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Maarten Fontein
Topbestuurder en beoogd voorzitter
Tijdens de voorjaarsvergadering van de
Koninklijke HC&VV in 2011 zal Maarten Fontein
na instemming van de vergadering de voorzittershamer van Robert Jan Mansholt overnemen.
Het wordt de tweede termijn van Fontein als
algemeen voorzitter van de vereniging. “Ik wil
de ervaring en kennis die ik heb opgedaan bij
Europese topclubs gebruiken om de Koninklijke
naar het volgende niveau te brengen.”

UITGELICHT
8

Met een plek in de middenmoot doen de
Kroonleeuwen het meer dan aardig in de
eerste klasse en er zijn zelfs kansen op een
plek bij de subtop. Zeker de laatste wedstrijd, een historische 2-1 zege op Quick,
smaakt naar meer. Trainer Faizel Soekhai,
die zijn contract met een jaar verlengde,
denkt zelfs stiekem aan een periodetitel.

15

‘Teamgeist’ en ‘Joie de vivre’
Verkleed als Voetbal International
journalisten vertrokken uw voetbalredacteuren in de krakende Fiat 500
uit 1971 vanuit Amsterdam richting
Oosterhout. Verscholen in de bossen
van Oosterhout ligt namelijk nog steeds die Heimat van het HVV
Herfstkamp, Kamphuis Ahoy. Slechts gewapend met pen en blocnote
wordt het herfstachtige weer getrotseerd en getracht de wondere
wereld die ‘Herfstkamp’ heet binnen te dringen.



Fotografie: Maaike van Vliet

HVV Herfstkamp 2010
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Loni van Braam en Carine Nabuurs
Drijvende krachten achter jeugdcommissie HTV
De één neemt dit jaar afscheid na een ruim tienjarig voorzitterschap
van de jeugdcommissie. De ander, al
zeven jaar secretaris, neemt haar taken
op interimbasis over. Al jarenlang zijn
Loni van Braam Houckgeest en Carine
Nabuurs niet alleen teamgenoten in het
damesdubbelteam, maar ook drijvende
krachten in de jeugdcommissie van HTV.
december 2010 DIEPPUT ECHO
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Van de redactie
tekst roeland engelen cartoon otto milo (1922-1985)

I

n het vorige nummer raakte Fred
Beekman met zijn hartekreet een open
zenuw in de vereniging (en misschien
ook wel in het KNCB-bestuur). Zes leden
klommen in de pen om hun mening over
de toekomst van cricket in Nederland (en
op HCC) te geven. In deze Diepput Echo
kunnen wij gezien de beschikbare ruimte
slechts een deel van hun betoog opnemen, maar bezoekt u vooral de website
van de vereniging om de zeer lezenswaardige reacties, waaronder die van cricketvoorzitter René Smits, te lezen.
Wat de redactie opviel is dat de analyses
op veel punten eensluidend zijn. Dat het
competitiecricket op de eerste plaats moet
komen, en niet het Nederlands elftal,
lijkt een breed gedragen mening. Ook
is men het er over eens dat de huidige
competitieopzet op de schop moet, al zijn
de voorgestelde alternatieven verschillend. Wie de Kleefstra Almanak met de
jaarstatistieken bekijkt (zie ook elders in
dit blad), ziet dat de ingehuurde, buitenlandse spelers in de Top- en Hoofdklasse
een onevenredig grote stempel op de
competitie drukken. Of deze al dan niet
legitieme spelers de moeite en de kosten
waard zijn, vraagt ook de redactie zich af.
Hebben zij ons niveau vooruit geholpen
en onze jeugd beter gemaakt? Er zijn in
ieder geval genoeg vragen waarover de
diverse besturen zich de komende tijd
kunnen gaan buigen.
Op bestuurlijk vlak zit onze vereniging
overigens niet stil. Tijdens de algemene
ledenvergadering van 22 november werd
bekend dat Maarten Fontein in het voorjaar zal worden voorgedragen als alge-

COLOFON

meen voorzitter en opvolger van Robert
Jan Mansholt. De redactie speelt hier
meteen op in en vraagt Maarten Fontein
het hemd van het lijf. Bij het ter perse
gaan van dit nummer, zijn ook de gewijzigde statuten aan de ALV voorgelegd. Na
goedkeuring door onze leden, de KNVB
en het Departement van de Koningin
heten wij vanaf 2011, onze rijke historie
indachtig, de Koninklijke Haagsche Cricket
en Voetbal Vereeniging.
Nog meer historie. De meest gedenkwaardige sportieve mijlpaal van de afgelopen
periode was wel de 2-1 overwinning
van HVV 1 op Quick op 22 november
2010 jongstleden. Voor het eerst in 56
jaar wonnen wij, na acht nederlagen en
vijf gelijke spelen, weer eens een competitiewedstrijd op Nieuw Hanenburg.
Op 21 maart 1954 won de Kroonelf
voor het laatst op het terrein van Quick.
Mede door de in blessuretijd behaalde
zege, draait HVV 1 goed mee in de eerste
klasse. En ook HVV 2 en HVV 3, op de
respectievelijk tweede en derde plek, doen
het goed. De squashheren liggen op koers
voor de play offs en ook de dames draaien
weer bovenin mee.
In deze Diepput Echo besteden wij ook
meer aandacht aan de jeugd. Onze
voetbalredacteuren Olivier Wijtenburg
en Frederick Mansell bezochten undercover het herfstkamp. Een nieuwtje is het
‘elftal van het najaar’, waarin de elf meest
opvallende jeugdspelertjes zijn geselecteerd. Laat dit elftal een extra motivatie
zijn voor onze voetballertjes om in de
tweede seizoenshelft er nog een schepje
bovenop te doen en kans te maken in

Diepput Echo is het verenigingsorgaan
van de Koninklijke Haagse Cricket en
Voetbal Vereniging
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11 april Voorjaars-ALV Koninklijke HC & VV
24 april Sluiting inzenden kopij Diepput Echo
jaargang 98 nr. 3
8 juni
Commissieavond

het ‘elftal van het voorjaar’ te komen. In
dit nummer staan ook de leukste voorvallen tijdens de eerste competitiehelft
zoals wij die tegen kwamen in de diverse
jeugdverslagen. Helaas krijgen wij slechts
van een enkel team dit soort informatie
binnen en schrijft niet iedereen verslagen.
Laten wij hopen dat met uw bijdragen in
de toekomst een nog completer overzicht
gemaakt kan worden.
Het samenstellen van dit blad heeft veel
voeten in de aarde en hoewel wij een
uitgebreide redactie hebben, kunnen wij
best wat ondersteuning gebruiken. Vindt
u het leuk om kopij te verzamelen of af en
toe een stukje te schrijven? Meldt u zich
dan bij ons aan.

Redactie adres

Advertenties

Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA
’s-Gravenhage, diepputecho@konhcvv.nl

Martine Mulder (06-54645343),
Christophe Louwerens (06-53249923),
Allard Korthals Altes (06-55848953),
sponsoring@konhcvv.nl

Redactie
HCC 1878 ★ HVV 1883 ★ HTV 1975 ★ HSRC 1978

VERENIGINGsaGENDa

Roeland Engelen (hoofdredactie), Rob Borgers,
Marijke Snoeck (eindredactie), Maurits Chabot,
Pieter Reeve, Thomas Reeve (cricket), Frederick
Mansell, Olivier Wijtenburg (voetbal), Heleen
van Raamsdonk (squash) en John Verschragen
(beeldbewerking).

Vormgeving en druk
De Swart BV, Den Haag
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Chapeau!!
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tekst reinier luijckX foto maaike van vliet

O

f ik een mening heb over ontwikkelingen binnen de
club? En dat vraag je aan iemand die al tien jaar weg
is uit het brandpunt van de vereniging? Aan iemand
die alleen nog tussen andere stuurlieden aan de wal of achter de
goal staat?
Gelukkig is er één ontwikkeling zo dominant en zo opvallend dat
de keuze niet moeilijk is: van een keurige gezelligheidsvereniging
zijn wij een ambitieuze sportvereniging geworden; het niveau,
de organisatie en de beleving van onze sportbeoefening zijn
bewonderenswaardig.
Natuurlijk, het zijn al die besturen en bestuurders die de sport
faciliteren. Natuurlijk, wij kennen al decennia continuïteit in de
vorm van lang zittende voorzitters, bestuursleden en sportcommissarissen. Bovendien beschikken onze bestuurders ook nog over de
kwaliteiten om een steeds groter ledenaantal, een groeiend beroep
op financiële middelen, meer personeel en complexere problemen
te sturen en in de hand te houden. En gelukkig liggen de tijden dat
bestuurders elkaar met paraplu’s te lijf gingen of dat wij verscheurende twisten uitvochten in afgehuurde zalen ver achter ons. Maar
de sportieve ontwikkeling is toch het meest in het oog springende
resultaat van de wijze waarop onze club wordt bestierd.
Neem nou onze voetbalprestaties. Als een buitenstaander mij
vijftien jaar geleden had gevraagd iets te zeggen over HVV en
voetbal, had ik waarschijnlijk een anekdote verteld. Bijvoorbeeld
over de gebroeders Kessler, die te paard bij Sparta op het veld
kwamen en de scheids – die al twintig minuten had gewacht –
meedeelden dat hij nu wel kon beginnen. Of over Flip van
Ommeren die (weliswaar in een lager elftal) steevast in de
kleedkamer zijn sigaar rookte, deze vervolgens meenam naar het
veld, op de doellat legde en iedere twee minuten even een trekje
ging nemen om hem brandend te houden. Als je mij nu diezelfde
vraag stelt, leg ik je uit dat HVV dit jaar minstens voor een periodetitel gaat in de eerste klasse.
Maar het zijn niet alleen de voetballers. Alle afdelingen sporten
op hoog niveau. Vijftien jaar geleden maakten wij een sportbeleidsplan. Voor dat plan werd de mening gevraagd van tientallen leden met een sportieve of bestuurlijke achtergrond in de
vereniging. Het beleidsplan werd verenigingsbreed gedragen en
daarin stonden toen al de noodzaak van kunstgras en de wens
om kwalitatief hoogwaardige trainers aan te trekken. Maar
interessant is om in 2010 de sportieve doelstellingen te lezen die
toen werden geformuleerd.
Zestien jaar geleden zagen wij het als een ambitieuze doelstelling,
als HVV in de tweede klasse zou spelen, HCC in de hoofdklasse,
HSRC in de eerste divisie en HTV in de vijfde klasse van de
zaterdagcompetitie.

HVV 1 viert een doelpunt tegen Blauw Wit.

En nu? Kijkt en huivert: Onze cricketers behoren bij de top van
Nederland, onze squashers en onze zaterdagtennissers eveneens
en HVV speelt een gedegen rol in de Eerste Klasse. Daarvoor
neem ik heel diep mijn hoed af.
Nou kan je wel zeggen dat in sommige van onze afdelingen
financiële vergoedingen een grotere rol spelen dan wij in 1994
wenselijk achtten of dat een toevallige aanwas van talenten of
een fusie ook hebben bijgedragen, maar vast staat dat onze vereniging niet van karakter is veranderd, niet drijft op suikerooms
en toch een toonaangevende positie heeft in alle sporten waarin
wij actief zijn.
En hoe komt dat? Wij hebben niet één keer, maar decennia lang
de keuze gemaakt voor uitstekende faciliteiten voor onze sporters. Onze velden zijn op orde, we hebben kunstgras en extra
squashbanen. We hebben moderne kleedkamers en lichtinstallaties. We hebben voldoende en vooral goede trainers aangesteld.
De vereniging spendeert aanzienlijk meer aan trainers en coaches
dan wij in 1994 mochten hopen.
Onze ledenbasis is vergroot, we zijn aantrekkelijk voor ambitieuze sporters en we hebben een sportmentaliteit die competitiever
is dan ooit. Dat danken wij aan trainers, bijlozen, teambegeleiders, sportcommissarissen en al die anderen die beseffen dat niet
vastgoedbeheer, coniferenteelt of het uitbaten van horecavoorzieningen onze primaire doelstelling is, maar sport.
En hopelijk blijft onze club ook nu nog de lat altijd hoger leggen.
Aanvallûh !!!
Reinier Luijckx was in de periode 1993-2000 algemeen
voorzitter van de Koninklijke HC & VV.
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Geen schoenen en
schriften, maar wel
een HVV shirt

S

ECHOOTJE

Hans van den Bosch
prijs voor Max Canters

In de binnenlanden van Zambia ligt
een afgelegen schooltje waar kinderen
schoenen, noch schriften hebben, maar
binnenkort wel een HVV shirt. Dat is het
resultaat van de grote omruilactie waarbij
alle voetballers hun oude voetbalshirts
inwisselden tegen een exemplaar met de
naam van de nieuwe verenigingssponsor
Rabobank. De oude shirts gaan niet verloren, maar worden opgestuurd naar een
lodge, zo’n tien kilometer van het dorpje,
dat alleen via een postkantoor contact
heeft met de buitenwereld. Het contact
kwam tot stand via ons jeugdlid Joris Briët,
wiens vader in Zambia geboren is. Amelia
van den Brink regelde het transport.

De wisseltrofee voor de belangrijkste
matchwinning performance in het cricketseizoen, de Hans van den Boschprijs,
werd tijdens de diesviering op 10 oktober
uitgereikt aan Max Canters. Met 5 voor
6 in 8 speelde hij een belangrijke rol in de
cruciale wedstrijd van HCC 2 tegen VCC,
dat niet verder kwam dan 77 all out. Een
totaal dat voor het verlies van twee wickets door ons tweede werd gepasseerd.
HCC 2 speelde zich daarmee op de laatste
speeldag van de reguliere competitie in
veiligheid en plaatste zich ten koste van
VCC voor de Top-4.

njema

-

Laurens Jan
in top tien

A

Zev Davidson spreekt zijn dankwoord uit
na uit de handen van Fons Pasteur jr. de
beker in ontvangst te hebben genomen
(foto: Ella Verschragen).

