerde stalen ros, inclusief alle benodigdheden.
Maar ja, het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet kan gaan. Na veertig jaar heeft
Van de Burgwal de draad weer opgepakt. Hij rijdt nu op een 50 cm3 Derby in de
klasse MX50 op de baan van motorsportvereniging Salz, even buiten Amersfoort.
„Als je eenmaal met je neus weer geconfronteerd wordt met het crosswereldje,
dan ben je niet meer te houden”, aldus Van de Burgwal. „Het is zo leuk. Bovendien
zit ik in een klasse met rijders die vroeger net als ik verslaafd waren aan deze sport.
Ik vind het heerlijk om een paar keer per jaar op het circuit een georkestreerd
meesterwerk onder je zitvlak te hebben. De gaskraan is mijn dirigent.”

Tijdens zijn werk CROST René van pand naar pand:

‘Alles voor jouw raam,
vloer én wand,
en een tevreden klant!’

Raamdecoratie

Vloeren

Wandbekleding

Wil je advies of meer informatie over één van onze producten?
Maak dan gerust een afspraak bij Van Wiefferen in Amersfoort.
Wij hebben uitgebreid stalenmateriaal en geven je graag advies
bij jouw woonwensen.

Eens in de zoveel tijd is jouw interieur toe aan een nieuwe
invulling. Je wilt er een eigentijdse draai aan geven, maar
tegelijkertijd wil je ook je vertrouwde, huiselijke sfeer
behouden. Soms kan dat best lastig zijn. In onze winkel staan
we voor je klaar om je te adviseren. We denken graag met je
mee en zoeken binnen de vele mogelijkheden naar de items
die bij jouw interieurwensen passen.
Je mag van ons vakkundigheid, betrokken advies en
alle aandacht verwachten. We hopen je binnenkort
te verwelkomen in onze winkel!
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Amersfoort kan zichzelf hiermee op de kaart zetten. Bovendien past dit beleid
volledig in de diverse beleidsvisies die nu ter tafel liggen.”

Door: Arjan Klaver

‘We moeten van de Eem
geen kanaalbak maken’
Kitty Meulenbeld, voorzitter van roeivereniging Hemus, hoopt dat er snel iets
wordt gedaan ter preventie van risico’s en – sterker nog - ongevallen op de Eem.
In dat beeld passen volgens haar geen hoge stalen damwanden aan weerszijde
van de rivier meer. „We moeten van de Eem geen kanaalbak maken.”
‘Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over z’n stuur tegen de wind
zichzelf een weg baant.’ Zo begint een bekend liedje van Boudewijn de Groot. En
zo begint de fietstocht die uw dienaar maakt met Meulenbeld. We pedaleren

BMNEEEE!
Wilt u dat het snel en vakkundig weer een BMW wordt?
Wilt u gratis vervangend vervoer? Wilt u kwaliteit?
En... ook nog eens vriendelijkheid?

Kosmonaut 27 3824 MK Amersfoort
t 033 45 55 592
f 033 45 56 808
e calveenamersfoort@asnmail.nl

ONDERDEEL
VAN DE
ASN GROEP

www.ijzersterkinschadewerk.nl

vanaf Hemus dat achter het Meander Medisch Centrum haar clubhuis heeft,
over het mooiste fietspad van Nederland richting de fietsbrug. „In dat beeld
passen geen hoge stalen damwanden”, steekt de Amersfoortse van wal. „Het
is ook niet meer van deze tijd. De Eem is de enige rivier in Nederland die hier
ontspringt en eindigt. Laten we die als rivier weer in ere herstellen, hand in hand
met klimaataanpak, wateropslag en groenvoorziening. Steile of beschoeide oevers
met damwanden bieden vrijwel geen kansen voor het ontstaan van een gevarieerde oevervegetatie. Door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers kan zo’n
begroeiing wel ontstaan en daar profiteren planten en dieren van mee. Er liggen
natuurgebieden langs de Eem, waarvoor natuurvriendelijke oevers ook van belang
zijn. Het aanleggen van ‘zachte oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit en
draagt dus bij aan het behalen van ecologische doelstellingen, zoals uit de Kaderrichtlijn Water blijkt. In natuurvriendelijke oevers is een geleidelijke overgang van
water naar land, waardoor er variatie is in waterdiepten. Dit geeft goede groeiomstandigheden voor diverse oeverplanten, waterplanten en diersoorten die hierin
voorkomen. Een gevarieerde begroeiing van de oever biedt zo een schuilplaats aan
vogels, waterdieren en vissen die weer indicatoren zijn voor een goede ecologische waterkwaliteit. Misschien gaat dan de ijsvogel hier wel broeden! Schoon
rivierwater met mooie oevers, dat willen we toch allemaal?”
Beleidsvisies
Door de toename van recreatievaart met gemotoriseerde bootjes, sloepen of
waterscooters heeft ook de roeivereniging veel last van extra golfslag, de hekgolven die zij veroorzaken en die tussen de hoge stalen damwanden heen-en-weer
blijven klotsen. Ook bij forse wind is dit het geval. Als de bestaande damwanden
onder de waterspiegel zouden zitten, kunnen volgens Meulenbeld de hekgolven
hierover heen slaan en uitdempen in de natuurlijke oever met het smalle strookje
water en riet daarachter. „Dit is op vrijwel het gehele traject langs de Eem aan
beide oevers mogelijk. Die groene infrastructuur is er en de achterliggende dijk
is al op Deltahoogte gebracht, conform de laatste eisen. Het dieper inslaan van
bestaande damwanden is echter technisch wel lastig en mogelijk ook duur. Maar
met het oog op de toekomst, waarin je de aanleg van natuurlijke oevers wilt
bevorderen, veilig en vriendelijk voor dier en mens, zijn die kosten over de lange
termijn gezien natuurlijk niks. Ook behoud je hiermee voor de beroepsvaart een
goed vaarprofiel en er is weinig risico op verzakking of afkalving van de dijk
erachter. Er is hier namelijk voldoende ruimte als waterbuffer. En tegen de erosie
ligt er al voldoende materiaal dat geschikt is voor demping en niet terugvloeit in
de Eem vanwege de nog aanwezige en onzichtbare damwanden. Niet alleen voor
de sportieve gebruikers heeft deze oplossing veruit de voorkeur, maar ook vanuit
ecologisch standpunt en biodiversiteit zou dit een uitstekende aanpak zijn.

‘Klotsen’
„Wij zijn als sporters dagelijks grootgebruikers op de Eem met ruim duizend leden
in roeiboot, kano of sup”, vervolgt de voorzitter van Hemus. „Veiligheid op het
water kunnen we zo niet meer garanderen. Als watersportvereniging willen wij
onze bezorgdheid overbrengen over de keuze van de provincie om opnieuw voor
stalen damwanden te kiezen. De ervaring leert dat stalen damwanden ertoe leiden
dat de golfslag van motorboten en beroepsvaart meermaals wordt weerkaatst.
Zelfs zonder de wind heeft dit een nadelig effect vanwege het veroorzaken van
extra deining die blijft bestaan tussen de stalen damwanden. Het gevolg daarvan is dat het water in de Eem gaat ‘klotsen’. De bestaande damwanden bieden
bescherming aan dijk en vaargeul, maar zijn ook gevaarlijk, omdat ze te hoog zijn
aangelegd en daardoor een barrière vormen. Zeker met de sterk toegenomen
pleziervaart met sloepen en kleine motorvaartuigen in de afgelopen jaren brengen
de damwanden extra gevaar met zich mee, zoals het omslaan van roeiers. Zij
hebben vooral in het hoogseizoen dat tegenwoordig loopt van maart tot oktober,
zeer regelmatig met extreme en langdurige golfslag te maken. In de winterperiode
is het water erg koud en dan is het van belang dat roeiers snel op het droge
kunnen komen, wat met de huidige hoge damwanden moeilijk is. Dit risico vinden
we onacceptabel. Dus aanpassing hiervan, vinden we van groot belang.”
De wind mee
Er zijn voorbeelden in Nederland waaruit blijkt dat het ook veiliger kan,
meer toekomstbestendig met oog voor behoud van de rivier in haar natuurlijke
omgeving, zoals diverse, actuele projecten van Rijkswaterstaat laten zien. Denk
aan de oevers van de IJssel, Regge of Berkel. Bij de Overijsselse Vecht heeft
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Staatsbosbeheer gekozen voor een natuurvriendelijke oever waardoor golven
dempen. Bij de Oostervaart worden damwanden zelfs verwijderd om glooiende
oevers met stortsteen aan te brengen. Meulenbeld: ,,Onze damwanden hoef je
niet weg te halen, maar maak die onderdeel van een natuurvriendelijke oever door
ze dieper in te slaan of onder het laagste waterniveau af te zagen, zodat ze geen
barrière meer zijn om in of uit de Eem te komen. De natuurlijke begroeiing en het
plasje water direct achter de verlaagde stalen damwanden zorgen dan voor snelle
demping van de golfslag op de Eem. Bovendien is het een veel fraaier gezicht.”
Dode dassen
Redenen genoeg voor de lokale roeiclub om eens met de provincie aan tafel te
gaan zitten. Bij de fietsbrug draaien we weer om. Op de terugweg heeft de voorzitter nog onaangename berichten in petto die door de hoge damwanden worden
veroorzaakt. „Van de kanovereniging hoor ik dat er recent twee dode dassen zijn
opgevist uit de Eem, omdat die niet over de damwanden eruit konden klimmen.
Zo verdrinken wel meer dieren en voordat het kalf verdronken is, wordt het tijd
om hieraan iets te doen. Recent hadden wij ook een ernstig incident. In de winter
roeien we vanwege de lage watertemperaturen met een opblaasbaar reddingsvest. Een skiffeur die omsloeg, kon niet over de damwand uit het water komen.
Die was zelfs met 30 cm boven de waterlijn te hoog. Ook zijn de verticale trapjes
niet makkelijk om uit het water te kunnen klimmen. Die zitten trouwens slechts
aan één kant van de Eem en openingen in de damwand zijn ook erg ver weg.
Daarom hopen wij, dat er nu snel iets wordt gedaan ter voorkoming van
ongevallen. Gelukkig vinden we inmiddels een luisterend oor bij de gemeente
Amersfoort en provincie Utrecht die de Eem beheert als waterweg en nu
onderzoek laat uitvoeren, waarvan we de uitkomst belangstellend afwachten.
Laten we op dit punt, net als nu op de fiets richting het clubhuis van Hemus,
alsjeblieft de wind mee hebben.”