Max Canters heeft zijn handen vol
(foto: Ella Verschragen).

Zev Davidson wint
Pasteurbeker
Vorig jaar was doelman Daniël Voskamp
eerste en linkshalf Zev Davidson tweede,
dit keer waren bij de uitreiking van de
Pasteurbeker (de prijs voor de meest
waardevolle speler van HVV 1) de rollen
precies omgedraaid. Het verschil was
daarbij slechts 0,0125 punt: Zev scoorde
6,9375 en Daniël 6,925. Derick Mekking
eindigde als derde, Jaap Akerboom als
vierde en Maurits Jongbloed werd vijfde.
De Pasteurbeker is vernoemd naar onze
topscorer aller tijden Fons Pasteur (310
goals in 300 wedstrijden). De cijfers
worden gegeven door onafhankelijke
rapporteurs. Voor Daniël was er wel een
troostprijs, als minst gepasseerde keeper
won hij in het seizoen 2009/2010 de
NTP beker. Een laatste prijs die tijdens de
dies op 11 oktober werd uitgereikt ging
naar Yvonne van Gennep. Zij won de Jan
Nieuwenhuyzen Kruseman beker voor
haar inzet voor het jeugdvoetbal.
6

Op zondag 22 november 2010 speelden
zowel de Haagse Vanessa Atkinson, erelid
van HSRC, als clubgenoot Laurens Jan
Anjema de finale van de Dutch Open te
Rotterdam. Voor Vanessa was het een
toernooi met een gouden randje. In de
finale was zij te sterk voor Madeline Perry
uit Ierland (11-9, 11-3, 11-7) en zodoende wist zij haar laatste proftoernooi op
Nederlandse bodem met de titel af te sluiten. Vanessa heeft namelijk haar afscheid
aangekondigd en zal in mei volgend jaar
voor het laatst uitkomen. Laurens Jan
Anjema heeft met zijn finaleplaats tijdens
de Dutch Open als eerste Nederlander zijn
entree in de top-10 gemaakt. Helaas heeft
hij het thuispubliek in Rotterdam niet op
een titel kunnen trakteren. De als tweede
geplaatste Australiër Cameron Pilley bleek
in een marathonpartij net te sterk: 11-7,
11-9, 11-13, 14-12. Het doel voor dit jaar
is bereikt; een plek in de toptien. Maar dit
was een subdoel. Laurens Jan wil de beste
van de wereld worden. “Je moet jezelf
hoge doelen stellen. Dan krijg je de ‘mindset’ om het hoogste na te streven. Ik doe
dit niet om maar een beetje te spelen”,
aldus de 27-jarige Anjema.

Kruiswoordpuzzel
Ons buitenlid, oud-speler en Diepput
Echo correspondent voor Drenthe, Rob
van de Weg, kunnen wij vaak begroeten
op de Diepput als supporter van HVV 1.
Als hij de naam van HVV ook maar ergens
tegenkomt, reageert hij alert. Zo ook bij
het oplossen van de kruiswoordpuzzel in
Trouw (mei 2010). De vraag bij
16 Verticaal luidde: Een winkelketen van
snoepverkopers als in: Ik zong van maan
en wereldwee / Voor jou mijn koningin /
En jij sprak over HVV / En ijssies van ……
(Willem van Iependaal). Voor wie het niet
weet, het antwoord moet zijn: Jamin.
Willem van Iependaal was in de jaren
dertig van de vorige eeuw een bekend
dichter, in goed gezelschap van o.a. Victor
van Vriesland en H.J.M.Keuls, en cabarettekstenschrijver. In correspondentie met
Trouws puzzelredacteur, kon deze niet
bevestigen dat het inderdaad om Rob’s
geliefde voetbalclub ging. Het moet haast
wel. In lang vervlogen tijden wist iedereen
toch waar HVV voor stond.
Bovenstaand liefdeslied wordt vooraf gegaan door: Ik zocht in riet en wilgenblad /
Een schuil met jou, Marie / Omdat jij last
van sproeten had / En ik van poëzie
Wilt U weten hoe het afliep met deze
romance voor Marie, wiens aandacht voor
de dichter zoals u kunt lezen, snel was
afgeleid? Niet goed, zoals het volgende
couplet aangeeft: Jij trouwde met een
makelaar / Een sof, een bankroetier /
’t Verschoten lintje uit je haar / Treurt aan
mijn stomme lier.
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sTER
Ons terrein staat blank na de overvloedige
regenval op 26 augustus 2010.

Feyenoord en sparta
slaan plank mis
Recent kondigden Sparta en Feyenoord
aan met een wedstrijd op 5 januari 2011
de strijd om de Zilveren Bal nieuw leven
in te willen blazen. Die aankondiging was
niet alleen saillant omdat beide clubs in
1956 als betaald voetbalorganisaties werden uitgesloten van dit amateurtoernooi,
maar vooral omdat zij vergaten recordwinnaar HVV als deelnemer uit te nodigen.
Ons eerste elftal won het roemruchte
toernooi negen maal en heeft de eerste
en de vierde Zilveren Bal in de prijzenkast
staan. De eerste, omdat HVV het toernooi
als eerste drie keer achter elkaar wist te
winnen (1901, 1902 en 1903). De strijd
om de vierde en laatste Zilveren Bal werd
nooit voltooid en als recordwinnaar en
laatste winnaar, in 1956, van het door de
Rotterdamse Zilveren Voetbal Commissie
georganiseerde toernooi, kreeg HVV
de Zilveren Bal in bewaring. Onder de
nadrukkelijke voorwaarde dat deze prijs
nooit meer zal worden gebruikt voor enig
voetbaltoernooi of sportieve aanwending.
Ons bestuur heeft inmiddels de besturen
van Sparta en Feyenoord van deze misser
op de hoogte gebracht. En de Zilveren
Bal? Die blijft gewoon waar hij hoort, in
de vitrine in ons clubhuis.

Jeroen Dankelman bergt de Zilveren Bal
veilig op na de winst in 1947.

Tijdens de dies kreeg hij de ‘Leeuw
van Wassenaar’ uitgereikt voor zijn
verdiensten voor de vereniging in de
afgelopen jaren. En dat zijn er nogal
wat. Van 2003 tot 2007 was Evert
Jelgerhuis Swildens manager van HCC
1. Ook had hij kortstondig zitting in
het cricketbestuur. In de voetbalafdeling is hij al ruim tien jaar lid van de
jeugdcommissie en (sinds 1999) assistent-scheidsrechter van HVV 1. Het
keuren van de velden als consul doet
hij er en passant ook nog even bij. En
we zijn vast nog een hoop vergeten.
Een terechte ster dus, lijkt ons.

Evert
Jelgerhuis
Swildens.
(foto: Ella
Verschragen)

HVV E10 wint
voorwedstrijd
Op zondag 3 oktober speelde HVV E10
tegen Excelsior’20 E7, als voorwedstrijd
voor het duel tussen de eerste elftallen van
beide clubs. Daar waar de Kroonleeuwen
niet verder kwamen dan een 2-2 gelijkspel, wonnen de kleine geelzwarten
zonder al te veel problemen met 5-1,
dankzij doelpunten van Warner Swaak (2),
Tibor Poharnok, Joris Elderson en Doeke
Smulders. Na de voorwedstrijd mocht
het team samen met de spelers van het
eerste het veld op voor de line-up, voor
alle jongens een zeer bijzondere ervaring.

“Ik verheug me om weer competitie
in Nederland te spelen. Ik heb een
sterk clubgevoel bij het spelen voor de
Haagsche. Het is leuk om in eigen land te
spelen voor mensen die ik ken en die me
al jaren steunen. Ik denk dat het als club
belangrijk is om competitief mee te doen
in de Eredivisie. Op zo’n woensdagavond
komen toch een heleboel leden bij elkaar
om het team aan te moedigen, en zo
creëer je een clubgevoel.”
Laurens Jan Anjema in Den Haag Centraal
van 1 oktober 2010.
“Had de heer Dankelman zich soms te
oud gevoeld om te duiken? De levende
legende nam nog een slokje en keek de
vragensteller met meewarige blik in de
ogen. Toen kwamen de legendarische
woorden die iedereen tot zwijgen brachten: ‘Duiken? Een goede doelman hoeft
niet te duiken, een goede doelman moet
op de plaats staan waar de bal komt.’ ”
Columnist Chris Willemsen op
www.haaglandenvoetbal.nl over zijn
ontmoeting met Jeroen Dankelman
(1913-2006) na afloop van een veteranenwedstrijd.
“Weet je waar ik blij om ben? Dat de
jonge jongens in ons elftal kei- en keihard
werken. Dát is pas mooi om te zien.”
Derick Mekking in AD/Haagsche Courant
van 22 november 2010 over de 2-1 zege
van HVV op Quick.
“Ons elftal bestaat voor een deel uit
vrienden die al heel lang met elkaar samen
voetballen. Daarom houden we het ook
zo lang vol. Zolang ik er plezier in heb en
het kan combineren met mijn werk ga ik
door”.
Derick Mekking in Den Haag Centraal van
26 november 2010.
“The funniest line comes from the Dutch
wicketkeeper Jeroen Smits at the 2003
and 2007 World Cups. ‘We haven’t flown
halfway around the world to watch you,’
he told Hayden. ‘Get a single and get Gilly
on strike because you are crap.’”
Recensie biografie Matthew Hayden
“Standing my Ground” op
www.cricinfo.com.
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HVV 1

Middenmoot met de blik omhoog
Het is winterstop in voetballand; een goed moment om de balans op te maken. Met een
plek in de middenmoot doen de Kroonleeuwen het meer dan aardig in de eerste klasse, en
er zijn zelfs kansen op een plek bij de subtop. Een verslag van de eerste competitiehelft.
tekst frederick mansell foto’s marcel de kler

N

iemand wist wat er verwacht kon
worden van de eerste klasse waarin
HVV 1 dit jaar uitkomt. Met enkele
sterke ploegen uit de Haagse regio en een
aantal onbekenden uit verre oorden zoals
Brielle en Amsterdam, kon de borst in elk
geval nat gemaakt worden. De nieuwe
trainer Faizel Soekhai zei voorafgaand aan
het seizoen te hopen op een plek bij de
eerste vijf. Dat leek hoog ingezet, maar
met de huidige stand van zaken behoort
een top-vijf positionering zeker nog tot de
mogelijkheden. Aanvoerder Jaap Akerboom
hoopte in het begin van het seizoen op
een plek in ‘het linkerrijtje’, maar hij heeft
zijn doelstelling inmiddels bijgesteld: “Er
zijn niet veel ploegen veel beter dan wij. Er
zijn hooguit vier teams die structureel meer
punten zullen pakken dan HVV. Een plek in
de top vijf moet dus ons streven zijn.”

Het seizoen 2010/2011 begint voor de
Kroonleeuwen op 15 augustus 2010.
Op Sportpark ‘t Kleine Loo strijden HVV,
HBS, Quick en VUC voor de tweede maal
om de Residentiecup. HVV begint met
een wedstrijd tegen competitiegenoot
Quick en gaat kansloos ten onder met
3-1. Dat voorspelt niet veel goeds. In de
verliezersfinale wordt een gedevalueerd
VUC-elftal na penalties verslagen. Faizel
gebruikt het toernooi om het grote aantal
nieuwelingen in de selectie te zien spelen.
HVV beschikt duidelijk over een bredere
en jeugdigere selectie dan de voorgaande
jaren. En wie de jeugd heeft…
Voordat de reguliere competitie begint,
zijn er nog bekerwedstrijden te spelen.
In een sterke poule met eersteklasser
FC ’s-Gravenzande en hoofdklassers HBS
en Voorschoten ’97 heeft niemand ooit
de illusie gehad om de volgende ronde
te bereiken. Tegen Frank Kuyls FC
’s-Gravenzande wordt met 1-0 verloren.
8

HBS wordt de week daarop knap op 0-0
gehouden, waardoor de Kraaien verrassend zijn uitgeschakeld. Voorschoten ’97
blijkt op het kunstgras van HVV te sterk
voor de Kroonelf (0-3). Er lijkt zich echter
wel steeds meer een elftal te vormen en
trainer Faizel brengt meer voetbal in de
ploeg. Net op tijd, want op 5 september 2010 staat de eerste wedstrijd van de
competitie op het programma: SJC thuis.

‘Ik hoop dat we
stiekem een periode
kunnen pakken’
Vorig seizoen kende de seizoensouverture hetzelfde affiche. Toen werd het
2-1, en u raadt het al: deze keer ook.
Derick Mekking scoort met het hoofd
na een prachtige voorzet van Thierry
Seaw en even later weet Zev Davidson
de stand op 2-0 te zetten. Vlak daarop
scoort SJC tegen, maar het blijft bij 2-1.

De week daarop wordt het in Rotterdam
tegen Neptunus 0-0. Het is de 350e officiële wedstrijd van Derick Mekking, die
daarmee de 6e speler is met dat aantal.
Constant Feith, Jeroen Dankelman, Peter
Entrop, Frank Bijloos en Marc van Loenen
gingen hem voor.
Op 19 september reist de Kroonelf af
naar Voorburg voor de wedstrijd tegen het Wilhelmus van Harald Tjaden.
In Voorburg is de thuisploeg de eerste
helft heer en meester (2-0) maar na rust
verzuimt HVV de stand gelijk te trekken.
Harald 2, HVV 1. Een week later komen
de Amsterdammers van Blauw-Wit op bezoek op de Diepput. De laatste ontmoeting tussen HVV en Blauw Wit eindigde
op 19 april 1931 in 2-2, waardoor Blauw
Wit niet degradeerde uit de eerste klasse.
Ongeveer 79 jaar later worden de punten
wederom gedeeld. Vijf minuten voor tijd
staan de Amsterdammers nog met 1-3
voor, maar Akerboom en Mekking trekken
de stand gelijk, 3-3. Met vijf punten uit
vier wedstrijden bezet HVV dan een plek
in de middenmoot.