• Levering van nieuwe op maat gemaakte computers
• Levering van nieuwe laptops zowel Windows als Apple
• Levering van 2e hands laptops en desktop computers
• Levering van randapparatuur zoals printers, routers e.d.
• Diverse rand-software voor zowel Windows als Apple
• Reparatie van alle merken pc’s en laptops
• Reparatie van Apple iMac en MacBook Pro
• Data Recovery
• Internet advies en aanvragen
• Instellen + data overzetten smartphone
• Thuis installatie
• Persoonlijk advies
• Bij aanschaf van een pc/laptop
GRATIS hulp op afstand

Albert Schweitzersingel 303 • 3822 BV Amersfoort
E: info@newlifecomputers.nl • T: 033 - 45 71 775

www.newlifecomputers.nl

16

Kei In Sport nummer 11 - april 2021

De eregalerij

Kei In Sport nummer 11 - april 2021

17

Tussen de Olympische Spelen in Parijs (1900) en straks in Tokio hebben zo’n honderd Nederlandse sporters aan dat
topsportgebeuren deelgenomen die in hun latere leven arts of geneeskundige zijn geworden. Onder hen is Wim Mosterd.
De Amersfoorter had in 1956 met de sterke Nederlandse waterpoloploeg in Melbourne kans op brons. Het liep anders.
Vijftig jaar later zou hij pas erkend worden als Olympiër.

‘Ik had moeite met oeverloos
baantjes trekken tijdens trainingen’
Door: Arjan Klaver

Wim Mosterd: ‘Ik was technisch en tactisch goed. Meer moeite had ik met
oeverloos baantjes trekken tijdens trainingen.’

„Die merkwaardige gebeurtenis paste wel in mijn
twintigjarige sportcarrière”, aldus Mosterd in zijn
woning. Op tafel liggen vergeelde krantenknipsels,
foto’s en een jubileumboek met de honderdjarige
geschiedenis van AZ&PC. Deze immer actieve vereniging beschikte al in de jaren vijftig over een sterke
generatie waterpoloërs met een voorbeeldige teamgeest. „In 1954 promoveerden we met een team met
onder meer Fred van Dorp, Wim Droog en mijn broer
Gertie Mosterd naar de hoofdklasse”, weet Mosterd.
,,De Koninklijke Nederlands Zwembond, met manager
Ben Planjer voorop, reageerde nogal aanmatigend.
Alsof we een eendagsvlieg waren in de hoofdklasse.
Twee jaar later werden we zelfs kampioen van Nederland. De bond en de keuzeheren die de Olympische
selectie zouden samenstellen voor Melbourne,
konden niet meer om ons heen. In die tijd ging ik als
aanvoerder van het Nederlands Jeugdteam naar de
nationale mannenploeg. AZ&PC’ers Fred van Dorp en
Ben Kniest maakten daar al deel van uit. Ik zat al wel
bij de voorselectie van circa zeventien spelers, maar
had nog geen vaste plaats in het team van elf man.
Tijdens de laatste interland voor Melbourne stond ik
aanvankelijk opgesteld, maar bondscoach Frans Kuijpers gaf kort voor de wedstrijd tegen Groot
Brittannië in Leiden opeens weer de voorkeur aan Frits
Smol. En toen gebeurde iets hilarisch. Korte tijd later
vond de definitieve selectie plaats in het Miranda bad
in Amsterdam. Ik rekende eigenlijk al niet meer op
uitzending omdat ik merkwaardig genoeg niet uitgenodigd was om mee te spelen in een selectiewedstrijd
waarna nog vier spelers definitief voor Melbourne
gekozen zouden worden. Ik bezocht deze wedstrijd
en liep toevallig de voorzitter van de technische
commissie van de KNZB tegen het lijf. Hij feliciteerde
me met mijn plek in de nationale selectie. Een fout?
Een verspreking? Daar zal ik nooit meer achter komen.
Stomverbaasd maar overgelukkig heb ik daarna de
selectiewedstrijd Nederland tegen de Goudsche
Zwemclub gevolgd. Ik zat dus tussen de bobo’s naar
het selectieproces van mijn Olympisch team te kijken.
Dat noem ik nog eens comfortabel.”

EHBO-tas
Wim Mosterd. Hij groeide op in een ondernemersfamilie die in het Soesterkwartier een bakkerij bestierde. In de oorlog kwam zijn fascinatie voor de
geneeskunde bovendrijven. „Als kind mocht ik soms mee met de spoorwegbrandweer die door verschillende bombardementen op hun kazerne een deel
van hun materieel in onze bakkerij had ondergebracht”, vertelt Mosterd. ,,Om
mijn nek hing een simpel EHBO-tasje dat de mannen zelf voor mij hadden
gemaakt. Mijn besluit lag toen al vast. Ik wilde later arts worden.”
Aangetrokken door zijn waterpoloënde broers fietste ook de jongste telg uit
de familie Mosterd naar het destijds populaire Pesie’s bad. Een buitenbad,
gesitueerd tussen de Sint Ansfridusstraat en de Sint Radboudstraat dat het
zwemwater onttrok uit de Lunterse Beek. ,,Op mijn dertiende mocht ik pas
aan waterpolowedstrijden deelnemen. Ik was technisch en tactisch goed.
Meer moeite had ik met oeverloos baantjes trekken tijdens trainingen.” De
gouden generatie van AZ&PC stond op het startblok om blikvanger te worden
in de Nederlandse waterpolocompetitie. Vanaf 1948 ging het crescendo met
de hoofdmacht. Acht jaar later is de sensatie compleet na het behalen van het
Nederlands kampioenschap. De selectie en deelname aan de Olympische
Spelen in Melbourne kon de ultieme afsluiting zijn voor AZ&PC’ers Fred van
Dorp, Ben Kniest en Wim Mosterd. „Een maand voor de driedaagse reis naar
Australië waren we met de Nederlandse selectie aan het trainen in
Vlaardingen. Op de radio hoorden we NCRV-verslaggever Alfred van Sprang
praten over de inval van de Russen in Boedapest. Een schok in de wereld.
Het werd een politiek spel met de Nederlandse sport als slachtoffer, terwijl de
sporters van Hongarije wel afreisden naar Melbourne. Zij wonnen uiteindelijk
de waterpolofinale. Rusland werd derde. De boycot van Melbourne had nooit
mogen gebeuren. Het gekke was dat een maand na de Olympische Spelen het
wereldkampioenschap schaatsen allround plaatsvond in Östersund.
Kees Broekman stond toen in de baan met Boris Shilkov uit Rusland.”
Gerehabiliteerd
In 2006 was er een bijeenkomst bij het NOC*NSF voor de nog levende,
gedupeerde Olympiërs. Claas van den Houten (93) was het enige nog levende
bestuurslid van het Nederlands Olympisch Comité uit 1956 die ten overstaan
van de sporters spijt betuigde. De Olympiërs van 1956 werden gerehabiliteerd.
Mosterd bleef tot 1969 actief in het waterpolo. Later is de Amersfoorter die
cardioloog en sportarts werd, nog vijf keer op de Olympische Spelen geweest,
zij het niet als deelnemer maar als lid van de medische staf van de
Nederlandse ploeg. Tussen 1988 en 1996 is hij drie keer als lid van de
medische commissie van de FINA, de internationale zwembond, bij de Spelen
aanwezig geweest. ,,Ik had zo de mogelijkheid om het Melbourne-trauma te
verwerken. Je moet je blijven richten op de toekomt.”
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Hans van Dijk en Raymond Woesthoff (links)

Move to inspire, inspire to move’
CJVV Life Goals Amersfoort levert een bijdrage aan een stad waarin niemand
buitenspel mag staan. Zij gebruikt de kracht van sport om mensen weer mee
te laten doen. Sport verlegt immers grenzen en creëert een sociale omgeving
met een betere gezondheid, sociale inclusie en persoonlijke ontwikkeling
als eindresultaat. ‘Move to inspire, inspire to move’. Het initiatief verbindt
Amersfoortse zorginstellingen, sportaanbieders en bedrijven. Dankzij deze
nieuwe verbindingen wordt sportaanbod gecreëerd voor mensen waarvoor
het reguliere sportaanbod vaak niet of deels toegankelijk is.
Door: Arjan Klaver
„CJVV heeft zo’n vier jaar geleden het initiatief genomen en is in contact gekomen
met GGZ Centraal, het Leger des Heils en Kwintes”, vertelt Hans van Dijk. Hij was
destijds werkzaam als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij GGZ Centraal.
„CJVV heeft mij toen benaderd om dit concept op Sportpark Vermeerkwartier
uit te rollen. Daar heb ik direct ja op gezegd. Voetbal is immers een prima sport
voor deelnemers met uiteenlopende mentale beperkingen die onder begeleiding
staan van het GGZ. Deelnemers komen op dit voetbalveld met elkaar in contact.
Bovendien is het spelletje eenvoudig en herkenbaar.”
Inmiddels is Van Dijk gepensioneerd. Desalniettemin kan hij geen afstand nemen
van CJVV Life Goals Amersfoort en de deelnemers die wekelijks op het veld een
uur lang een gezamenlijke training krijgen voorgeschoteld. Hij noemt zich echter
beslist geen voetbaltrainer. „Welnee. Mijn kracht zit in het organiseren en motiveren. CJVV Life Goals Amersfoort is er omdat wij de overtuiging hebben dat sport
en bewegen van grote waarde zijn voor iedereen. En dan bedoelen we ook echt
iedereen. Dus óók sociaal kwetsbare mensen die moeite hebben om aangesloten
te blijven bij onze maatschappij. Dat zijn mensen die begeleid worden door GGZ
instellingen, verslavingszorg, dak- en thuislozenzorg en beschermde woonvormen.
Ook asielzoekers vinden hun weg naar CJVV. De laatste groep is nog klein in
omvang, maar toch. Al met al willen wij deze doelgroepen inspireren door hen
uitzicht te bieden op een positieve toekomst; een toekomst mét perspectief.”
Naast voetbal kunnen deelnemers bij CJVV Life Goals Amersfoort terecht voor
tafeltennis, jeu de boules, wandelen en hardlopen. Voor ieder wat wils!

Oefeningen
Niet alleen op sportief gebied, maar ook op maatschappelijk vlak draagt CJVV Life
Goals Amersfoort haar steentje bij. ‘Move to inspire, inspire to move’, staat niet
voor niets met hoofdletters geschreven op de website van deze organisatie. Ook
Bas Wobbes is behoorlijk geïnspireerd door CJVV Life Goals Amersfoort. Ook al
speelt hij in het eerste team van Hoogland, hij kan het niet laten om wekelijks de
geur van zijn oude club op te snuiven.
„Bij CJVV ben ik trainer en trainerscoördinator voor de jeugd”, vertelt hij. „De
rest van de week werk ik als inkoper bij een reinigingsbedrijf. Ik werd vanuit CJVV
gevraagd om mijn focus ook te richten op de doordeweekse trainingen voor de
deelnemers van CJVV Life Goals Amersfoort. Na een korte cursus ben ik begonnen.
Heerlijk om te doen. Voordat we de training afsluiten met een partijtje, geef ik
voetbaltechnische oefeningen. Ik probeer overigens wel maatgesneden
oefeningen neer te zetten die voor elke deelnemer uit te voeren zijn. Daarmee
voorkomen we dat sommigen afhaken. Dat is niet nieuw. Kijk, ik geef al tien jaar
jeugdtraining. Overeenkomsten tussen de trainingsaanpak bij de jeugd en die bij
CJVV Life Goals Amersfoort zijn er wel degelijk. Alleen voor de deelnemers van
CJVV Life Goals Amersfoort is de uiteindelijke prestatie niet echt belangrijk.
Het gaat om bewegen en plezier maken. Wat dat betreft staat het hier allemaal
als een huis, dankzij Hans van Dijk.”
Betrokkenheid
Voor CJVV Life Goals Amersfoort strikken nu zo’n veertig deelnemers wekelijks
de voetbalschoenen. Met alle sporten binnen CJVV Life Goals Amersfoort zijn er
totaal al 260 deelnemers bereikt. Uiteraard kan het aantal dat de doordeweekse
trainingen bezoekt, verschillen. Feit is wel dat de deelnemers niet alleen uit
Amersfoort komen. Volgens Van Dijk zijn er ook mensen die uit Leusden en Baarn
komen en zelfs een die met de fiets uit Bunschoten komt. „Sommige moeten nog
wennen aan het feit dat er elke week een training voor hen is. Soms moet je met
begeleiders bellen om te vragen of de deelnemer nog komt. Het gebeurt ook dat
iemand, na een paar keer absent te zijn geweest, de training weer oppakte. Daar
word ik gelukkig van.”

SRO
Raymond Woesthoff kan zich dat gevoel best voorstellen. Hij is als sportparkmanager van SRO nauw betrokken bij de activiteiten van CJVV Life Goals Amersfoort.
„Het is echt fantastisch dat dit programma er is. En naast Life Goals draaien er
meerdere maatschappelijke programma’s op dit complex. Binnen de vereniging is
een G-sporttak, er draait een integratie activiteit voor defensie, er is een samenwerking met Roads Arkin die ex verslaafden helpt integreren en er wordt samengewerkt met een groep vrouwen die de Arabische taal leert. Het toont het sociale
gezicht en de betrokkenheid aan van CJVV. Een club die met haar aanbod breed in
de buurt functioneert. ’s Ochtends vroeg is het complex al open. Nog even en het
is een sportaanbod dat hier 24 uur wordt ingevuld. 24/7 lang. Wat een ultieme
voorbeeldfunctie.”
Saskia: Ik ben een doorzetter
„Ik ga altijd heel trouw naar elke training. Ook al regent het of is het koud.
Sporten is belangrijk. Ik heb vroeger aan handbal gedaan en ik heb zaalvoetbal
gespeeld. Ik moet het niet van mijn techniek en snelheid hebben. Ik ben een
doorzetter die dankzij mijn achtergrond als handbalster het spel kan lezen. Het is
alleen afwachten of ik de bal wel op maat geef. Ik probeer natuurlijk elke training
zoveel mogelijk mijn techniek te verbeteren. Heel soms ben ik verhinderd en heb
ik wat anders aan mijn hoofd. Het fijne is dat ik dan aan een half woord genoeg
heb om uit te leggen waarom ik niet op de training kon komen.”
Wiebe: ‘Iedereen ken hier mijn afstandsschoten’
„Sinds CJVV Life Goals Amersfoort hier op CJVV is, train ik met de groep mee. Erg
leuk. Het gaat goed. Iedereen kent mijn afstandsschoten met mijn linkerbeen. Die
zijn erg hard. Daarnaast is het natuurlijk lekker om te sporten. Zelfs op zondag
probeer ik hier een balletje met wat mensen te trappen. Ik heb nog geen echte
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vriendschappen eraan overgehouden. Maar dat komt vanzelf wel. Volgend seizoen
wordt ik assistent trainer bij CJVV voor de jongste jeugd.”
‘Iedereen van ons kan er wat van leren’
Ewout is een half jaar geleden aangeschoven bij CJVV Life Goals Amersfoort.
Volgens de 34-jarige Leusdenaar is dit een mooie opstap om in zijn leven meer met
sport voor mensen met een mentale problematiek te doen. „Vanuit mijn eigen
ervaring kan ik dat onderschrijven. Ik ken de problematiek die bij elke deelnemer
aan CJVV Life Goals Amersfoort anders is. Sport en de beleving ervan kan voor de
één nieuwe energie geven terwijl de andere deelnemer meer zelfvertrouwen kan
tanken. En alles op een veilige manier. Ik ga ook meer met sport doen. Nu assisteer
ik de stagiaire bij de warming-up. Het is erg leuk en leerzaam om mee te helpen.
Daarnaast kan ik niet wachten totdat ik de cursus voor City Trainer kan hervatten.
Dat geldt ook voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Ik ben namelijk jeugdcoach van een juniorenteam bij Roda’46. Straks wil ik ook mijn officiële papieren
halen als jeugdtrainer.”

Bas Wobbes: ‘Overeenkomsten tussen de trainingsaanpak bij de
jeugd en die bij CJVV Life Goals Amersfoort zijn er wel degelijk’
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Niet-leden ook welkom bij
tennisvereniging Nieuwland

Sportivate is er voor iedereen! Iedereen verdient het om plezier te maken en
op een speelse manier in beweging te zijn. Liefde, veiligheid en vertrouwen
liggen aan de basis van het Sportivate Maatje. Hiermee willen wij verder
bijdragen aan een inclusieve en gevarieerde samenleving.

Sportivate Maatje

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders minder bewegen.
Ook de jeugd sport minder vaak, omdat een deel van de sportverenigingen al
lange tijd noodgedwongen gesloten is. Kinderen tot en met 17 jaar mochten
wel trainen bij onder meer tennisverenigingen. TV Nieuwland verwelkomde
dit jaar ook niet-leden. De Amersfoortse vereniging heeft activiteiten om
jeugd in beweging te houden.