Dennis Levert gooit zijn lichaam voor een schot van Quick-aanvaller Samir Oulhani.
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Op de dag van het Leidens Ontzet moet
de voetbalafdeling van de Koninklijke
HC & VV het opnemen tegen de voetbaltak van Excelsior ’20. De twee clubs
kennen elkaar vooral van bloedstollende
ontmoetingen op het cricketveld. HVV
speelt slecht en mag van geluk spreken
dat Thierry Seaw een prachtig doelpunt
maakt, waardoor de punten gedeeld worden, 2-2. Op de dies van de Koninklijke
komt FC Boshuizen naar de Diepput,
maar die worden puntloos terug gestuurd
naar Leiden, 2-1. Zev Davidson en Derick
Mekking zorgen voor de doelpunten. De
dag wordt nog mooier voor Zev, want hij
krijgt de Pasteurbeker uitgereikt (beste
voetballer HVV 1 afgelopen seizoen).
SCO ’63 is een bekende van HVV. De
Spijkenissers werden twee jaar geleden
in de nacompetitie verslagen door de
geelzwarten, waarna HVV promoveerde
naar de eerste klasse. Het technisch sterke
SCO lijkt ditmaal beter dan HVV, maar
de wedstrijd eindigt onbeslist. 2-2. Twee
dagen na de bowlingcup tussen HVV 1 en
HVV 2, die uiteraard door eerstgenoemde
gewonnen werd, staat de wedstrijd tegen
stadgenoot VUC op het programma.
Keeper Daniël Voskamp houdt tot vijf
minuten voor tijd zijn doel schoon, maar
de wedstrijd wordt uiteindelijk knullig
verloren, 0-1.

Hoofdtrainer Faizel
soekhai tekent voor
1 jaar bij
De hoofdtrainer van de HVV-selectie,
Faizel Soekhai, heeft zijn verbintenis
met de club met één jaar verlengd.
Faizel kwam aan het begin van
dit seizoen over van de jeugd van
Excelsior en heeft het goed naar zijn
zin op de Diepput: “Het was voor mij
wel even een omschakeling; van vier
keer in de week trainen naar twee
keer in de week. Bovendien hebben
veel mensen een verantwoordelijke
baan, waardoor zij soms niet kunnen
trainen. Toch is het mooi om te zien
hoe veel moeite mensen doen om op
HVV te blijven voetballen! Ik ben over
het algemeen erg tevreden; met de
resultaten, met de club, met de begeleiding en met ons team. Daarom
hebben HVV en ik besloten om nog
een jaar door te gaan.”

Na een fraaie aanval staat Derick Mekking op het punt de winnende treffer tegen Quick in
te tikken.

Na 31 oktober wordt er door een periode
van regen en vorst twintig dagen niet meer
gespeeld door de Kroonelf. Maar dan staat
de competitiekraker tegen rivaal Quick
op het programma. Onder grote publieke
belangstelling komt thuisploeg Quick al
vroeg op voorsprong. HVV strijdt echter
voor elke meter en komt door knap werk
van Derick Mekking nog voor rust op 1-1.
Na rust wordt duidelijk dat er maar 1 ploeg
speelt voor de overwinning, HVV. En die
overwinning, die komt er. Een prachtige
aanval via Marnix van der Gun en Derick
Mekking zorgt voor de 1-2. “Dat was
echt ongelooflijk mooi”, meent trainer
Faizel. “Voor de hele club, het team, maar
ook voor mijzelf. Ik heb zoiets nog nooit
meegemaakt.” Ook Jaap Akerboom denkt
graag terug aan de wedstrijd tegen Quick:
“Zo veel adrenaline heb ik hier nog nooit
meegemaakt. We speelden goed, we
vochten voor elke meter en de overwinning was meer dan terecht.” De laatste
keer dat HVV wist te winnen op sportpark
Nieuw Hanenburg was op 21 november
1954. Reden genoeg voor het Algemeen
Dagblad om te openen met: ‘Historische
zege van HVV’. De wedstrijd tegen Quick
is ook direct de laatste wedstrijd voor
de winterstop. Aanhoudende regen- en
sneeuwbuien zorgen voor afgelastingen
over het gehele land.
Na negen wedstrijden bezet HVV de
zevende plek op de ranglijst. “De ranglijst
is behoorlijk vertekend”, meent Faizel
Soekhai. “Wij hebben minder wedstrijden gespeeld en al tegen een hoop
sterke tegenstanders. Mijn doelstelling is
nog steeds om vijfde te worden en om
misschien stiekem wel een periode te
pakken.” Jaap Akerboom heeft ook veel
vertrouwen in de tweede seizoenshelft:
“Door de gedevalueerde eerste klasse is
het niveau genivelleerd. Daarin komt HVV

beter tot haar recht. We proberen te voetballen, meer aan te vallen en we spelen
steeds meer in een herkenbare opstelling.” Ook vindt de aanvoerder van HVV
1 het belangrijk dat de jeugdigen zo goed
meekomen met de selectie. “Tommie
Steens heeft zijn debuut al mogen maken,
en ook Max Kranendijk komt er aan. In de
breedte zijn we dus sterker dan voorgaande jaren.” Faizel deelt die mening: “We
spelen tegenwoordig ook met een ‘onder
23 elftal’. Dat zorgt voor betere doorstroom. Er zitten vier à vijf jonge spelers
in de selectie aan wie wij nog veel plezier
gaan beleven.”
Maar eerst moeten de jeugdigen zich
natuurlijk nog bewijzen op het trainingskamp, een ‘hoogtestage’ in Morzine. Ook
voor trainer Faizel is het nieuw, dus die zal
ook wel voor een aantal (on)aangename
verrassingen komen te staan. “Skiën?
Daar zitten toch geen remmen op? Dus
het zal wel helemaal los gaan…”, aldus
de trainer.

Stand 1e klasse B
RKAVV *
9 - 21
SCO’63
10 - 17
SJC
9 - 16
Neptunus
10 - 16
FC Boshuizen
11 - 16
Quick *
10 - 14
HVV
9 - 13
Blauw Wit A’dam
11 - 12
GDA
9 - 11
VUC
11 - 11
Wilhelmus
10 - 10
Excelsior’20
10 - 10
TOGB
10 - 9
WRW
9- 8
* 2 winstpunten in mindering gebracht
wegens ongeregeldheden
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HVV 2 OP TWEEDE PLEK

De youngsters komen er aan
tekst redactie foto marjolijn bijloos

HVV 2 is ook dit seizoen bezig
promotie te bewerkstelligen naar de
reserve eerste klasse, om zo aansluiting te krijgen met het niveau van
ons eerste team. Dat dit (net) niet is
gelukt in de afgelopen jaren ondanks
de enthousiaste leiding van trainer
Hans Bal komt ten dele doordat op
cruciale momenten de belangen van
HVV 2 moesten wijken voor die van
de Kroonelf. In 2009 strandde het
tweede in de ﬁnale van de nacompetitie tegen TOGB 2. Vorig seizoen
verspeelde HVV 2 een riante voorsprong (12 punten) op de nummers
twee en drie van de ranglijst.

E

en wijziging in het beleid is nu dat
het opleiden en klaarstomen van
veelbelovende spelers voor een vaste
rol in HVV 1 dit seizoen grotere prioriteit
heeft. Opleiden in die zin dat het reserveelftal op ieder moment spelers moet
kunnen leveren die moeiteloos ingepast
kunnen worden in het eerste elftal. Deze
eerste seizoenshelft blijkt de ontwikkeling
van talenten zo voorspoedig te verlopen,
dat als ‘bijproduct’ nog volop wordt meegedaan in de race om de bovenste plaats.
RKAVV 3 is voorlopig aanvoerder van het
klassement, maar virtueel staat HVV 2 er
beter voor.
Speciale aandacht voor een nieuw ‘onder
23’ team via extra doordeweekse oefenwedstrijden tegen sterke tegenstanders
draagt aan dit alles bij. Ook hoofdtrainer Faizel Soekhal steekt veel energie in
de jeugdspelers. De 16-jarige Tommie
Steens is een van die vaste spelers van
HVV 2 die al heeft bijgedragen aan het
succes van HVV 1 in de spectaculaire
overwinning op Quick. Trainer Hans Bal
heeft er het volste vertrouwen in dat er
zo meer zullen volgen.
Na de nederlaag in de eerste wedstrijd
tegen koploper RKAVV, werden alle

V.l.n.r.: HVV 2-talenten Jaap Potuyt, Max Kranendijk, Tommie Steens en Martijn Canters.

volgende wedstrijden gewonnen, met uitzondering van een in de rust – wegens
een blessure van de scheidsrechter –
gestaakte wedstrijd tegen Teylingen 2
(stand 1-1). Grote zeges op ASC 2 (6-2,
met vier goals van Marnix van der Gun),
Quick 3 en Wilhelmus 3 springen eruit
in een reeks van overwinningen met één
goal verschil. Wel moet gezegd worden
dat vier tegenstanders derde elftallen zijn.
Ook dat duidt erop dat een hogere klasse
toch het doel moet blijven. Reserveteams
als tegenstanders vormen een betere
leerschool. Topscorers van het elftal zijn
Tommie Steens (7x), Anthony Brightwell
(5x), Marc Engelkamp, Marnix van der
Gun en Ted van Meurs (allen 4x).
Trainer Hans Bal is enthousiast over de
prestaties. “Ik verwacht dat we deze
stijgende lijn kunnen voortzetten na de
winterstop en dat we eindelijk kunnen
promoveren naar de reserve eerste klasse.
En dan voorspel ik dat wij in de eerste
klasse direct gaan strijden voor een plek in
de reserve hoofdklasse. Of ben ik nu wat
voorbarig...”

Uitslagen
HVV 2 – RKAVV 3
ASC 2 – HVV 2
Voorschoten’97 2 – HVV 2
Teylingen 2 – HVV 2
HVV 2 – Quick 3
Vredenburch 3 – HVV 2
HVV 2 – UDO 2
VCS 2 – HVV 2
HVV 2 – Wilhelmus 3
DoCoS 2 – HVV 2
* gestaakt in de rust

1- 3
2- 6
1- 3
(1 - 1)*
3- 0
2- 3
3- 2
2- 3
5- 2
0- 2

Stand reserve 2e klasse A
RKAVV 3
HVV 2
UDO 2
Wilhelmus 3
ODB 2
Voorschoten’97 2
VCS 2
Vredenburch 3
ASC 2
DoCoS 2
Teylingen 2
Quick 3

10 - 25
9 - 24
11 - 22
10 - 19
10 - 14
11 - 14
9 - 13
10 - 11
10 - 10
11 - 8
9- 6
9- 5
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De leeuwen van het kunstgras
tekst cHristiaan Potjer

W

aar de kroonleeuwen, en overigens ook het tweede, elke
tweede zondag aantreden op het hoofdveld, mogen de
andere seniorenteams zich uitleven op het kunstgras.
In september bleek dat het hoofdbestuur besloten heeft dat de
lagere senioren niet meer op het hoofdveld acte de présence mogen
geven. Teneinde het veld optimaal in conditie te houden voor de
vertegenwoordigende teams van zowel de cricket- als de voetbalafdeling mogen behalve deze teams slechts de VAC en wat minder
gewichtige spelers uit de D-voetballichting op ons hoofdveld spelen.

Ook op een zonnige septemberdag mochten de heren van
het zevende en hun ook al niet te jonge tegenstanders uit het
Bezuidenhout de grasmat niet betreden. Het bestuur reisde zelfs
te laat af naar de wedstrijd van het eerste om er toch vooral zeker van te zijn dat het kunstgras optimaal gebruikt werd. Terwijl
bij de ledenvergadering nog gemeld werd dat door de intensieve
bespeling die velden wellicht eerder aan vervanging toe zijn dan
aanvankelijk gedacht.
Het geringe aantal afgelastingen op kunstgras leidt overigens
tot de situatie dat elk lager elftal in zijn poule behoort tot de
teams die de meeste wedstrijden gespeeld hebben in de eerste
seizoenshelft. Dat zorgt er straks weer voor dat in de maand april
HVV-teams drie weken aan de kant moeten blijven zodat andere
teams hun achterstand kunnen inlopen, nu levert het fraaie
resultaten op de ranglijst op. Zo staat het derde derde, het vierde
twaalfde, het vijfde elfde, het zesde vierde en het zevende vijfde.
Het leidde ook tot een unieke gebeurtenis op zondag 12 december. De eerste 5 elftallen (zoveel teams hebben we inmiddels in
het bovenste kwart van de voetbalpiramide) werden afgelast
terwijl de onderste twee wel speelden.
Het zevende maakte nog eens duidelijk dat voetballen een gezelschapsport is en dat we net te weinig spelers hebben om een achtste team te starten. Een-en-twintig mannen kwamen opdraven,
terwijl er reglementair maar achttien zijn toegestaan. Nummer
19 kwam 50 minuten voor aanvang van de wedstrijd, maar werd
niet meer toegelaten tot kleedkamer vier. Hoe 18 man zich daar
omkleden is trouwens ook een Houdini-truc. Menige tegenstander
in de 7e klasse (HVV heeft geen vertegenwoordigers op de laagste
twee niveaus) profiteerde inmiddels van dit spelersarsenaal door
spelers dan wel grensrechters te lenen en nu is het ook al normaal
geworden dat HVV7-spelers uitwedstrijden fluiten.
Het zesde kent deze weelde niet. In het bijzonder op de eigen
mat (u weet wel het kunstgras) kunnen de heren elkaar perfect
vinden en wordt de bal netjes bij elkaar in de voeten geschoven.
Geschoven wordt echter ook met de afspraak om voltallig bij een
wedstrijd te verschijnen. Ondanks de brede selectie gebeurde het
in de eerste seizoenshelft meerdere keren dat het beoogde aantal
van elf spelers niet op het veld stond. Desastreuze nederlagen
waren dan het logische gevolg, waardoor dit elftal ondanks de
prachtige klassering toch een negatief doelsaldo heeft.
12

HVV 5 betrekt dit seizoen te vaak ide verdedigende stellingen. Derk
Rijkens en Walter Jonkers proberen een aanval van Den Hoorn 4 te
voorkomen.