Wij zien en horen nu (nog) vaker, door Corona, dat er behoefte is aan:
➜ Bewegen
➜ Meedoen
➜ Gehoord worden
➜ Samenzijn
➜ Een maatje hebben
➜ Een gesprekspartner
➜ Erop uit gaan

Door: Remco Tervoort

Het Sportivate Maatje is er voor iedereen met of zonder beperking en draagt bij
aan jouw persoonlijke wensen. Het Sportivate Maatje kijkt naar wat er wél kan
in plaats van wat er niet kan. “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het
wel kan” zei Pipi Langkous ooit. En zo is het, toch?
Voor veel mensen kan het moeilijk zijn om de eerste stap te zetten:
➜ Hoe meld ik me aan voor een sportles?
➜ Wie gaat dat betalen?
➜ Wie wil dat met mij doen?
➜ Kan ik het wel?
Het kunnen allemaal drempels zijn om de deur niet uit te willen. Wanneer er
een passende vorm van beweging gevonden wordt, resulteert dit vaak in plezier,
één van de kernwaarden van ons Sportivate Maatje. Samen met jouw maatje
wordt er gekeken naar een passend (laagdrempelig) beweegaanbod, afgestemd
op jouw eigen wensen en behoeften. Jij staat centraal. Plezier, beweging en
sociaal contact komen hier in naar voren.
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Frans Bogers
(Foto: TV Nieuwland)

Coronakilo’s
Nu sinds 16 maart ook sport voor volwassenen vanaf 27 jaar mogelijk is in
groepjes van maximaal vier wil TV Nieuwland de sportmiddag uitbreiden.
Bogers: “Je hoort en leest in de media veel over extra coronakilo’s.
We hopen iedereen weer in beweging te krijgen. De belangrijkste voorwaarde
voor sportmiddagen is enthousiaste vrijwilligers. De activiteiten kosten
TV Nieuwland bijna geen geld en hebben de club al een aantal nieuwe leden
opgeleverd. Maar dat is niet de insteek. Wij willen jong en oud gewoon een leuke
middag bezorgen met bewegen.”
Bron: “Alles over sport”

Zo kan je bijvoorbeeld een (rolstoel)wandeling maken met het Sportivate Maatje.
Er even lekker tussenuit en samen een rondje wandelen in de buurt. Een leuke
sportieve bootcamp speciaal voor jou of juist samen met anderen. Een potje
badmintonnen vanuit je rolstoel of laagdrempelig bewegen tijdens een sport- en
speluurtje. Het Sportivate Maatje is erg veelzijdig en bepaalt samen met jou wat
er mogelijk is. Stap voor stap bouwen we toe naar passende activiteiten en werken
wij samen aan jouw persoonlijke doelen tijdens de activiteit.

‘Weer de deur uit en oprechte aandacht voor mij!’

contactgegevens, mocht iemand toch klachten krijgen. De vereniging heeft
na contact met de gemeente Amersfoort een coronaprotocol opgesteld.
Via buurtsportcoaches, scholen in de buurt en tennisschool Heinerman Tennis
is de sportmiddag onder de aandacht gebracht.
De SRO stelt de materialen kosteloos ter beschikking. Bogers: “Er is veel
mogelijk. Je moet soms alleen even je weg vinden en met de juiste mensen
in contact komen.”

- Mariska -

De kernwaarden van het Sportivate Maatje:
Bij ons is iedereen welkom. Jij mag jezelf zijn, graag zelfs! Wij zien
jou om wie je bent en je mag er zijn. Jij staat centraal en samen 		
kijken we naar een passende activiteit die aansluit bij jouw
wensen/behoeften.
Veiligheid: Bij ons mag je anders zijn, dat zijn wij allemaal. Samen kijken wij
naar de mogelijkheden. Vallen en op staan. Lukt het een keertje 		
niet? Dan helpen wij je weer overeind.
Vertrouwen: Jij krijgt bij ons de ruimte. Wij vertrouwen er op dat jij het wél
kan en helpen je graag om dat te bereiken. Groei heeft ruimte nodig
en die ruimte bieden wij.
Jij:
Het draait om jou. Samen met het Sportivate Maatje werk je toe 		
naar jouw persoonlijke wens of doel en zetten we plezier centraal.
Samen boodschappen doen, (rolstoel)wandelen, een spelletje of
een leuke sportieve workout. Het Sportivate Maatje is erg veelzijdig
en speciaal gericht op jou.
Liefde:

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen gekregen, of ben je gewoon heel
erg nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen. Stel je vraag via
maatje@sportivate.nl of stel hem direct aan Luuk – 06-40484024

Frans Bogers is technisch coördinator bij TV Nieuwland uit Amersfoort. Hij nam
het initiatief voor de maandelijkse sport-inloopmiddagen. “Toen Nederland in
december de tweede lockdown inging en sporten minder of niet mocht, wilden
we iets doen voor zowel onze eigen jeugdleden als niet-leden. We besloten op
vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur een sportmiddag te houden.
Een middag waarbij ze tennissen, voetballen, hockeyen, volleyballen,
badmintonnen, tafeltennissen en jeu-de-boulen.”
Het idee achter het beoefenen van meerdere sporten is tweeledig, legt Bogers uit.
“Kinderen vinden het leuk om met elkaar te sporten, zeker in deze tijd waarin ze
veel thuis zitten. Bij ons kunnen ze op een laagdrempelige manier meerdere
sporten uitproberen, wat leuk is voor de afwisseling. Ook is het goed voor de
motorische ontwikkeling van kinderen om verschillende sporten te beoefenen.”
Coronaprotocol
TV Nieuwland heeft nog en met juni elke maand een sportmiddag. Elke keer
komen tussen de 30 en 35 kinderen sporten, met zeven begeleiders bij de
activiteiten. De vereniging houdt de kans op besmettingen zo laag mogelijk: overal
op het sportpark staat handgel, materialen worden tussendoor schoongemaakt
en ouders zijn niet welkom tijdens het sporten. TV Nieuwland heeft van elk kind

SCHOUDERKLACHTEN?

Fysiotherapie 033, een kei in (sport)revalidatie! Met in totaal 40 jaar
topsportervaring weet ons team als geen ander wat (top)sporters
beweegt. Kortom, maak nu een afspraak voor gedegen onderzoek
en het verhelpen van uw blessure.

Kosmonaut 8-E (bij Theo Meijer Sport) - 3824 MK Amersfoort
Tel: 06-39493895 of 06- 45310196 - www.fysiotherapie-033.nl
Fysiotherapie 033 is DE specialist bij
knie-, achilles- en schouderpeesletsel!
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Ambities
Runners4Life neemt de consument bij de hand
tijdens de zoektocht naar de gewenste loopschoen.
Wouter daarover: „Wij helpen de consument eerst
met onze loopanalyse die uit een paar stappen bestaat en iedereen helpt bij het vinden van de meest
geschikte hardloopschoen. Zo kun je snel van start
met het behalen van jouw loopdoelen. We hebben
in de winkel een recht stukje van de atletiekbaan,
20 meter lang. Met de hulp van een video maken
we een bewegingsanalyse. Voorts vragen we aan de
klant wat zijn of haar loopambities zijn en daarna
volgt onze aanbeveling. Uiteraard kunnen we met
de consument deze stappen ook online doornemen.
Desgewenst kunnen we zelfs een fysiotherapeut
consulteren. Zo past de beste loopschoen van louter
gerenommeerde merken aan ieders voeten en is het
loopplezier gewaarborgd. De consument kan voor
deze analyse voorlopig op afspraak bij ons binnen
lopen. Mocht het voorkomen dat je even moet wachten, dan staat de koffie altijd klaar.”

Erik Ernest (links) en Wouter Zondervan

Doorlopend loopplezier
Het is best wel lastig om de juiste wandel- of hardloopschoen te kiezen.
Het gaat tenslotte om bewegingsplezier in plaats van naderhand tot de nare
ontdekking komen waar de hardloopschoen wringt. Als er een speciaalzaak is
die met veel kennis en kunde een maatwerkoplossing in petto heeft dan is dat
wel Runners4Life dat gevestigd is in de leukste straat van de stad: Kamp.

Door: Arjan Klaver

In de economie kent men het verschijnsel branchevervaging. Dat betekent dat het in de detailhandel
aangeboden assortiment verbreed wordt en wel
zodanig dat verschillende winkeltypen elkaar qua assortiment gedeeltelijk overlappen. Tegenwoordig kun
je zelfs in de supermarkt hardloopschoenen kopen.
Dat is wellicht een uitkomst voor de mensen die de
financiële middelen niet hebben om te investeren in
een sport die je hebt ontdekt: hardlopen.
„Het is een misvatting dat de prijs van een paar
schoenen niet samenhangt met de kwaliteit van de
schoen”, legt Erik Ernest uit. „Het gaat er vooral om
dat een paar schoenen past bij jou.” Erik runt samen
met Wouter Zondervan Runners4Life, een hardloopspeciaalzaak. Beiden zijn niet onbekend in de stad.
Erik timmert vanuit Vathorst aardig aan de weg met
Move2befit. Personal training is een groeiende trend.
Een afspraak met hem maakt het makkelijker om
maatgesneden work-outs te plannen en uit te voeren. Zijn collega en zakenpartner Wouter is triatleet.

Hij is ook bestuurslid van Keistad Triathlon en als zodanig een contactpersoon voor
een groeiend aantal atleten dat deze sport bedrijft. Beiden merken ook dat voor
en tijdens coronatijd het aantal sporters stijgt. Maar steeds meer consumenten
kiezen ervoor om individueel te sporten, in plaats van een teamsport waar men op
afspraak bij elkaar komt.
Ontdekken
„Kortom, bij Runners4Life zijn de krachten en de kennis op het gebied van hardlopen, duursport, triatlon en baanatletiek gebundeld”, benadrukt Erik. ,,Hardlopen
vormt de leidraad door ons leven en die passie delen wij graag met de sportieve
consument. Door onze jarenlange persoonlijke ervaring kunnen wij op professioneel niveau advies geven. Dit kan aan het begin van ieders hardloopreis zijn,
maar ook als serieuze atleet. De meeste consumenten die hier komen, willen
het hardlopen op de weg of in de natuur ontdekken. En als het hardlopen in het
begin een obstakel vormt, dan is wandelen een mooi alternatief. Feit is wel dat de
aankoop geen miskoop moet zijn. Hardlopen en wandelen is heerlijk. Het geeft
plezier. Maar als zonder enige kennis van zaken een verkeerde schoen wordt aangemeten, dan sterft het loopfeest een vroege dood met een paar retourtjes naar
de fysiotherapeut met een grote kans dat de schoenen uiteindelijk aan de wilgen
worden gehangen. Op deze manier krijgt het loopplezier geen kans. Runners4Life
geeft de consument tools om uiteindelijk het lopen als heel plezierig te beleven
of als opstap naar een atletiekvereniging. Kijk, het menselijk lichaam is gemaakt
om te bewegen. En dat is precies wat we duizenden jaren met veel verve hebben
gedaan, voordat de moderne technologie met grote sprongen vooruit ging. De
moderne technologie heeft van ons leren zitten dat tegenwoordig als het nieuwe
roken wordt gezien.”

Lifecoins
Behalve schoenen heeft Runners4Life een uitgebreid
programma met accessoires. Denk aan kleding,
ondergoed, sokken en sportwatches. Want meten
is weten. „Het leuke is dat er ook verschuivingen
zichtbaar zijn in de hardloopwereld”, vult Eric aan.
„Steeds meer mensen stappen over naar trails. Een

tak van sport waarin ik ook als begeleider thuis ben. Het vraagt weer net andere
loopschoenen. Als de consument met zijn of haar loopschoenen een paar stappen
verwijderd is van gegarandeerd bewegingsplezier, dan tonen we nog even ons
maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Beweegt de consument om een
goed doel te steunen of spaart hij of zij liever punten voor nieuwe aankopen?
Met onze Lifecoins, gemaakt van gerecyclede aardappelschillen, kan het allemaal.
We werken samen met verschillende doelen die financiële hulp goed kunnen
gebruiken. Spaar je toch liever voor dat nieuwe paar schoenen, wissel dan je
opgebouwde Lifecoins bij ons in de winkel.”
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manier hopen we het niveau vast te houden.’’
Volgens Van der Luyt (‘De tijd dat tegen het Amersfoortse AMHC werd
opgekeken, is voorbij’) heeft de stijgende ontwikkeling ook te maken dat er
binnen de vereniging een aantal jaren terug een andere mindset is ontstaan. Zijn
roep om een meer serieuze aanpak is omarmd. ,,En daarmee is ook de intrinsieke
motivatie omhoog geknald. Vooral bij de jeugdteams is dat waarneembaar. Zij zien
nadrukkelijk de voordelen van het spelen op een hoger level: wedstrijden worden
geleid door bondsscheidsrechters en ze komen in stadions te spelen. Daar krijgen
ze een enorme kick van. Neem de jongens B. Als ik het hek opengooi, hollen ze als
jonge honden het veld op die willen trainen, trainen en nog eens trainen.
Als technisch directeur zie ik dat handenwrijvend aan.’’

Jeugdteams MHC Leusden ontwikkelen zich sterk

‘Mijn roep om een serieuze
aanpak is omarmd’

Kritiek
Over trainingsarbeid gesproken, daar was het nodige over te doen. Van der Luyt
verlangde bij zijn komst dat elk team, uitgezonderd de jongste jeugd tot 8 jaar, drie
keer in de week op het trainingsveld zou staan. Dat viel niet bij iedereen in goede
aarde. ,,Men was hier gewend om twee keer in de week te trainen. Te weinig vond
ik. Alle clubs in de regio trainden tenslotte drie keer in de week, waarom kon Leusden die extra trainingsuren niet opbrengen? Een stroming binnen de club vond het
voor de jeugd te belastend. Onzin! Ik vond het typisch een geval van: wat de boer
niet kent, vreet hij niet.’’
Gesteund door het bestuur en technisch kader hield Van der Luyt voet bij stuk.
,,Als ik eenmaal een visie heb uitgestippeld, houd ik mij daaraan vast. Ik denk dat
dat wel mijn kracht is, ja.’’ Naarmate het seizoen vorderde, verstomde de kritiek.
,,Nagenoeg iedereen ziet dat het effect sorteert. Als ik nu een training cancel, hoor
ik bij wijze van spreken geklaag. Ook de trainingsweek begin augustus werd aanvankelijk met scepsis ontvangen, nu wordt ernaar uitgekeken. Het kan verkeren.’’

Aan het eind van de middag begeeft Van der Luyt zich op het kunstgrasveld tussen
de jongste jeugd dat druk in de weer is. ,,Met hockeyen heeft het nog niet zo veel
van doen’’, zegt hij nieuwsgierig toekijkend. ,,Maar dat geeft ook helemaal niet. Tot
hun achtste moeten de kinderen vooral spelenderwijs bezig zijn, moeten ze plezier
hebben. Daarna wordt het vanzelf serieuzer.’’

Contractverlenging

Martijn van der Luyt staat op het punt zijn contract bij MHC Leusden (opgericht in 1973, momenteel 1200 leden) te verlengen. De technisch directeur ziet
een langer verblijf wel zitten. ,,Zowel de vereniging als ik hebben de intentie
uitgesproken om met elkaar door te gaan. Ik heb het, zoals gezegd, hier goed
naar mijn zin en zie nog voldoende mogelijkheden om de club naar een hoger
niveau te tillen. Vooral bij de meisjes is er nog veel winst te halen. Daar gaan
we het komend seizoen dan ook vol op inzetten. Tegelijkertijd is er een plan
in de maak om een intern opleidingstraject te starten zodat we in de nabije
toekomst een goed arsenaal aan trainers op het veld hebben staan.’’

Door: Marcel Koch

Lange tijd nam Mixed Hockey Club Leusden genoegen met een plek in
de schaduw. Dat beeld veranderde toen Martijn van der Luyt in 2014 de
technische leiding in handen kreeg. Van der Luyt haalde de Leusdense
hockeyvereniging uit zijn comfortzone. Hij verlangde meer inspanning en
ambitie. Die change ging niet zonder slag of stoot. ,,Intern heb ik de
nodige oorlogjes moeten voeren.’’
Schammer baadt in de lentezon. Op de Schammersteeg komt zojuist een zomers
geklede moeder aangefietst met achterop haar dochtertje die haar hockeystick
stevig vasthoudt. Vlak voor het toegangshek dat bemand wordt door twee clubleden met veiligheidshesjes aan, knijpt ze in de remmen, laat haar kind afstappen,
geeft vluchtig een afscheidskus en zegt: ,,Mama komt je zo weer halen.’’
Het is inmiddels een bekend coronatafereel: ouders die niet mogen kijken bij hun
sportende kinderen. En dat is onwennig, zeker voor ouders. ,,Ik vind het wel zo
rustig’’, zegt Martijn van der Luyt met een lach op zijn gezicht.
We treffen de relaxed ogende technisch directeur in het clubhuis, gezeten aan een
lange tafel. Gevraagd naar de rol van de ouders antwoordt hij dat de emotionele
betrokkenheid bij hun kroost weleens te groot kan worden. ,,Het is een bekend
verschijnsel in het hockeywereldje. Ach, het gebeurt met de beste bedoelingen,
maar als een kind de ouderlijke support als druk ervaart, ga ik met betrokken
ouders het gesprek aan. Plezier hebben is de basis van alles.’’
Halverwege het gesprek, als het over selecteren van jeugd gaat, merkt hij op dat
er bij elke club, MHC Leusden niet uitgezonderd, ouders zijn die het talent van hun
kind soms hoger inschatten dan het technisch kader. ,,Dan voer je weleens een
stroef gesprek, ja, maar als technisch directeur moet je daarmee kunnen dealen.
Omgang met ouders is een wezenlijk onderdeel van je takenpakket.’’ Hij voegt
nadrukkelijk toe: ,,Als je een en ander goed kunt beargumenteren, is de kou
meestal snel uit de lucht. Teleurstelling hoort bij sport.’’