Het vijfde begint inmiddels te leren dat de ouderdom met kinderen komt en dat daar ook vrouwen bij horen die wel eens wat
anders willen dan kunstgrasrubber ruiken. Op die ondergrond
komt het surplus aan techniek nog wel tot uiting, maar in de
Westlandse modder of Vlaardingse bagger smoort de bal wat
sneller en moet wat meer op basis van conditie en inzet gespeeld
worden. Dat is nu juist iets dat met trainen op kunstgras of achter de kinderwagen niet bijgebracht kan worden.
Ook het vierde heeft het moeilijk met het aantal spelers dat ingezet kan worden. Wereldreizen, dienstreizen, vakanties en weekendjes zorgen ervoor dat het team wekelijks aangepast moet
worden en niet aan de tegenstander. Die legt er gemiddeld drie
per wedstrijd in en maakt zich geen zorgen over de aanval van
het vierde. De vroeger veelscorende spitsen zitten dit jaar vast.
Overigens hoeft die tegenstanders zich ook niet druk te maken
over de eigen productie, want het vierde geeft dit jaar nog wel
eens een treffer weg. Ook dat is iets dat moeilijk op kunstgras te
trainen is. Een oneffenheid is gebruikelijk op een grasveld, maar
zet kunstgrasbespelers voor het blok.
Een kampioenschap voor het derde lijkt nog niet uitgesloten,
want men heeft slechts een wedstrijd meer verloren dan de koploper. Dit is het enige team dat het uit beter doet dan thuis. Acht
punten werden thuis verloren op het kunstgras, tegen tegenstanders die daar ook op trainen. Alle uitwedstrijden werden op gras
gewonnen.
Dat het kunstgras een zege is voor de prestaties van de elftallen kan niet geconcludeerd worden, maar het omgekeerde ook
niet. Als we echter op zondag naar al die mensen kijken die met
vreugde voetballen en naar de gezelligheid die daarom heen
hangt, dan kunnen met name de ouderen indachtig de modderpoelen in de winter en de harde kale vlakte in het voorjaar, stellen dat het kunstgras dat wel is voor het lagere voetbal binnen
de vereniging.
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JEUGDsELECTIE

Overwinnen en overleven
De jeugdselectieteams van HVV doen het niet onaardig. De jongste jeugd is
niet te stoppen, de oudste jeugd vecht om klassebehoud. Een rondje langs de
selectieteams.
tekst frederick mansell foto m. twilt
HVV F1 heeft ten tijde van dit schrijven
alle touwtjes in handen om het kampioenschap in de hoogste klasse binnen te
halen. Sterker nog, het kampioenschap
kan ons jongste talententeam eigenlijk
niet meer ontglippen en dat is knap. Want
vorig seizoen was F1 ook al twee maal
kampioen. Trainer Peter Entrop heeft wel
een verklaring voor de successen van zijn
ploeg: “Het is een heel erg goed en hecht
team; een fantastische keeper, een sterke
achterhoede, een voetballend middenveld
en een kwikzilverachtige voorhoede.”
De doelcijfers zeggen eigenlijk al genoeg.
Liefst 45 maal scoorden de jonge HVV’ers
en slechts 11 keer werd er tegen gescoord
in 10 wedstrijden. De wedstrijden van F1
staan dus garant voor spektakel en mooi
voetbal. Komt dat zien!
HVV E1 heeft in de eerste klasse een fikse
achterstand op koploper DWO, maar
staat op een keurige derde plaats. De
thuiscijfers van E1 zijn fantastisch. Alle
vier de wedstrijden werden gemakkelijk
gewonnen. Daarbij maakte HVV liefst 22
doelpunten, meer dan vijf per wedstrijd.
Dan ziet u misschien ook direct waar het
probleem ligt. Juist, uitwedstrijden. Van de
zes uitwedstrijden werden er drie verloren
en kreeg HVV 18 tegentreffers om de
oren. Iets te veel voor een titelkandidaat.
In de tweede klasse speelt het F1 van
vorig jaar, maar nu onder de naam ‘E2’. Zij
werden knap kampioen in een poule met
onder andere de E1-teams van GDA en
Scheveningen. Een prestatie van formaat.
HVV D1 staat verdienstelijk derde in de
eerste klasse. DSO is veruit de sterkste in
de poule, maar daar onder is het spannend. HVV staat slechts 1 punt achter op
nummer twee Haaglandia en won thuis
al haar wedstrijden. Vooral de wedstrijd
tegen aartsrivaal HBS was het aanzien

meer dan waard. In een bloedstollende
wedstrijd trokken de leeuwen uiteindelijk
aan het langste eind, 1-0.
In de sterk bezette hoofdklasse D heeft
het gepromoveerde HVV C1 het moeilijk.
Na elf speelronden vinden we de Haagse
formatie van trainer Jimmy Visser terug op
de voorlaatste plaats. “We zijn begonnen
met 8 nederlagen op rij en uit de laatste
drie wedstrijden hebben we 7 punten
gehaald. Er zit dus een stijgende lijn in
de prestaties van C1, en dat is nodig.”
“Verleden jaar zijn we gepromoveerd naar
de hoofdklasse en het grootste gedeelte
van deze ploeg speelde vorig jaar in de
derde klasse met C2. Voordat wij aan het
niveau gewend waren, waren er al 8 wedstrijden achter de rug.” In de tweede seizoenshelft moet HVV zich proberen veilig
te spelen. “Handhaving in de hoofdklasse
is onze doelstelling,” aldus Jimmy Visser.
Graaf Willem B1 staat bovenaan de
tweede klasse, waarin ook HVV B1 uitkomt. De geelzwarten hebben 1 verliespunt meer dan de geelgroenen, maar er
zijn dus volop kansen om dat verschil in
de tweede seizoenshelft goed te maken.
Dat vindt ook trainer Frank van Boekel:
“We hebben een goed elftal en we willen allemaal promoveren. Promotie naar
de eerste klasse is eigenlijk een must om
de doorstroom naar de A-jeugd van de
C-jeugd te bevorderen. Ik denk dat wij het
best spelende team in de poule hebben,
nu moet het er nog volledig uit komen.”
In de eerste klasse strijdt HVV A1 voor
klassebehoud. Met acht punten uit elf
wedstrijden staan de leeuwen boven
de streep op een negende plek. Haroon
Ahmed Kahn, trainer van A1, ziet de
toekomst zonnig in: “We hebben de
eerste seizoenshelft wat pech gehad met

HVV F1. Wéér kampioen. Op de elftalfoto
v.l.n.r.: Joris Keller (rechtsachter), Alex
Burghouwt (spits), Aucke von Brucken Fock
(rechtsvoor), Leonard Stein (keeper), Ole de
Mooij (middenachter), Julius Graswinckel
(allround aanvaller), Jort Moens (linksvoor),
Friso van Aken (rechts/linksachter), Jasper
Twilt (links/middenachter).

blessures en ook zat het in de afronding
niet altijd mee. Na de winterstop gaan
we meer punten pakken, daar ben ik van
overtuigd, maar handhaving blijft de doelstelling. Veel talentvolle jeugd is doorgeschoven naar de selectie. Daar heb ik veel
contact over met mijn goede vriend en
hoofdtrainer Faizel Soekhai. We bouwen
nu aan een team voor het volgende jaar
en het jaar daarop.”

Stand 1e klasse
Zoetermeer A1
Voorschoten’97 A1
Ter Leede A1
SVC’08 A1
SJC A1
UVS A2
VVSB A1
Graaf Willem II/VAC A1
HVV A1
DOSR A1
Wassenaar A1
Meerburg A1

11 - 25
11 - 25
11 - 23
11 - 21
11 - 18
11 - 18
11 - 17
11 - 12
11 - 8
11 - 8
11 - 7
11 - 4
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Hodie Mihi

Cras Tibi

Begrafenissen

Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi
is gespecialiseerd in uitvaarten volgens persoonlijke wens.
Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd.
Wij bieden een uitvaartverzekering en beschikken
over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio 's-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl
Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651
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HVV HERFsTKaMP 2010

‘Teamgeist’ en ‘Joie de vivre’!
tekst en foto’s frederick mansell en olivier wijtenburg

V

erkleed als Voetbal Internationaljournalisten vertrekken
uw voetbalredacteuren in de krakende Fiat 500 uit 1971
vanuit Amsterdam richting Oosterhout. Verscholen in de
bossen van Oosterhout ligt namelijk nog steeds die Heimat van het
HVV Herfstkamp, Kamphuis Ahoy. Slechts gewapend met pen en
blocnote wordt het herfstachtige weer getrotseerd en getracht de
wondere wereld die ‘Herfstkamp’ heet binnen te dringen.
Kamphuis Ahoy lijkt er vredig bij te liggen en niets te zijn veranderd sinds het eerste bezoek in 1979. De velden rondom Ahoy
staan vol met enthousiaste HVV’ertjes en coachende kampleiders. Dat we op een HVV-kamp beland zijn, wordt al snel duidelijk. “Kom op jongens, denk aan de teamgeist en vooral de joie
de vivre! Daar zijn veel punten mee te verdienen”, zo spreekt
een genietende kampleider Karel Kuipéri zijn kroost toe.
Het thema van dit Herfstkamp is: ‘Oh Oh Cherso’, vernoemd naar
de televisiehit over een aantal Haagse jongeren die hun vakantie
vieren op het Griekse eiland Chersonisos. Het zorgt voor een hoop
Haagse taferelen in de bossen van Oosterhout. De ADO Den
Haag vlaggen zijn duidelijk aanwezig en de tekst van het lied ‘Oh
Oh Den Haag’ hangt op posterformaat aan de muren. De kampliederen worden daarbij ook veelvuldig en groots ingezet.

‘De Man van de Dag heeft
zijn dag niet’
Uw undercover voetbalredacteuren zijn aanwezig bij enkele
traditionele kampspellen. Vooral het Nennie Blindspel, vernoemd
naar oud-voetballer Danny Blind, is het aanzien meer dan waard.
Twee ondoorzichtige plastic bekers waarvan de onderkant is
afgeknipt, fungeren als bril. Het gezichtsveld van de deelnemers
wordt hierdoor ernstig belemmerd. Zo wordt er gevoetbald, vijf
tegen vijf. Meer botsingen dan doelpunten hebben we genoteerd. Kampleider Steven Hellenberg Hubar neemt ons vervolgens mee naar het kampleidershonk. “We hebben namelijk 15
kilo snoepgoed, 64,5 blikjes Red Bull en 42 flessen scheerschuim
van uiteenlopende kwaliteit ingenomen”, zegt Hellenberg Hubar.

Tijdens de grote kampquiz wordt aan de deelnemers gevraagd of
de redacteuren wel echt van VI zijn. Ruim 90% van de kinderen
denkt van wel. Gek vinden de kampleiders, aangezien één van
beide redacteuren voor HVV 1 uitkomt. “Jullie hebben geen
binding met HVV, en daar gaan we hier iets aan doen”, zegt leider
Daniël Voskamp op boze toon. Op de vraag wie er allemaal thuis
een spelcomputer hebben, antwoordt de volle 100% bevestigend.
Oorzaak – gevolg. In dat opzicht is er veel veranderd. Het HVVHerfstkamp zelf is niet aan verandering onderhevig; nog altijd een
hoop teamgeist, en een gezonde portie joie de vivre…
Een videoverslag van een dagje herfstkamp is te zien op
www.youtube.com/konhcvv

Man van de Dag

Naam: Maurits Boer
Team: Kaboutertjes (en E1)
Waarom Man van de Dag: Negen doelpunten gemaakt in één dag, en: “ik
geef veel complimenten aan anderen
en word niet snel boos.”
Anderen over de Man van de Dag:
“Gisteren heeft hij 9 goals gemaakt.
Maar nu heeft de man van de dag zijn
dag niet”, aldus Floris Meijer.
Man van de Dag.

WOKNOK

Wat betekent WOKNOK op HVV herfstkamp: Waanzinnig
Onuitstaanbaar Klein Narrig Ongemanierd Kampkind
Naam: Diederick Notten
Team: Jokertjes (en C1)
Waarom WOKNOK: “Omdat hij een Waanzinnig Onuitstaanbaar Klein Narrig Ongemanierd Kampkind is. Domme vraag
van de voetbalredacteuren”, meent leider Daniël Voskamp.
Anderen over de WOKNOK: “Matennaaier”, aldus een
kampkind (wil anoniem blijven uit angst voor represailles)
met een brede grijns op zijn gezicht.

HVV Herfstkamp

Het Nennie (net niet) Blind spel zorgt voor veel hilariteit.
V.l.n.r.: Melchior Krijgsman, Wiet van Hellenberg Hubar, Tije Nolen
(heeft pijn), Valentino Benkhelil, Max van Grimbergen en Floris Meijer.