Serieuzer
Zeven jaar terug werd Van der Luyt door MHC Leusden gecontracteerd.
Hij schudde het kussen flink op. ,,Ik vond dat het hockeyen binnen de vereniging
serieuzer benaderd moest worden’’, blikt Van der Luyt terug op zijn aanvangsperiode. ,,Gezelligheid oké, maar het mag niet de overhand krijgen. Althans niet in
mijn visie. Of dat voor mijn tijd wel zo was? Zo stellig wil ik het niet zeggen, maar
het imago van knusse familieclub met niet overdreven veel prestatiedrang kleefde
wel heel erg aan de club. Het was in zekere zin vrijheid blijheid. De stip op de
horizon was niet zichtbaar.’’
Toch gedroeg de Leusdenaar zich naar eigen zeggen in zijn eerste jaar niet als een
olifant in een porseleinenkast. ,,Omdat je zuinig moet zijn op de kennis die je in
huis hebt. Aanvankelijk heb ik dan ook veel geluisterd en mijn ogen goed de kost
gegeven. Wat ik zag? Genoeg potentie en mogelijkheden tot groei.’’
,,Zo’n eerste jaar is een overlevingsjaar’’, vervolgt hij. ,,Wie krijg je mee in je aanpak
en wie niet? En hoe hoog is het percentage tegenstanders? Als je als technisch
directeur continu tegengewerkt wordt of voortdurend op weerstand stuit, moet
je je afvragen of de club wel bij jou past en andersom.’’ Van der Luyt trekt zelf de
conclusie: ,,Ik voel me thuis bij deze club en word in mijn visie gesteund door zowel
het bestuur als technisch kader.’’ Lachend: ,,Zelfs voor de ouders ben ik inmiddels
one of the guys. Dit jaar nul klachten gehad.’’
Mindset
Dat zijn beleid vruchten afwerpt, is vooral bij de jeugd zichtbaar. Zowel de meisjes
als jongens A1 komen uit in de landelijke subtopklasse en de jongens B1 zelfs
in de landelijke topklasse. ,,We zijn zeer tevreden hoe de jeugd zich momenteel
presteert en ontwikkelt. Maar op een bepaald niveau komen, is makkelijker dan er
blijven. Niet voor niets hebben we ervoor gekozen om binnen de jeugdteams een
verdeling te maken, in de zin van 7 eerstejaars samen met 7 tweedejaars. Op die

De nieuwe en lekkerste
broodjes zaak op de Isselt.

Mercuur’s verzorgd o.a.:
- Luxe BBQ op locatie - Buffetten en diners - Diverse soorten borrel planken - Geschenken op maat Kijk voor meer informatie op onze
nieuwe website www.mercuurs.nl
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Op zoek naar personeel?
Dan bent u bij
Het PersoneelsHuys
aan het juiste adres.
Wij maken werk van werk.

Spaceshuttle 6K
3824 ML Amersfoort
Tel: 033-2585745 / 06-10398828
amersfoort@hetpersoneelshuys.nl
www.hetpersoneelshuys.nl
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Jaarlijks, weet Zaal, wordt er bij ongeveer 15.000 voetballers hoofd- en hersenletsel geconstateerd. ,,Ongeveer 7000 daarvan wordt gezien door een arts en 3000
belanden op de Eerste Hulp.’’ En, wapperend met een map vol sheets in zijn hand
vanachter zijn bureau: ,,Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de FIFA wijst
uit dat het dragen van onze FULL90 hoofdbescherming de impact op het hoofd
met meer dan 50 procent reduceert.’’
Bewustwording
Desondanks behoort de keepershelm (vederlicht) nog niet tot de standaarduitrusting van de (jeugd)keeper. ,,Enerzijds heeft dat met imago te maken, anderzijds
met onvoldoende bewustwording’’ , antwoordt Zaal die op dat laatste aspect wel
een onderscheid maakt tussen Europa en Amerika/Azië. ,,Amerika is het land van
de statistieken. Daar laten ze zich graag leiden door cijfers. De keepershelm is daar
dan ook al geaccepteerd. En dat geldt in zekere zin ook voor Azië waar veiligheid,
vooral voor kinderen, een prominente rol speelt.’’
,,In Europa daarentegen is men minder gevoelig voor statistieken. Hier heerst een
machocultuur, overheerst de gedachte: een keepershelm op je hoofd oogt niet
fraai. Daarbij is het voetbalwereldje een tikkie conservatief. Ik kom weleens bij
een keeperschool waar de keeperstrainer zegt: ik heb 30 jaar zonder helm gekeept
en ik heb nog nooit hoofdletsel gehad. Ik geloof de man op z’n woord, maar wij
wijzen juist op het preventieve aspect. Een helm kan de ergste klappen opvangen.
En voorkomen is nog altijd beter dan genezen, toch?’’
Uiteraard heeft Zaal ook bij de KNVB aangeklopt. ,,Maar die vindt het nut van het
dragen van hoofdbescherming nog onvoldoende bewezen. Bovendien denkt de
voetbalbond dat het gebruik zou kunnen leiden dat spelers roekeloos het duel
ingaan. Ik vind dat doemdenken.’’

Sander Zaal
pleit voor
keepershelm

‘Hier heerst een machocultuur’
Heeft hij een zaadje in de woestijn gepland? Sander Zaal antwoordt ontkennend. De Leusdense ondernemer is ervan overtuigd dat zijn product eens tot
volle bloei komt. ,,Er komt een dag dat onze keepershelm tot de standaarduitrusting van de (jeugd)keeper behoort.’’ Was getekend Sander Zaal, eigenaar
van Sports Trading Leusden.
Door: Marcel Koch

Recentelijk lichtte zijn telefoon op. De beller attendeerde Zaal erop dat op televisie
te zien was dat een speelster van Heerenveen, uitkomend in de vrouwen eredivisie, met zijn beschermende hoofdband speelde. ,,Dan kan mijn dag niet meer stuk
hè’’, zegt Zaal met een euforische blik in zijn bedrijfspand in Leusden. Dagdroomt:
,,Als morgen Maarten Stekelenburg besluit om met onze keepershelm onder de
lat te staan, zul je zien dat de sneeuwbal harder gaat rollen. We hebben ambassadeurs nodig.’’
Patent
Sander Zaal (48) is een ondernemer van het energieke soort. En zonder fratsen
bovendien. Zo was hij als voetballer bij Roda’46 en zo is hij ook als casual geklede
ondernemer met geveterde stappers onder het bureau. Niks geen gelanterfant,
maar de mouwen opstropen en de voet vol op het gaspedaal. ,,Als ik ergens in
geloof, ga ik er honderd procent voor.’’
Het is Zaal ten voeten uit. De Leusdense ondernemer, rap van tong, introduceerde
tien jaar geleden out of the blue in Nederland de keepershelm en in een later
stadium de beschermende hoofdband voor voetballers. Aanvankelijk biedt hij
hoofdbeschermers die een afgeleide zijn van de rugbyhelm, maar sinds 2014 heeft
zijn bedrijf in Europa patent op de speciaal voor de voetbalsport ontwikkelde
keepershelm en hoofdband. ,,Toen ik destijds in contact kwam met de Amerikaanse ontwerper van FULL 90 – zijn bedrijf zetelt in San Diego – heb ik hem nog van
bruikbare input kunnen voorzien. Overigens was hij op het idee gekomen nadat
zijn zoontje tijdens het voetballen hoofdletsel had opgelopen.’’
Ruiterlijk toegegeven: het voetbalwereldje heeft de hoofdbeschermingsproducten
wel ontdekt, maar nog niet omarmd. ,,Maar dat is een kwestie van tijd’’, denkt Zaal
hardop. ,,Voetje voor voetje winnen we terrein. Het is een gegeven dat hoofdletsel
in het voetbal steeds vaker voorkomt. Als ons marktaandeel groter wordt, gaan
clubs de importantie van hoofdbescherming inzien.”

Gedreven
Of eens de kentering komt? Wie weet. Zaal laat zich hoe dan ook niet uit het veld
slaan. Als straks het leefklimaat (zonder coronarestricties) weer meer bewegingsvrijheid toelaat, gaat hij monter en gedreven weer langs voetbalaccommodaties
en keeperscholen om zijn hoofdbeschermingsartikelen bij clubbestuurders, spelers
én ouders onder de aandacht te brengen. Zaal rept van een bewustwordingscampagne. ,,We moeten hen overtuigen dat er een preventieve werking van onze helm
en hoofdband uitgaat. Waarom de schenen beschermen maar niet je schedel?
Als ik bij Roda’46 kom, zie ik misschien eens in de drie weken een keeper met een
helm onder de lat staan. Dat zou eigenlijk elke week zo moeten zijn. Hoe vaker
ouders of bestuursleden het opvalt, hoe meer aandacht het genereert. Nogmaals:
de keepershelm vergroot de veiligheid van (jonge) keepers,’’ aldus pleitbezorger
Sander Zaal.
Momenteel zijn bij een tweetal clubs in Nederland (Unitas en Oranje Wit)
jeugdkeepers verplicht om een helm te dragen.