Locatie: Kamphuis Ahoy te Oosterhout
Sinds: 1979
Thema: Oh Oh Cherso
Aantal kampkids: 40
Keukenprinsessen: Ella Verschragen en Tessa van der Gun
Leiding: Karel Kuipéri, Daniël Voskamp, Reinier Bijloos, Bart
Kuipéri, Steven Hellenberg Hubar, Maurits ter Kuile, Josse
Andriesen, Clemens Levert, Tommie Steens, Martijn Canters
Aantal ingenomen ﬂessen scheerschuim: 42
Aantal gevorderde blikjes Red Bull: 64,5
Meest opmerkelijke kampgadget van kampkind: Stinkbom
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Geluiden van het Dakje
tekst roeland engelen en olivier wijtenburg foto maaike van vliet
De prijs voor het team met de grootste vechtersmentaliteit van
de eerste seizoenshelft, gaat naar HVV B3. In de thuiswedstrijd
tegen DSO B7 maakten de leeuwen een 4-0 achterstand goed.
Een minuut voor het eind schoot linksback Stijn Mansholt vanaf
de middellijn met een enorme boog de bal richting goal. De
keeper stond machteloos: 4-4 was het verdiende resultaat van
een coole wedstrijd waarin B3 duidelijk liet zien dat het met
goede motivatie elke tegenstander te lijf kan gaan. Met dank
aan algemeen voorzitter en stand-in coach Mansholt voor de
peptalk in de rust.
Minstens zo knap was de inhaalrace van
HVV C4 tegen DWO C5. Na een ruststand van 1-1 keek HVV in
de tweede helft binnen vijf minuten tegen een 1-3 achterstand
aan door forse fouten in het hart van de verdediging. Vanaf dat
moment lieten alle HVV spelers zien dat zij wel degelijk kunnen vechten, fel de duels aankunnen en tot het einde blijven
knokken. In de laatste 20 minuten van de wedstrijd wisten zij de
1-3 achterstand om te buigen naar een 4-3 overwinning door
een heuse hattrick van Philip Blij. De score had nog hoger kunnen uitvallen als een prachtige vrije trap van Menno Boor niet
keihard tegen de lat was terecht gekomen.
Ook HVV E6 is
pas verslagen als het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Op bezoek bij DSO E5 werd een 4-2 achterstand ongedaan gemaakt.
Door drie treffers in de laatste drie minuten werd zelfs met 4-7
gewonnen. Philippe Veldkamp scoorde drie keer.
Opvallende
uitslagen noteerde HVV E10. Na eerder VUC E3 met 14-0 te
hebben verslagen, werd van Haagse Hout met maar liefst 15-0
gewonnen. Het sierde het thuisteam evenwel, dat het netjes
bleef spelen (niet ging ’ego-en’) en Haagse Hout met verzorgd
en effectief combinatievoetbal wegtikte. Doeke Smulders maakte
er 5, Warner Swaak en Jan Nilo Tempel beiden 3. Na 9 wedstrijden staat E10’s puntentotaal inmiddels op 22 en bedraagt het
doelsaldo maar liefst 72 voor en 13 tegen.
HVV D6 heeft in
de eigen spelers Sjors van Beelen, Keefer Vermeulen en Roger
Vermeulen een aantal kritische correspondenten. De wedstrijd tegen RKDEO D7 werd met 9-1 gewonnen, maar de spelers waren
toch niet helemaal tevreden. “Ook deze week hadden het er
weer veel meer kunnen zijn, schoten van Job (Heemskerk), Teije

Coen Marey uit HVV E8 zet een aanval op tegen SEV E4.

(Nolen) en Kiefer misten de goal maar net.” Ook de 14-1 zege
op SEV D3 behoefde een kanttekening: “het doelpunt van SEV
(was) jammer en volledig overbodig, maar doordat we zo aan
het aanvallen waren vergaten we onze verdediging in de gaten
te houden, door miscommunicatie kon de spits van SEV (een
meisje) doorlopen en scoren. Ik moet zeggen dat deed ze wel
keurig.”
HVV E11 blies Zoetermeer E10 omver met 18-0. Het
team bestaat uit 8 spelers zonder keeper en ondanks een ziekenboeg van twee gipsklanten (Wick Goelst kan wel weer spelen,
maar Maurits Kossen is pas binnenkort weer van de partij) lukte
alles en “kadootjes worden pas op 5 december uitgedeeld”. Het
houtwerk boven de Zoetermeerse keeper zorgde ervoor dat de
score niet nog hoger werd.

Wedst

Alle wedstrijdverslagen zijn zorgvuldig gelezen en er is een selectie
gemaakt van de opmerkelijkste voorvallen. De redacteuren weten
dat er nog veel meer gebeurt tijdens en om de jeugdwedstrijden,
maar kunnen dat nergens teruglezen. Wij doen een oproep aan
alle grote en kleine spelers van HVV en aan alle ouders om verslagen te blijven/gaan schrijven. De wedstrijdverslagen zijn namelijk
een belangrijke bron voor het bepalen van het elftal van het voorjaar. En wie wil er nu niet een plek bemachtigen? Schrijven dus!

Elftal van het najaar
Mick Delissen
(F4)

Charlie Klaver
(C5)

Diederik Ploem
(E5)

Max van Grimbergen
(D6)

Keefer Vermeulen
(D6)

Pedro Rodriques Schaap
(C2)

Felix Hoogendoorn
(B2)

Floris Duvekot
(A3, captain)

Ole Lugard
(F2)

Douwe Bruning
(E10)

Minne Marijnen
(A2)
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TEaM IN BEELD: HVV E3

Quick sneeuwt onder
tekst en foto’s frederick mansell en olivier wijtenburg
Een kleine week na de overwinning van HVV
1 uit bij Quick, was het de beurt aan HVV E3
om ‘de Haantjes’ te verslaan. E3 in beeld.
Ruim een half uur voor de wedstrijd zit het
negental van HVV E3 al in tenue klaar in
kleedkamer 7. De tactische aanwijzingen
worden nog niet door iedereen begrepen.
“Jij hoeft het ook niet te begrijpen. Jij
bent keeper”, spreekt coach Boersma zijn
doelman Maurits toe. Op weg naar veld 4

Wedstrijdbespreking van

HVV E3.

200739_Diepput_2.indd 17

zit overal tussen.

In de beladen Haagsche derby wordt gestreden om plek twee. En strijd is er. In de
eerste helft golft het spel heen en weer en
is het vooral de neutrale toeschouwer die

Ook E3 koestert warm
e herinneringen aan
‘Quick uit’.

mamma
Terwijl E3 wederom scoort, piekert
over 2. Verticaal...

De onvermoeibare Conor

worden de spelers onaangenaam verrast
door de eerste sneeuwvlokken van het
jaar. Een enkeling heeft zich daar stiekem
op voorbereid. Want, met handschoenen
en fluorescerend schoeisel betreedt HVV
het troosteloos omkooide speelveld.

bevriest. De 3-1 ruststand komt tot stand
door mooie doelpunten (Mark, Jan en Ivy)
en goed keeperswerk (Maurits).
De tweede helft zet E3 goed door en
weet het met drie beauties (Fedde, Jan en
Olivier) Quick kansloos te laten. E3 eindigt
de wedstrijd met een 3-6 overwinning. In
de kantine worden de drie punten gevierd
met chocolademelk en broodjes worst.
Quick wederom verslagen.

Jan staat klaar om 1-2

binnen te koppen.

rustige van
e vader Coach Greg Tyrrell (de
instrueert zijn mannen.

“Dat is mijn bloedje”, roept een trots
De Graaf.

Staand: coach Tyrrell,
Co
Stein, Olivier van der Wanor Tyrrell, Gregory
al, Fedde van Nispen
tot Sevenaer, Jan-Chris
Kampfraath, Maurits
Revis en coach Boersma
. Gehurkt: Mark de
Graaf, Ivy Boersma en
Jan Philipse.

de twee)

Na afloop warme chocol
ademelk en
tevreden gezichten.
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WIJZIGINGEN IN sTaTUTEN EN HUIsHOUDELIJK
REGLEMENT

Naam vereniging verandert
tekst roeland engelen foto ella verscHragen

B

ij het ter perse gaan van deze Diepput Echo is de naamswijziging van de vereniging door de algemene ledenvergadering van 20 december vermoedelijk bekrachtigd. Als
ook de KNVB en het Departement van de Koningin akkoord
gaan met de wijziging van statuten en huishoudelijk reglement,
dan heten wij weer Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal
Vereeniging, conform de spelwijze in het begin van de vorige
eeuw. De achterliggende gedachte van de naamswijziging is met
name de jongeren van onze vereniging, maar ook derden, te attenderen op het feit dat de vereniging een lange geschiedenis en
traditie kent, die niet in de vergetelheid mag raken.

Historie naamswijziging
7 april 1893

‘s Gravenhaagsche C. en F.C. fusie HCC,
Olympia en HVV

19 juli 1915

Haagsche Cricket en Voetbal Einde scheiding
Vereeniging
van voetbal- en
cricketclub

1 januari 1978 Haagse Cricket en Voetbal
Vereniging

vervanging
oorspronkelijke
spelling

27 juni 1978

Koninklijke Haagse Cricket
en Voetbal Vereniging

toevoeging predicaat Koninklijke

2011

Koninklijke Haagsche Cricket Herstel oorspronen Voetbal Vereeniging
kelijke spelling

De naamswijziging is slechts een onderdeel van een omvangrijke
wijziging van de statuten, die begin 2007 werd opgestart door
de statutencommissie bestaande uit Harry Jongbloed (voorzitter),
Jan Bijloos en Folkert Blaisse, met secretariële ondersteuning van
Conny Jongbloed. De commissie heeft veel energie gestoken in
het leggen van contacten met externe deskundigen en andere
betrokkenen, zoals de relevante sportbonden, de Kamer van
Koophandel, andere verenigingen (Quick, HBS, KZ) en een notaris. Ook heeft de commissie het Instituut voor de Nederlandse
Taal bereid gevonden de stukken taalkundig te controleren.
De laatste wijziging van statuten en van het huishoudelijk reglement dateerden uit respectievelijk 1998 en 1994. Na 16 vergaderingen van de commissie en vier Buitengewone Algemene
Ledenvergaderingen ligt er een voorstel waarin de reglementen
zijn aangepast aan de moderne tijd. Zo zijn diverse bedragen
gewijzigd (en omgezet van guldens in euro’s) en is ook de bestuurstructuur aangepast aan de huidige praktijk.
Om tegemoet te komen aan de wens van het huidige bestuur
om een grote en complexe vereniging met een omvangrijk
budget efficiënt te kunnen besturen, worden de positie en de
bevoegdheden van het dagelijks bestuur versterkt c.q. verruimd. Daarbij is ook rekening gehouden met de wens van de
18

ALV om de afdelingsvoorzitters deel van het hoofdbestuur uit te
laten blijven maken. In de voorgestelde structuur behoudt het
hoofdbestuur de zeggenschap inzake de begroting, verantwoording, investeringen boven 20.000 euro en nader aan te duiden
thema’s van belang voor de gehele vereniging.
Het hoofdbestuur, en niet de ballotagecommissie, gaat beslissen
over toelating van leden, op advies van de ballotagecommissie.
Ook krijgt het hoofdbestuur instemmingsrecht met betrekking
tot kandidaat-afdelingsvoorzitters en wordt de leeftijdsgrens van
hoofdbestuursleden (was 72 jaar) afgeschaft. In de Algemene
Ledenvergadering wordt het stemmen bij volmacht geïntroduceerd. Een gemachtigde kan dan maximaal drie stemmen
uitbrengen. Ook nieuw is de introductie van alternatieven voor
mogelijke strafoplegging, waaronder de mogelijkheid tot het
opleggen van disciplinaire straffen.

Varia

Door onderhoud en vervanging van de kunstgrasvelden
aan de gemeente uit te besteden, kan veel geld bespaard
worden. Het bestuur onderzoekt de juridische consequenties,
waaronder de verplichte verlening van een recht van opstal
aan de gemeente.
Tijdens de ALV van 11 april 2010 zal Maarten Fontein
worden voorgedragen als opvolger van algemeen
voorzitter Robert Jan Mansholt.
Zoals gebruikelijk zal het HCC-bestuur op de ALV van
februari 2011 de plannen presenteren en tijdens het
aansluitende midwintercricketdiner toelichten.

Hans Willinge lid van verdienste
Tijdens de diesviering op 10 oktober jongstleden werd Hans
Willinge voorgedragen als Lid van Verdienste. In de Algemene
Ledenvergadering van 22 november werd zijn benoeming
bekrachtigd. Hans is al jaren actief in het voetbalbestuur, eerst
als vice-voorzitter (1995-2005) en vanaf
2006 tot en met heden als voorzitter én
voorzitter van de jeugdcommissie. Ook
was hij nauw betrokken bij de viering
van het jubileum van HVV 125 jaar in
2008. Van 1993 tot en met 1999 had
Hans zitting in de ballotagecommissie. Sinds kort is hij ook voorzitter van
de sponsorcommissie. Een jaar geleden
kreeg onze spin in het web voor zijn vele
verdiensten voor onze vereniging al de
Zilveren Speld van de KNVB uitgereikt.
Hans Willinge.
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TYP

Vriendschap, bier en
interlandvoetbal

ISC

HH
C&
VV

tekst en foto frederick mansell en olivier wijtenburg

Sinds 1993 is ‘veteranen B’ een begrip op onze vereniging. Op woensdagen en zaterdagen wordt op laag niveau een balletje getrapt en op hoog niveau geborreld, het hele jaar door. “Iedereen mag meedoen, mits ze onze regels begrijpen.”

Z

aterdagmiddag kwart over vier. De
eerste spelers van de Veteranen B
druppelen langzaam het clubhuis
binnen. Er wordt koffie gedronken, gepraat en vooral gelachen. Vanaf moment
één is het duidelijk dat er hier een echte
vriendengroep staat. Toch is het altijd
weer een verrassing hoeveel vrienden
de moeite hebben genomen om naar de
Diepput af te reizen. Vandaag stokt de
teller op 16, een mooi aantal.
“We hebben legale en illegale spelers,”
roept Theo de Natris. “Je bent pas legaal
als je jezelf hebt aangemeld bij Toon van
Ginkel. Hij is dé grote initiator.” Bij de
legale deelnemers is deze zaterdag een
slordige vijfhonderd jaar HVV-ervaring
aanwezig. Jan van Dongen is de jongste
HVV’er, maar met zijn 72 jaar de oudste
deelnemer. “Klopt!” lacht Jan, “HVV’er
word je niet zomaar. Bij mijn ballotage,
ongeveer vijf jaar geleden, werd mij
gevraagd waar mijn zoon was. Ook kon ik
mij niet inschrijven bij de KNVB. Mijn geboortejaar was al uit het computersysteem
voor nieuwe inschrijvingen gevallen. Daar
lig ik nog wel eens van wakker.” Volgens
Arnout van Lawick mag iedereen meedoen met de veteranen B. “Als je onze
regels begrijpt en elkaar wat ruimte geeft
om te voetballen, is iedereen welkom.”
Al zeventien jaar traint de Veteranen B het
hele jaar door op woensdagen en zaterdagen. Op woensdag wordt er na afloop gedineerd, op zaterdag geborreld. Af en toe
wordt er een vriendschappelijke wedstrijd

Na afloop van de training deelt Hugo van
der Mark uit.