Geïnteresseerd naar de keepershelm en beschermhoofdband?
Mail naar: sander@sportstradingleusden.com
www.keepershelm.nl

Waarom je schenen wel
en je schedel niet beschermen?
Bij verschillende clubs in Nederland en België dragen jeugdkeepertjes
(7 t/m 12 jaar) al dan niet verplicht voortaan een beschermende helm
tussen de doelpalen. In Nederland zijn er reeds een handvol clubs waar
de helm verplicht is voor de jongste goalies tot en met 12 jaar. Verder zijn
er in Nederland en België reeds honderden keepers die individueel kiezen
het hoofd te beschermen tussen de palen.
Het toenemende gebruik van de keepershelm komt voort uit het feit dat er
jaarlijks veel voorvallen zijn waarbij keepers (ernstig)hoofdletsel oplopen en
tevens omdat er eindelijk een passende, comfortabele oplossing is om de
kans op letsel te reduceren;

De Full90 FN1 keepershelm
Wetenschappelijk onderzoek,
in opdracht van de FIFA, wijst uit dat
het dragen van Full90 hoofdbescherming de impact op
het hoofd met meer dan 50%
reduceert. Met bovenstaande
wetenschap is het logisch dat
de keepershelm in het voetbal
terrein wint.

Hoe het begon
Ergens in 2010 zit voetballiefhebber Sander Zaal voor de buis naar een
voetbalwedstrijd te kijken waarin de toenmalige Poolse keeper Tyton van PSV
lange tijd op de grond ligt, dit als gevolg van een botsing met een speler van de
tegenpartij. Tijdens de blessurebehandeling laat de commentator tot twee keer
toe het woord keepershelm vallen. Nog tijdens de wedstrijd tikt Zaal – in die
periode in de weer met het zoeken van domeinnamen – de naam keepershelm.
nl in. ,,Tot mijn verbazing bestond die dus nog niet. Ik heb de domeinnaam
gelijk vastgelegd.’’ Als een week later Maarten Stekelenburg hetzelfde
overkomt als Tyton handelt Zaal razendsnel. Hij koopt keepershelmen in
(van de merken McDavid en Gilberty) en activeert de site www.keepershelm.nl
,,Toen hadden we dus een webshop.’’

Heeft u als club ook interesse om het dragen van de keepershelm voor jonge keepers in te voeren?
Vraag dan informatie aan via onderstaande gegevens.
Sports Trading Leusden / Full90 Europe
Klepelhoek 5
3833GZ Leusden

T. 0031-(0)33-2852064
M. 0031-(0)6-48861476

mozes@sportstradingleusden.com
www.sportstradingleusden.com

Wij geven graag bij u op de vereniging voor ouders en keepers een presentatie omtrent over het gebruik van de keepershelm.
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Documentaire opkomst en ondergang
betaald voetbal in Amersfoort
Het faillissement van SC Amersfoort op 15 december 1982 leidt nog altijd tot
heftige emoties en onbeantwoorde vragen. Zo hangt rond de teloorgang een
beeld van mislukking, een ‘dolkstoot in de rug’ waarbij gemeente Amersfoort
dikwijls als schuldige wordt aangewezen. Ook een succesvolle lobby van concurrerende sportverenigingen, zoals AMHC, zou de afbraak van het betaalde
voetbal hebben beïnvloed. Al deze reuring vraagt erom bijgesteld te worden.
Door: Arjan Klaver
Addy Schuurman en Arjan Klaver zijn beiden verbonden aan De Stadsbron: een
elektronisch medium dat voldoet aan de behoefte van lezers die bediend willen
worden met achtergrondverhalen alsmede analyses, opinies en onderzoeksjournalistiek. Beiden starten straks met de opnamen van een documentaire
over de opkomst en ondergang van SC Amersfoort.
„Het maken van een documentaire is een kostbare zaak”, steek Schuurman
van wal. „Zeker als de ambitie is uitgesproken om de geschiedenis van het
betaalde voetbal in Amersfoort in het algemeen en de lotgevallen van SC
Amersfoort in het bijzonder voor nu en straks voor het nageslacht te bewaren.
Dat vraagt een investering. We zijn de gemeente dankbaar dat wij voor het realiseren van de documentaire een subsidie hebben gekregen. Daarnaast zijn we
voor een groot deel afhankelijk van beelden en beeldbanden die het Instituut
voor Beeld en Geluid in beheer heeft. Die moeten we inkopen. Voorts hebben
we Smulders Audiovisueel als partner ingeschakeld om het filmisch verslag te
maken. Dit alles moet een degelijk document opleveren met kwaliteit en
maatschappelijk relevantie.”

De documentairemakers grijpen ver terug. In 1954 werd in Nederland het
betaald voetbal ingevoerd en ook in Amersfoort ging een club daarin mee: HVC.
Vanaf 1973 ging de proftak door onder de naam Sportclub Amersfoort. Een club
die een korte maar bewogen geschiedenis achterliet en in het middelpunt stond
van aandacht. Ook in de media, zo bewezen de beelden die de twee initiatiefnemers van de documentaire onder meer bij het Instituut voor Beeld en Geluid
hebben gevonden. Velen kijken anno 2021 terug met nostalgie en weemoed.
Zeker de vele supporters uit verschillende delen van Amersfoort, waaronder het
Soesterkwartier, de wijk die het dichtst lag bij sportpark Birkhoven, de thuisbasis
van SC Amersfoort.
De club voetbalde meestal in de lagere regionen van het betaald voetbal, maar
dat neemt niet weg dat haar belevenissen op en rond het veld, de reuring in
de bestuurskamer en niet in het minst in de vergaderingen van B&W en in de
gemeenteraad heel interessant zijn. Deze belevenissen zingen overigens nog
steeds rond in de stad en bij verschillende voetbalverenigingen. Oud spelers,
zoals Henk Wery en Ronald Spelbos of sponsoren als wijlen Ben Pon en Hans
Vahstal, zijn nog steeds bekende namen.
Met name het faillissement van de club op 15 december 1982 leidt in
Amersfoort nog altijd tot heftige emoties en onbeantwoorde vragen.
„Dat beeld vraagt erom bijgesteld te worden”, aldus Schuurman. „Een beeld van
het betaald voetbal in Amersfoort, met als rode draad: hoe heeft de club bijna
dertig jaar kunnen overleven en waardoor ging het in de laatste jaren zo volledig
mis? Al met al zal de documentaire bij velen herkenning en een
tikkeltje weemoed oproepen.”
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‘In mei beginnen we aan de voorbereiding’
ZPC Amersfoort gaat begin mei beginnen met de organisatie van een
internationaal toernooi: het Van Haselen Toernooi. Als het coronavirus
definitief is ondergedompeld, beleeft het zwemevenement in de eerste
week van januari 2022 een jubileumeditie. In 1956 is immers met dit
toernooi gestart. In het jaar dat AZ&PC, zoals ZPC Amersfoort voorheen
heette, haar eerste landstitel veroverde, stelde toenmalig vice-voorzitter
Willem van Haselen voor om een ‘leuk’ toernooitje te organiseren.
Door: Arjan Klaver
Het Van Haselen toernooi heeft in nationale en internationale waterpolokringen een warme klank. En dat is niet voor niks. Vanaf 1956
vond het toernooi bijna altijd plaats in het eerste weekend van januari
en trok het waterpololiefhebbers uit binnen- en buitenland naar het
Amersfoortse Sportfondsenbad. Die eerste editie was nog een
bescheiden zomertoernooi met naast de thuisclub, Duisburg ’98,
Kring Midden Nederland en het Nederlands team als deelnemers.
Partners
„Er zijn wat onderbrekingen geweest maar begin januari 2020 konden we
alweer de 39e editie uitrollen onder het dak van sportcomplex Amerena”,
aldus Edi Gerritsen. Hij is de voorzitter van Dutch International Waterpolo
Tournament dat dit toernooi organiseert. „De coronacrisis heeft uiteraard
ook gevolgen. Het was vorig jaar voor ons al duidelijk dat het toernooi geen
doorgang kon vinden. Dat is jammer want we waren al aardig op weg om
de veertigste editie in te vullen. Er was al een aantal buitenlandse clubs dat
interesse toonde. Sterker, na het laatste toernooi kregen we van een paar

Spaanse ploegen uit de hoogste divisie al mails. Ze nodigden zichzelf al uit,
zullen we maar zeggen. Enfin, we hebben toen dus een verstandig besluit
genomen om een streep te zetten door het internationale waterpolotoernooi, de enige in zijn soort in Nederland. Er zijn aanzienlijke kosten aan
verbonden. Natuurlijk konden we weer rekenen op financiële steun. Maar
dan nog. Het is onverantwoord om in de aanloop naar het toernooi een deel
van de sponsorgelden aan te wenden om onder meer hotelaccommodaties
te reserveren terwijl in deze warrige tijd de kans op het doorgaan van een
sportevenement uitgesloten is. Dan moet je een knoop doorhakken. Dat
ligt hopelijk straks anders. We hebben met Van Mossel Kia, Schoonderbeek Bouw en de gemeente Amersfoort goede partners om een dergelijk
toernooi mogelijk te maken. Maar er moet nog wel wat geld bij om het Van
Haselen toernooi mogelijk te maken.”
,,We proberen voor de waterpololiefhebbers weer een aantal
mooie clubs vast te leggen”, vervolgt Gerritsen. ,,De kans is groot dat
Pallanuoto Trieste haar titel komt verdedigen. Daarnaast is er veel
interesse uit Spanje, Hongarije en uiteraard uit Nederland. Voldoende
ammunitie dus om een nieuw en feestelijk hoofdstuk toe te voegen
aan het Van Haselen toernooi. Het Dutch International Waterpolo
Tournament dat het imago van Amersfoort als zwem- en sportstad een
behoorlijke impuls geeft, is gepland van 6 tot en met 9 januari 2022.
Uiteraard is het de intentie dat ZPC Amersfoort dit toernooi voor
meerdere jaren vastlegt op de nationale en internationale waterpolokalender. Vanzelfsprekend verwachten we tijdens de toernooidagen,
net als in januari 2020, meer dan voldoende belangstelling op de
tribunes en van de pers.”
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„Tijd voor een kennismaking”, aldus Beltman die
direct achter het stuur kruipt, alle noodzakelijke
persoonlijke veiligheidshandelingen verricht en
voorts klaar is om met de lijtsels in de vorm van een
fraai stuur de sportiviteit van de Mustang Mach-E
te ervaren.
Rechtervoet
,,Als we nadenken over hoe auto’s zijn veranderd,
denken we aan het exterieur, maar juist het interieur
is wat bestuurders en passagiers meestal zien”,
oordeelt Beltman. „Less is more. Dat is wel duidelijk.
Minimalistisch ontwerp is bedoeld om de bestuurder
een meer comfortabele en eenvoudige omgeving te
bieden. De Mustang Mach-E heeft een eenvoudig
dashboard dat twee schermen telt. Het eerste dient
als instrumentenbord, het tweede van 15,5 inch
huisvest het infotainment. Er is wel nog een draaiknop voor het volume.”

‘Een elektroshock
voor de echte autoliefhebber’
Een sportieve auto is een ultieme droom van veel petrolheads. Maar hoe sportief is sportief rijden eigenlijk? In elke Kei In Sport nodigen we, dankzij de medewerking van de autodealers in Amersfoort en Leusden, een sporter of sportster
uit om achter het stuur van een bolide plaats te nemen. Ditmaal is het voetballer
Florian Beltman. Hij probeerde een Mustang Mach-E in toom te houden.
Door: Arjan Klaver

In een relatief rustig jaar waarin slechts een paar
modellen werden geïntroduceerd, heeft Ford niet
achterovergeleund. De eerste volledig elektrische
Mustang Mach-E is nog maar het begin van een
waslijst aan nieuwe Ford auto’s met een stekker.
Het is een hoogpotige cross-over voor de echte
autoliefhebber die lifestyle en sportiviteit hoog op
zijn of haar verlanglijstje heeft staan.
„Wist je dat de nieuweling op de tekentafel heeft
gelegen van de Nederlander Amko Leenarts?” weet
de 27-jarige spits die recentelijk aangaf dat hij zijn
huidige voetbalclub Amsvorde gaat verlaten. Hij en
zijn vriendin zijn op huizenjacht in Hengelo
(Overijssel). „Leenarts is designdirector van Ford.
Onze klanten die toch al de sportieve belijning van
onze modellen waarderen, komen dankzij deze
uitbreiding van ons gamma helemaal aan hun trekken.“ Met deze constatering verraadt Beltman dat
hij als serviceadviseur werkzaam is bij Ford-dealer

Broekhuis, sinds kort gevestigd aan de Amsterdamseweg. Daar staat de Mustang
Mach-E klaar voor een kennismakingsrit.
Mediterrane karakter
De Amerikaanse fabrikant gebruikt de naam Mustang overigens voor meer dan
enkel marketingdoeleinden. Zo neemt het design heel wat specifieke elementen
van die sportwagen over bij wijze van knipoog. Kijk maar naar het grote radiatorrooster, geflankeerd door fijne led-lichten. En achteraan zien we de drie verticale
lichtstrips die zo typisch zijn voor de Mustang. Designer Leenarts cum suis heeft
ook hard nagedacht over het profiel van hun elektrische paard. Om dat een
sportieve look te geven, lijkt de daklijn achteraan naar beneden te duiken. Om het
temperament te duiden, gaan we terug naar de typeaanduiding. Die is ontleend
aan een bekend ras van sterke, rondzwervende paarden die vooral te vinden zijn
in het westen van Nood-Amerika. De eerste voorouders van het ras werden daar
ingevoerd door de Spaanse en Portugese veroveraars. De veroorzaker van het wat
opvliegende mediterrane karakter van de Mustang Mach-E zit verscholen in het
vooronder. Qua aandrijving zal deze nieuwe elektrische Ford verkrijgbaar zijn in
twee versies. De instapper krijgt de ‘kleine’ batterij van 75 kWh.
Met achterwielaandrijving ontwikkelt die 258 pk en biedt hij een (geschat WLTP-)
rijbereik van 450 kilometer (420 kilometer met vierwielaandrijving). Met de grote
batterij van 98,8 kWh stijgt het vermogen tot 285 pk voor de achterwielaandrijver
en 337 pk voor de vierwielaandrijver. Het rijbereik ligt dan op respectievelijk 600
en 540 kilometer. We kunnen nog toevoegen dat de batterijen van de Mustang
Mach-E dankzij hun krachtige koeling kunnen snelladen tot aan 150 kW. Genoeg
elektrische sportiviteit.

Met zijn befaamde rechtervoet waarmee Beltman
in zijn voetbalcarrière zoveel heeft gescoord met
zijn specialiteit, de volley, geeft hij een dotje volts en
ampères af aan de elektromotoren. De mach’s drukken ons in de stoelen. „Fenomenaal”, aldus de Amersfoorter die tijdens de kennismakingsrit moeite heeft
om zijn rechterenkelgewricht in bedwang te houden.
Ook tijdens de oprit naar het gladde asfalt van de A1

kan hij het niet laten. Een gulle glimlach tekent zijn gezicht. Om een aantekening
in het bonnenboekje van de hermandad te voorkomen, houdt Beltman op deze
verkeersader zich aan de regels om meer te vertellen over zijn voetbalcarrière.
„Ik heb een prima tijd gehad. Het begon allemaal bij VVZA om vervolgens te
verkassen naar SO Soest. Dat is een mooie club. Alleen mijn talent kwam daar niet
uit de verf. Ik was een aanspeelpunt terwijl ik een neusje heb voor het afmaken.
Daarna ben ik via VVZA naar Amsvorde gegaan. Geweldige club. Maar ja, het
meisje gaat nu eenmaal voor voetbal. Ik ga volgend jaar weer voor VVZA voetballen. Maar dan in een vriendenteam.
Elftalgenoten
Bij terugkomst bij de kakelverse showroom van Broekhuis aan de Amsterdamseweg is zijn oordeel over de sportieve stekkerbolide van Ford duidelijk. „Deze
debuterende telg heeft met zijn originele vormgeving – zowel buitenaf als
binnenin – en zijn technologische savoir-faire een aantal kaarten in handen
waarmee zij haar concurrentie aftroeft”, aldus Beltman die na dit door de corona
verloren seizoen afscheid neemt van het voetballen in een eerste team. Maar dat
betekent niet dat hij de sport helemaal de rug toekeert.
Broekhuis Amersfoort staat te midden van de Amersfoortse samenleving. Een
succesvol bedrijf doet graag iets terug voor de stad of haar regio waar ze actief is.
Beltman:„Uiteraard ondersteunen we de Amersfoortse sportwereld via sponsoring of anderszins. Of ik een sponsorcontract krijg van Broekhuis is even de vraag.
Geen punt als ik mij in deze Mustang Mach-E mag verplaatsen tussen Hengelo en
Amersfoort en vice versa. Ook voor de uitwedstrijden is het een prima bolide. Er is
genoeg ruimte voor nog drie elftalgenoten plus hun tassen en een zak met ballen.
Kunnen ze zelf ervaren wat deze sportieve bolide in huis heeft. Echt, het is een
elektroshock voor de echte autoliefhebber.”

Ford Amersfoort heet u welkom
op onze nieuwe locatie

Amsterdamseweg 151a
3812 RR Amersfoort

Kom langs
of kijk op broekhuis.nl
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VERKOOP EN HUUR TERUG!
Heeft u een woning met overwaarde? En wilt u eindelijk eens genieten
van de overwaarde? Maar wilt u wel in uw eigen huis blijven wonen?
Of heeft u een winkel- of horecapand en wilt u deze blijven gebruiken?
Verkoop je huis, winkel- of horecapand aan ons en huur het terug!

Wij zoeken:
Binnen 30 dagen geld
Willen wij jouw pand aankopen, dan doen wij snel een
goed bod en maken wij binnen 30 dagen het geld over.

Snel duidelijkheid
Wij komen binnen 7 dagen langs om jouw pand
te bezichtigen en besluiten direct of wij het pand
willen aankopen. Zo heb jij heel snel duidelijkheid.
Vervolgens kan je heerlijk genieten van de
opgebouwde overwaarde!

√ Appartementen
√ Eengezinswoningen
√ Recreatiewoningen
√ Winkelpanden
√ Horecapanden

In je eigen pand blijven wonen of werken
√ Snel een goed bod
√ Snel geld op jouw rekening
√ Zorgeloos & zonder inspanning
verkopen
√ Zonder makelaarskosten
+31 (0)33 258 55 84
voorbachmakelaardij.nl

Perrie Voorbach
+31 (0)6 222 192 40