‘Duitsland uit’. Achterste rij v.l.n.r. Jelle van den Berg, Werner Schaaphok, Bob Basart,
Jan van Dongen, Eppo Steenhuisen, Rik Bekkers, Gijs Sciarone, Kees Lina. Voorste
rij v.l.n.r. Hugo van der Mark, Arnout van Lawick, Toon van Ginkel, Jan Willem
Meerwaldt, Albert van Vianen, Frank Schaaphok en Lourens Schaaphok.
gespeeld tegen andere vriendenteams.
Door de jaren heen zijn er veel spelers bij
gekomen en ook een aantal afgevallen.
“Om meer afvallers te voorkomen, willen
we met het hele team naar een reanimatiecursus. Peter Entrop kan ons die geven,
maar wij wachten nog op een groep
Filipijnse verpleegsters,” vertelt Hugo van
der Mark terwijl hij de laatste slok van zijn
koffie neemt. Tijd om te trainen.
Op veld 3 wordt na een wat rommelige
warming up 8 tegen 8 gespeeld. Jan-Ebel
van der Veen blijkt in topvorm te verkeren
en strooit met passjes. De veteranen wisselen briljant voetbal af met klunzigheid
en een gebrek aan regelkennis. “Die bal
is niet in geweest,” roept een fanatieke
speler van het team met de hesjes. “Een
hoekschop is altijd in geweest,” dient
Van Lawick de beste man van repliek.
Het partijtje eindigt in 4-4.
Terug in het clubhuis vertelt buffetchef
Ruud over het consumptiegedrag van de
veteranen en de onderwerpen van gesprek:
“Er wordt veel bier gedronken en af en
toe een borrel. Aan de bar hebben ze het
voortdurend over hoe goed ze wel niet
zijn. Ze gaan nog steeds voor het eerste.”

Ruuds statement wordt direct bij binnenkomst van de veteranen bevestigd. “Mag
ik twee pitchers en vier glazen?” vraagt
Jelle van den Berg. Naarmate de pitchers
leger raken, worden de verhalen kleurrijker. “Onze mooiste wedstrijd? Poeh, dat
moet onze eerste interland zijn geweest.
Schotland uit,” vertelt Jelle serieus. ‘In
Glasgow werd het 2-2 en na afloop van de
wedstrijd brachten we een bezoek aan de
distilleerderij van Balantine’s. Whisky proeven. Later hebben we ook nog interlands
gespeeld tegen Duitsland in Berlijn (0-0) en
in 2007 thuis tegen Engeland (5-1).” De
tours behoren voor veel veteranen tot dé
hoogtepunten, maar Theo weet er nog één:
“De 5-1 overwinning op de veteranen A is
natuurlijk onze mooiste overwinning.” Zijn
teamgenoten knikken instemmend.
Met de tijd wordt het steeds gezelliger in
het clubhuis aan de lange zijde van de bar.
Toch moet Jelle nog iets kwijt:”Los van alle
grappen; we kunnen altijd bij elkaar terecht.
Op het persoonlijke en het zakelijke vlak.
In ons team zit veel deskundigheid, maar
bovenal zijn we een echte vriendengroep.”
Voor meer informatie over veteranen B
kunt u kijken op www.hvv-veteranenb.nl.
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MAARTEN FONTEIN

Topbestuurder en beoogd
voorzitter
Tijdens de voorjaarsvergadering van de Koninklijke HC&VV in 2011 zal Maarten Fontein
na instemming van de vergadering de voorzittershamer van Robert Jan Mansholt
overnemen. Het wordt de tweede termijn van Fontein als algemeen voorzitter van de
vereniging. “Ik wil de ervaring en kennis die ik heb opgedaan bij Europese topclubs
gebruiken om de Koninklijke naar het volgende niveau te brengen.”
tekst en foto frederick mansell
“Op HVV word ik tegenwoordig aangesproken met ‘beoogd
voorzitter’“, lacht Maarten Fontein terwijl hij rustig plaatsneemt
op een stoel in zijn woonkamer. “Maar liever een beoogd voorzitter, dan een gedoogd voorzitter,” voegt hij toe. Vijf jaar nadat
Fontein het stokje overdroeg aan Robert Jan Mansholt, neemt hij
het alweer terug. Het geeft hem een dubbel gevoel: ”Ik ben 58
jaar en het zou natuurlijk mooier zijn als er een veertigjarige klaar
stond. Aan de andere kant is het een uitdaging om de vereniging
te leiden waarvan ik begin deze eeuw voorzitter was.”
Maarten Fontein is geboren en getogen in Leiden. Tot zijn zeventiende jaar speelde hij cricket bij Ajax Leiden en voetbal bij de
Ajax Sportman Combinatie (ASC). In 1970 wordt Fontein lid bij
de HC & VV en hij speelt voor zowel HCC als HVV. Als cricketer
weet hij zelfs het Nederlands elftal te halen. Fontein bekleedt
diverse bestuursfuncties binnen de vereniging en het is dan ook
geen verrassing dat hem in 2000 de voorzittershamer wordt
toevertrouwd. “Het voorzitterschap van 2000 tot 2005 bezorgde
mij een drukke tijd, omdat ik voor Unilever veel in het buitenland
werkte. Toch was ik op vrijdag altijd op de club. Voor een vergadering en een borrel.”
In 2005 stopt Maarten bij Unilever. Hij wordt algemeen directeur
bij Ajax en vervolgens directeur commerciële zaken en marketing bij AZ. Ook de UEFA en de wereldbond FIFA blijken veel
vertrouwen te hebben in de HC&VV’er. In diverse ‘boards’ en
werkgroepen geeft Fontein op continentaal en intercontinentaal
niveau zijn visie op vernieuwing en verbetering van het voetbal en de zaken daaromheen. Hoe groot kan de uitdaging zijn
voor een man met deze ervaring om voorzitter te worden van
de Koninklijke HC & VV?! “Het is mijn club hè, en er valt nog
genoeg te realiseren op veel vlakken,” aldus Fontein.
In 2000 begint Fontein met zijn bestuur aan een missie bij de
Koninklijke. Speerpunten zijn om binnen vijf jaar tijd de financiële
situatie, de infrastructuur en de ruimtelijke ordening op niveau
te brengen. Dat lukt behoorlijk. “In 2005 waren we financieel
gezond, er lagen kunstgrasvelden en we gaven de aanzet tot
de verbouwing van het clubhuis. We hadden een fantastisch
20

bestuur en we konden zo succesvol zijn omdat we een echte
vriendenploeg waren. Een goed team,” blikt Fontein terug.
“Onze visie was dat er een solide basis gelegd moest worden,
zodat daarop de sportieve prestaties naar een hoger niveau getild
konden worden.” De strategie die begin deze eeuw is ingezet,
lijkt meer dan goed te hebben uitgepakt, vindt ook Maarten: “In
2005 speelde HVV nog in de middenmoot van de derde klasse,
nu in de eerste klasse. Bovendien werd HCC in 2008 voor het
eerst sinds 1985 weer landskampioen. Daarnaast heeft het huidige bestuur de financiële situatie nog sterker verbeterd en dat is
in deze tijden waanzinnig knap.”
Zowel financieel als sportief gaat het de vereniging behoorlijk
voor de wind. Maar het plafond is volgens Fontein nog lang niet
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bereikt: “Ik heb gezien hoe de strategie die toen is ingezet, gecontinueerd is, en het is leuk om daar weer op door te bouwen.”
De beoogd voorzitter legt uit dat het eerst belangrijk is om een
visie te ontwikkelen, waarin duidelijk wordt waar de vereniging
nu staat en waar wij in de toekomst willen staan. Uit zo’n visie
zullen een aantal strategische hoofdpunten naar voren komen.
Dat wordt per afdeling bekeken en dan komt er een totaalplan,
waaruit zal blijken wat de behoeftes aan kapitaal, benodigde
inkomsten, mensen en ruimtelijke ordening zijn.

Paspoort
Naam:
Geboortedatum:
Prive:

Maarten Fontein
23 februari 1952 te Leiden
Getrouwd met Yvonne, kinderen Niels
(28), Duveken (26), Ernestine (25),
Thyla (21), Julie (16) en Kiki (16)
Maatschappelijke
Unilever (1977-2005), Ajax (2005-2008),
carrière:
AZ (2008-heden)
Sportieve carrière:
122 wedstrijden voor HCC 1 en 8 voor
HCC 2 in de hoofdklasse
11 wedstrijden Nederlands cricketelftal
2 wedstrijden HVV 1
Bestuurlijke carrière: Voorzitter HCC 1980-1983,
Voorzitter Koninklijke HC & VV
2000-2005, Boardmember European
Club Association (ECA), Member
Professional Football Strategy Award
(UEFA), Member FIFA Player Status
Committee
Motto:
“Your horizon is the limit of your
imagination”
	

	

Een ander idee van Fontein is om tijdens Pasen een groot jeugdtoernooi te organiseren. Het moet een nieuwe traditie worden.
“Wij zijn samen met Ajax, PSV en Feyenoord de enige club die
een ster (tien landskampioenschappen) op ons shirt mogen voeren. Wij zouden dus een ‘sterrentoernooi’ op ons terrein moeten
organiseren met de jeugd van de traditionele top drie en HVV.”
Over traditie gesproken, Fontein is een groot voorstander van
een statutaire naamsverandering van HVV. “Vroeger heetten wij
Haagsche Voetbal Vereeniging, met ‘sch’ en ‘ee’, tegenwoordig
schrijven we het zonder. Ik geloof dat er nu naar de oorspronkelijke naam van de Koninklijke HC & VV wordt gekeken. Dat zou
je consequent kunnen doortrekken naar de naam van HVV.”

Een gekke vergelijking van onze beoogd voorzitter. Wij zijn veel
ouder dan de UEFA….

	

Fontein is dus al volop bezig met vernieuwing. Het plan van het
bestuur Mansholt om de kleedkamers uit te breiden (project ‘het
kasteel’) is bij hem niet onbekend, maar hij zegt te weinig over
de plannen te weten om er in detail op in te kunnen ingaan.
“Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening is het belangrijk om ‘out-of-the-box’ te denken. Stel dat er nieuwe of extra
kleedkamers komen, dan kan het zo zijn dat we door de komst
van die nieuwe kleedkamers misschien wel een veld te weinig te
hebben… Dan moet een nieuw veld ook tot de opties behoren.
Een veld aan de andere kant van de Van Alkemadelaan of bij de
WW zijn daarbij echt niet de enige opties. En als we de kleedkamers niet kunnen uitbouwen, moet een ander gebouw tot de
mogelijkheden behoren.”

plannen ziet Fontein als een instrument: “Je vernieuwt niet om te
vernieuwen, je vernieuwt om te verbeteren en voorbereid te zijn
op toekomstige ontwikkelingen.” Ook meent hij dat vernieuwing
en verbetering pas kan ontstaan, wanneer er volgens een duidelijke visie en een strategisch stappenplan wordt gewerkt. “Bij de
UEFA zit ik in een strategische council onder leiding van Michel
Platini. Daar zitten afgevaardigden van enkele grote Europese
clubs in, de voorzitters van Manchester United, Real Madrid, AC
Milan en Bayern München, afgevaardigden van de bonden en
afgevaardigden van de competities. Ook daar werken we met
een visie en een stappenplan. Eigenlijk is onze vereniging niet
anders dan de UEFA.”

	

‘Er valt nog genoeg te
realiseren op veel vlakken’

HCC 1 kampioen van Nederland 1976 en 1977. Matthijs van
Dapperen, Sjoerd Keilholz, Gerrit van Laer, Lex van der Gun,
Maarten Fontein, Menso van Meurs, Mark Hubert van Blijenburg,
Hans van den Bosch, Peter Entrop, Patrick Trijzelaar, Hans Rijkens
en Ernst Vriens.

	

De vereniging moet meegaan met haar tijd en daar is Fontein
zich meer dan bewust van: “Ik denk dat het goed zal zijn om een
strategische commissie samen te stellen, die zich onder andere
richt op externe oriëntatie. Tijden veranderen. Vroeger was de
vereniging dé sociale plaats. Daar was je het hele weekend. De
jeugd heeft tegenwoordig zo veel keuzes, waardoor de binding
met de club minder vanzelfsprekend wordt. Alle nieuwe keuzes
zijn concurrentie voor de vereniging. Waarom komt de jeugd bijvoorbeeld zo weinig kijken op zondagen. Daar is een verklaring
voor en de strategische commissie kan daarover met ouders en
scholen praten om tot nieuwe inzichten te komen.”

Hoewel hij barstensvol nieuwe ideeën zit, blijft de doelstelling om
door te bouwen op het huidige beleid in stand. De vernieuwende

december 2010 DIEPPUT ECHO

200739_Diepput_2.indd 21

21

17-12-2010 12:46:53

HCC U15 in Bradwell
tekst n.n. foto’s ali staal

O

ok dit jaar is een U15 team,
aangevuld met twee gastspelers,
afgereisd naar Bradwell om bij de
familie De Grooth de tenten op te slaan.
Fred en Ali Staal, Johann Myburgh en
Bart Kuipéri waren mee als begeleiders en
coaches. Na een vlotte reis mochten de
heren het nachtverblijf in orde maken, dus
tenten opzetten, dat ging gesmeerd.
’s Avonds de eerste wedstrijd tegen
Tillingham, in de termen van Fred een goede
warming-up, dik gewonnen. Mooie scores:
Mark Lefebvre 39, Douwe Schoemaker 40
en Tonny Staal 37 runs. De wickets netjes
verdeeld over het team. Een mooie start!
Voor het slapen zijn de kaders nog even
duidelijk aangegeven, met als gevolg dat
de mannen zoet zijn gaan slapen (deden
ze dat thuis ook maar). Alle pruimen zitten
nog aan de bomen, en ook de buurt heeft
lekker uitgeslapen. Daarna op weg naar
Westcliff High School. In 2009 hebben we
zwaar klop gehad van hen, dus het is nu
tijd voor revanche! Eerst battend kwamen
we tot 165 all out: Tonny, 48, Joost van
Kessel 19, Matthijs de Gooijer 18, Floris de
Lange 18 (mocht als nr 11 beuken), Mark
13 en Thomas van Ham 3 not out.
Na een uitstekende lunch, altijd belangrijk
als je 14 jaar bent, mocht Westcliff trachten dit totaal te passeren. Onze uitstekende bowlerij heeft daar een stokje voor
gestoken: Douwe 4, Axel Wind 2, Floris
2, en Joost en Mark ieder 1 wicket. In de
laatste over moest Westcliff nog 10 runs
maken met de laatste 2 batsmen, gelukkig
wist Folkert Beerens dit te voorkomen met
een hele mooie vang! Westcliff 156 all
out. Dus alweer een overwinning dankzij
geweldige coaching van Johann Myburgh.
Er moest die middag wel een beetje doorgespeeld worden, want na afloop zouden
we rechtstreeks naar de lokale pub gaan

Staand v.l.n.r.: Fred Staal, Bart Kuipéri, Kanisk Kaushik, Joost van Kessel, Marc Lefebvre,
Axel Wind, Thomas van Ham, Folkert Beerens, Johann Myburgh. Zittend v.l.n.r.: Laurens Jan
Lagas, Floris de Lange, Tonny Staal, Douwe Schoemaker, Matthijs de Gooijer en Volkert van
der Gun. Ali Staal ontbreekt op de foto.

om daar DE wedstrijd (halve finale WK) te
kijken. Susanne en Geerhardt de Grooth
hadden de pub omgetoverd tot een
prachtig Oranjehonk. De buurt was in opperste staat van paraatheid gebracht, en
uitgenodigd om ook te komen kijken.
Samen met wat oranje uitgedoste ‘locals’
werd de wedstrijd op een groot scherm
gevolgd. Regelmatig vlogen de eerste twee
rijen overeind als het echt spannend werd.
Hoewel het zo nu en dan erg rumoerig was,
heeft de plaatselijke bobby zich niet laten
zien, en dat is maar goed ook, want ten
slotte zaten de heren ‘illegaal’ in de pub.
Na de overwinning heeft heel Bradwell
geweten dat Nederland naar de finale ging,
een kleine rondgang door het dorp met de
Nederlandse vlag maakte de avond helemaal af. Om 23.30 lagen de heren in de
slaapzakken, en vielen zowaar vlot in slaap!
Woensdagochtend werd een bezoekje
gebracht aan de cricketshop van Warsop,
waar zoals gebruikelijk een aanslag werd
gepleegd op de creditcard van paps en
mams. Daarna door naar Saffron Waldon
School. De wedstrijd werd gespeeld op een

schitterend landgoed, inclusief waterpartij, landhuis en de rest. We voelden ons
meteen helemaal thuis. Helaas heeft de
mooie omgeving niet bijgedragen aan een
mooi resultaat, het eerste verlies moest
worden geïncasseerd. Enkele cijfers en
bijzonderheden: Saffron Waldon 134 voor
5. HCC 91 allout. Topscorer was Laurens
Jan Lagas met 17 runs. We speelden in
reversed order, dus Kanishk Kaushik en
Tonny keepten, en Laurens Jan Lagas heeft
gebowld (dat doet hij best lollig!) Vangen
van Douwe, Thomas, Joost en Laurens Jan.
Op dag vier mochten de heren aantreden
tegen St Joseph College in Ipswich. Na het
verlies tegen Saffron Waldon wilden we wel
weer een overwinning! Johann moest terug
naar Nederland, dus de coaching werd overgenomen door Bart Kuipéri. We mochten
als eerste batten, Folkert had besloten dat
het zijn dag was, en tikte er meteen 32 bij
elkaar, gevolgd door Joost met 21 not out
en Floris met 18 not out. Een en ander uit
30 overs. Ons totaal kwam op 119 voor 7.
Toen moesten de bowlers het werk verder
opknappen, dat ging voortvarend, maar...
niet voortvarend genoeg, Ipswich passeerde ons totaal met 121 voor 6. Joost,
Floris en Tonny namen ieder 1 en Axel
zelfs 2 wickets! Volkert van der Gun droeg
zijn steentje bij met van een mooie vang.
Een prima wedstrijd!
Wederom een geslaagde tour waarbij ook
dit jaar het weer prima meewerkte.
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HCC’ers in de Kleefstra almanak
In de cricketloze periode hebben de cricketliefhebbers tenminste nog de statistieken.
Een overzicht van de HCC’ers in de Kleefstra Almanak.
tekst roeland engelen

L

aten we beginnen met de meest
in het oog springende prestatie.
Bij de Topjeugd West voeren twee
HCC’ers met afstand de battinggemiddelden aan. Wicketkeeper Minne Marijnen
stond niet alleen bovenaan met de meeste
slachtoffers, hij scoorde ook 545 runs,
waaronder een topscore van 133 runs
tegen Excelsior’20, in 9 innings (gemiddeld 77,86) en bleef daarmee teamgenoot
Finnbar O’Halloran (gemiddeld 77,50) in
de battinglijst een neuslengte voor. Ook
Willem de Kempenaer komt met een gemiddelde van 45,00 in de top-tien voor.
Ook de bowlinggemiddelden worden
gedomineerd door HCC’ers. In de top-tien
vinden we Scipio de Mol van Otterloo
(5e, gemiddeld 11.89), Faisal Fayyaz (7e,
gemiddeld 15.33) en Finnbar O’Halloran
(9e, gemiddeld 17.20) terug. Ondanks
deze prachtige individuele prestaties, ging
de landstitel aan onze oudste jeugd voorbij, Quick bleef ons net voor.

In de Topklasse domineren de buitenlandse sterren de battinggemiddelden. In de
top-20 vinden wij liefst 14 ‘overseas players’, waaronder onze speler/coach Johann
Myburgh (5e met gemiddeld 48.86) en
exchangespeler Imran Nackerdien (20e
met gemiddeld 25.65). Tom de Grooth
volgt op een voor zijn doen teleurstellende
27e plaats (gemiddeld 23.21). Verder
behalen alleen Frederik Bos (34e), Thijs
Fischer (35e), Bob Entrop (42e) en Maurits
Jonkman (51e) een gemiddelde van boven
de 15 runs per innings. In de Twenty20
Cup komt onze eigen kweek helemaal
niet voor. Alleen de broertjes Stephan (6e)
en Johann (28e) Myburgh scoorden in de
vier wedstrijden meer dan de minimale
vijftig runs.
De aanval van HCC werd dit seizoen veel
geroemd, maar onze bowlers zijn niet
hoog in de gemiddelden terug te vinden.
Johann Myburgh was op de 16e plek met
gemiddeld 18.55 runs tegen per wicket
ook onze beste bowler. Mark Jonkman
is 23e en Philip van den Brandeler 27e.

Met 4 voor 18 in 8 is Van den Brandeler
wel de beste bowler in de Twenty20 Cup.
Captain Bernard Loots komt met 8 voor
45 in 12 (gemiddeld 5.63) op de 3e plek
terecht.
In de Hoofdklasse behaalde HCC 2 een
knappe tweede plaats, met name door
de sterke aanval. Maurits Roodhuyzen
staat op de 3e plek genoteerd (gemiddeld 11.27), achter Tim de Leede (VCC)
en Ahmed van VVV. Reinier Bijloos haalt
met gemiddeld 13.73 een vijfde plek op
de ranglijst. Het meest opvallend zijn de 5
wickets voor 6 runs van Max Canters in de
cruciale wedstrijd tegen VCC. Die prestatie
leverde hem de Hans van den Bosch prijs
op en zorgde ervoor dat HCC 2 en niet
VCC zich kwalificeerde voor de ‘Top-4’.
Ook in de Hoofdklasse bevolken de ingehuurde krachten de top van de battinglijst.
HCC 2 was erg afhankelijk van speler/
coach Stephan Myburgh (6e, gemiddeld
48.46) en exchange/speler Jancan Adams
(7e, gemiddeld 47.38). Alleen Frederik
Bos (22e), die later in het seizoen naar de
Kroonelf verhuisde, en Bart Kuipéri (49e)
komen nog voor in de ranglijst.
HCC 3 degradeerde dit jaar uit de
Overgangsklasse, maar kende wel enkele
positieve uitschieters. Maurits Overdijk
scoorde het grootste deel van de runs,
357 in 13 innings (gemiddeld 29.75),
goed voor een 15e plaats. Hamid Mir
scoorde 106 runs tegen IBIS en Gonzalo
Bouter pakte zijn honderdste wicket in de
Overgangsklasse. Karel Kuipéri (gemiddeld
23.60 runs tegen) was op de 29e plaats
de beste bowler van het team.
HCC 4 had in de ZOMI Competitie twee
bijzonder gevaarlijke bowlers tot zijn
beschikking. Hidde Overdijk voert de
gemiddelden aan met 6 wickets voor
19 runs (gemiddeld 3.17), gevolgd door
Faisal Fayyaz met 21 wickets voor 144
runs (gemiddeld. 6.86) op de tweede
plek. Aan bat was Menno Nuijten (4e met
gemiddeld 62.33) de grootste troef.

Minne Marijnen, de beste batsman en succesvolste keeper in de Topjeugd competitie.

De hoogste score aan bat van het seizoen
werd genoteerd door Jan Willem van
Kampen: 209 runs voor ZAMI 2 tegen
Beating Bats. Zijn gemiddelde en dat van
zijn teamgenoten is niet bekend, maar
van ZAMI 1 zijn wel cijfers opgenomen in
de Kleefstra Almanak. Daaruit blijkt dat
vooral de incidentele invallers het niveau
omhoog stuwden. Willem de Kempenaer
speelde maar drie keer mee, maar was
met een gemiddelde van 51 runs een
zeer nuttige kracht. Ook de bowlers
Gonzalo Bouter (gemiddeld 8.78) en Piet
Jan Trijzelaar (gemiddeld 9.40) waren als
invallers succesvol.

De Kleefstra Almanak is opgenomen
in het Cricket Jaarboek 2010. Daarin
wordt aandacht besteed aan de highlights van het afgelopen cricketseizoen en zijn er interviews met diverse
prominenten, waaronder ‘onze’
Jeroen Smits, die vertelt over zijn
loopbaan en de toedracht van zijn
afscheid. Het Cricket Jaarboek 2010
telt 132 pagina’s, kost 19,50 euro
excl. verzendkosten en is te bestellen
door een e-mail te sturen naar
info@jeroenvanbergen.nl
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Rekken bij Doorschodt

SPO

NSO

R

tekst pieter reeve foto john verschragen

L

inks van het scorebord op het eerste
veld staat een reclamebord, precies
in de hoek. Dat van Doorschodt
Makelaars. Gewoon een reclamebord op
een beetje een afgelegen plek. Het staat
ver van de hoofdingang en je ziet het niet
als je van het tweede veld naar de kleedkamers loopt. Toch is het voor veel cricketers en voetballers een belangrijk bord.
Na het warmlopen wordt namelijk altijd
‘gerekt bij Doorschodt.’ Dus iedereen die
in de recente geschiedenis van de club op
een zeker niveau gespeeld heeft, kent dat
bord, weet precies waar het staat en weet
dus, als het goed is, wat ik nu bedoel.
Voor hen die dit nu lezen en hun schouders
ophalen een korte uitleg.

‘Voor hem moet
je op het hout...
bij Doorschodt’
Voor een wedstrijd wordt er natuurlijk
warmgelopen en bij het cricketen gaat
het in de praktijk als volgt. Je loopt de
kleedkamer uit en slaat rechtsaf het veld
op, in enthousiaste looppas of halfslachtige dribbel, dat hangt af van je leeftijd en
tot hoe laat je de vorige dag in de kroeg
zat. Nadat je tegen het einde van het
rondje een ruime bocht naar links hebt
gemaakt bij de squash, erop toeziend
dat je zoveel mogelijk afsnijdt zonder dat
het opvalt, loop je richting het scorebord
en kom je warmgelopen tot stilstand bij
Doorschodt om te rekken: je ‘rondje’ is
voltooid. De warming up is trouwens sowieso een vreemd ritueel en als dat bord
kon praten dan had het veel mooie verhalen te vertellen. Als je met z’n allen op
een rijtje langs dat bord staat ’s ochtends,
dan worden alle escapades van de vorige
avond weer even opgerakeld en aangedikt. Daarna grijpt iemand naar zijn hamstring en doet alsof die afscheurt want “Ik
ben te oud voor dubbele weekenden”.
Nog een veel gehoorde kreet is: “Waar

Rekken bij Doorschodt. Sanjesh Goeptar laat zien hoe dat moet.

moet ik dit voelen dan?” Vul hier je eigen
running gags in om het beeld compleet te
maken.
Voor cricketers heeft het reclamebord
trouwens nóg een belangrijke betekenis,
omdat Doorschodt voor de rechtshandige
batsman, als er gebowld wordt vanaf het
‘Alkemadelaan-end’, op een vrij rechte
bal deep mid-wicket ligt, oftewel: cow
corner. Als iemand dus vertelt dat die bal
torenhoog over Doorschodt heen vloog,
dan weet de kenner dat het waarschijnlijk
een agrarisch ogende ‘maai voor zes’ was.
Of als er voor de tegenstander een notoire
hakker in komt, dan kun je tegen je meest
betrouwbare fielder zeggen: “Voor hem
moet je op het hout... bij Doorschodt.” En
dan weet die fielder zonder na te denken
waar hij moet gaan staan. Zo bekend is
dat bord.
Niet de meest vleiende kenmerken voor
spelers dus als je met Doorschodt wordt
geassocieerd, maar voor aspirantreclamemakers een goed voorbeeld van hoe het
zou kunnen. Het bord staat er al jaren.

Ik kan me niet herinneren dat het er
niet heeft gestaan. En iedereen heeft er
zijn eigen associaties bij. Na een telefoontje met Doorschodt blijkt echter dat naar
aanleiding van dat bord geen enkele klant
zich ooit gemeld heeft bij de makelaar. Het
heeft dus geen enkel zakelijk nut. Het is de
verdienste van de kleinzoons van meneer
Doorschodt; Jelle, Pepijn en Gijs dat het
bord er staat. Deze jongens voetballen in
de jeugd van HVV en op zijn eigen manier
toont hun grootvader zijn steun en zijn
band met club. Doorschodt is niet meer
actief op de woningmarkt en zou dat bord
dus eigenlijk op kunnen geven, maar zo
lang hij het financieel kan lijden houdt hij
het aan. Ze hadden ook ooit iets promotioneels gedaan met luchtbalonnen op het
tweede veld, maar dat was al helemaal op
niets uitgelopen. Doorschodt had geen
idee dat zijn bord zo’n eigen leven was
gaan leiden en wist dus ook niet dat, terwijl
hij passief de club steunt, de spelers van
de club voor iedere wedstrijd zeer actief
op zijn bord steunen. Wel zo aardig dus en
een leuke verrassing voor de makelaar. Dat
bleek uit een klein lachje door de telefoon.
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Over de toekomst van cricket
in Nederland
In de vorige Diepput Echo stelde ons erelid Fred Beekman de vraag of het
verenigingsleven en de exploitatie van de velden gedurende de zomer te
handhaven zijn op het huidige niveau.
Zijn analyse dat een zorgwekkende situatie is te verwachten in de cricketsport,
deed onderstaande liefhebbers in de pen klimmen. Hun lezenswaardige bijdragen
zijn hier noodgedwongen sterk ingekort, maar volledig na te lezen op de website
van de vereniging (www.konhcvv.nl), onder het menukopje ‘Diepput Echo’.
tekst roeland engelen

René Smits

Jaco Sillevis

voorzitter HCC

Oud-speler HCC 1 (221 wedstrijden)

Om het grote geld van de ICC
binnen te kunnen halen heeft
de KNCB ervoor gekozen een
Nederlands elftal samen te
stellen met veel import-Nederlanders en nog maar een paar
spelers die hun cricketopleiding
in Nederland hebben genoten.
Die internationale ambitie staat
op gespannen voet met de zeer
fragiele basis van ons cricket op
lokaal niveau.

Ik maak me al jaren zorgen om het Nederlandse cricket. HCC
kan het wel zo goed doen met zijn jeugd, maar zonder tegenstanders geen wedstrijden. Al vele besturen (KNCB) terug is de
trend ingezet: alles voor het Nederlands XI. De ZAMI ontstond
en groeide steeds verder uit.

Omwille van het voortbestaan van de cricketsport in Nederland
dient het clubcricket voorrang te krijgen boven het internationale programma. Een voorstel hiertoe wordt door de Top -en
Hoofdklasse verenigingen op de eerstvolgende ALV aangeboden
aan de KNCB. Een andere gedachte is om de jeugdcompetitie te
verhuizen naar zondag. Dat zou het voor junioren makkelijker
maken sporten als voetbal en hockey te combineren met cricket,
zonder op jonge leeftijd al een gedwongen te zijn een keuze te
maken.
Om cricket een attractieve sportoptie te laten zijn moeten we
ons richten op het opzetten van interessante competitievormen.
Dat kan binnen de KNCB-structuur zijn maar zeker ook daarbuiten. Succesvolle voorbeelden zijn de Zami-competitie, het
Zami-uit Zami thuis toernooi en de Toc d’Or competitie. De loop
naar het veld en het verenigingsleven valt of staat echter met
de bereidheid van onze leden om zich hiervoor in te spannen.
Helpt u mee?
26

De jeugdopleiding is een pyramidemodel, je begint met een heleboel in de hoop er net genoeg over te houden voor de senioren.
Er zijn te veel redenen waarom ze stoppen zonder dat we er iets
aan kunnen doen.
Ik heb geprobeerd vanuit Oostenrijk het cricket te volgen en begreep niets van al die pauzes in de competitie. Voor de populariteit van het cricket is Twenty20 zeker een winner, maar om nu alleen maar dit soort cricket te spelen lijkt mij geen goede zaak. De
cricketbond is het hete hangijzer, indien HCC het vroeger ergens
niet mee eens was werd een goed alternatief op tafel gelegd en
zo had HCC redelijk wat invloed binnen de Bond.
Er zijn ook positieve dingen te
melden m.b.t. onze cricketzomer, zijn we de VAC alweer
vergeten? Gezelliger kan toch
niet? De Zami’s die het leuk
doen en het enthousiaste 3e
en 4e. En niet te vergeten ons
altijd weer geslaagde cricketkamp op de Diepput. Het
sociale-cricket is de basis voor
het prestatie-cricket. Vertel dat
de Bond maar eens.
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Dick Polvliet

auke Smits

oud-scorer HCC 1 en voormalig
redacteur Diepput Echo

Oud-speler HCC 1/2 (167 wedstrijden),
oud-speler Nederlands elftal

Als oude knar heb ik lang geaarzeld of
ik zou reageren op de ‘noodkreet’ van
Fred Beekman over de gang van zaken
in de Nederlandse cricketwereld. De
kans bestaat dat mijn reactie als ouderwets gezeur ter zijde zal worden gelegd.

Kortom, het roer moet om. Te beginnen van onderop, door de
clubbesturen, opdat het KNCB-bestuur weer echt Koninklijk
wordt, zoals HCC dat is: echte amateurs, die voor hun plezier hun
spelletje spelen, aangepast aan de Nederlandse mogelijkheden.

Ik ben één van de weinige gelukkigen, die
onder de captaincy van Fred Beekman in
HCC 1 heeft mogen spelen. Het zal mijn generatiegenoten niet verbazen, dat het vooral
vóór en na de wedstrijd één groot feest was.
Kijkend naar de huidige generatie cricketers
is dit aspect duidelijk naar de achtergrond verdreven.
De jeugd gaat makkelijk voor een paar weken naar de andere kant
van de wereld en daardoor alleen al wordt clubliefde heel anders
ingevuld. Spelers met 300 of meer wedstrijden komen in de huidige
generatie nauwelijks meer voor. Als Fred dan terecht opmerkt dat
het wedstrijdschema van de Nederlandse cricketcompetitie een
‘hapsnap’ karakter krijgt, kan het de leegloop van spelers alleen maar
bevorderen. Het Nederlands Elftal (voor het merendeel bestaand uit
buitenlanders) is mooi voor het cricket in het algemeen, maar zal, om
het cricket in Nederland levend te houden, zich moeten onderwerpen aan de belangen van de Nederlandse cricketcompetitie.
Ik ben het ook met Fred eens om 30 of eventueel 35 overs te
gaan spelen. Start op zondagmiddag rond 14.00 uur, einde rond
18.30 uur. De spelers geef je hiermee nog een rustige zondagochtend en de meeste toeschouwers komen tegenwoordig toch
meestal rond ‘borreltijd’. Ben in tegenstelling tot Fred geen
voorstander van 2 wedstrijden in een weekend. Bijna 5 uur sport
uitoefenen of kijken is al een hele opgave. Conclusie: ik schaar
me volledig achter de kritiek van mijn vroegere captain.

Feiko Kloppenburg

Evert Jelgerhuis Swildens

Speler HCC 1 (96 wedstrijden), oudspeler Nederlands elftal (60 wedstrijden)

Oud-manager van HCC 1

Als donateur/toeschouwer ben ik het geheel eens met zijn kritiek
op het beleid van het KNCB-bestuur. Dat is bezweken voor de
verleiding van de tijdgeest van prestaties leveren, koste wat het
kost, gelokt door geld van de ICC. De Topklasse competitie is
volledig verpest door al die internationale wedstrijden waaraan
Nederlandse cricketamateurs met weinig te verwachten successen
deelnemen. De Nederlandse topcompetitie is een farce geworden
met veel te veel enkelingen van buiten de clubs om toch maar zo
hoog mogelijk te komen. Ten koste van de eigen jeugd. Daaraan
moet het ICC-geld worden besteed. Jongeren die het heel goed
doen moeten het in professionele kringen (buiten Nederland) zoeken. De anderen, jongeren en ouderen, moeten hun wedstrijden
ongestoord kunnen spelen via ZOMI wedstrijden.

Optisch lijkt het nog steeds goed
te gaan met het eerste elftal in de
hoogste klasse en het tweede vlak
daaronder en kampioenschappen in
de jeugd. De VAC blijft ook een groot
succes. Ik ben zelf opgegroeid bij de
Koninklijke HFC en Rood en Wit en daar is een grote scheiding
tussen voetbal en cricket ontstaan. Het mooie en leuke bij ons
is dat er nog steeds sprake is van 1 club. Al is het aantal actieve
cricketers dat ook in de winter eens hun gezicht laat zien te klein.
Ik ben het helemaal met Fred eens over het maar blijven zoeken
naar buitenlanders met een Nederlands paspoort. Als ‘een
buitenlander’ hier al lang woont en werkt, zoals Bernard Loots,
heb ik er nul problemen mee dat hij voor het Nederlands elftal
uitkomt omdat er binding met Nederland is.
De competitieopzet was inderdaad erg verwarrend en het
schema ook. Ik vrees dat het schema toch weer aangepast wordt
aan het Nederlands elftal. Het cricket in Nederland is te klein om
door te spelen zonder internationals. 20-20 is een groot succes
en misschien zit daar nog meer de toekomst in dan in de 50 over
wedstrijden. Als club staan we er nog steeds goed voor en zeker
ook in vergelijking met andere clubs als Quick en HBS maar het is
nu ook aan ons om die rol te houden.

Er zijn slechts 15 clubs die 3 of meer seniorenteams en ook jeugd hebben. Daaruit moeten
we concluderen, dat cricket een zeer kleine
sport is in Nederland. Door de groei van
andere sporten raakt cricket in de knel, helaas
maar waar. De KNCB moet gaan begrijpen dat cricket
in Nederland nog door een paar enthousiastelingen overeind
wordt gehouden. Maar waar ligt de prioriteit? Bij het Nederlands
elftal en de Dutch Lions en de Oranje dames. Dus van de 2900
actieve leden, is de bond voornamelijk bezig voor maximaal
150 cricketers! Zij krijgen het leeuwendeel van het geld.
Wat moet er gebeuren met het binnenlandse (top)cricket? We gaan
niet meer 50 overs spelen, maar 40 en beginnen om 13:00. Het
Nederlands elftal stapt uit de CB40 competitie. Er komt een logische
PD en kampioensregeling. De competitie wordt zo ingedeeld dat
men in augustus klaar is. Daarnaast gaan we het recreatieve cricket
inkorten tot maximaal 30 overs en maken we regels zo dat iedere
speler een aandeel zal krijgen in de wedstrijd. Door de opkomst van
andere sporten (golf, tennis) moeten we ook beseffen dat cricket in
zijn huidige vorm als recreatiesport niet meer van deze tijd is!
Kortom Fred Beekman heeft gelijk, als we niks doen, dan spelen
we binnenkort alleen nog maar ZAMI. Voordeel is wel dat HVV
dan op eigen veld kan promoveren naar de hoofdklasse…
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GMW Advocaten
GMW Advocaten zet zich in voor cliënten uit het bedrijfsleven, het vastgoed,
de zorg, de internationale gemeenschap en voor particulieren. Met zo’n 45
professionals, vanuit een eigentijds kantoor. Stevig geworteld in Den Haag,
maar ook gericht op nationale en internationale cliënten.
Professioneel bezien biedt GMW Advocaten een unieke mix van juridische
specialismen onder één dak. Stuk voor stuk staan deze specialismen op een
hoog niveau. Ontwikkelingen in het vak en praktijkervaringen vertalen onze
advocaten in nieuwe, effectieve oplossingen. De lijnen zijn kort en de contacten
zijn persoonlijk. Samenwerking staat hoog in ons vaandel. Het gaat tenslotte
om de zaak van de klant. En de winst die we daar samen in realiseren.
De tarieven die wij hanteren zijn redelijk en in de markt sterk concurrerend.
Vaste prijsafspraken en succesafhankelijke fees behoren tot de mogelijkheden.

Rechtsgebieden
Aanbestedingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Arbeids- en ambtenarenrecht
Bouwrecht
Corporate litigation
Economisch strafrecht
Familie- en erfrecht
Huurrecht
ICT
Insolventie en herstructurering
Intellectuele eigendom
Mededinging en marktwerking
Medisch tuchtrecht
Ondernemingsrecht
Overheidsrecht
Projectontwikkeling
Strafrecht
Toezichthouders
Vastgoedrecht
Praktijkgroepen
Zakelijk
Particulier
Zorg
Vastgoed
Internationale gemeenschap
Mediation

Scheveningseweg 52
Postbus 85563
2508 CG Den Haag
T 070 361 50 48
www.gmw.nl
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Terug naar… de vorige eeuw

Wat er niet gebeurde op
de Diepput
De Diepput had er vandaag de dag heel anders uit kunnen zien, want veel plannen op
het gebied van infrastructuur en accommodatie zijn in het verleden in de prullenbak
beland. De Diepput-Echo-redactie graaft een aantal plannen op.
tekst en foto frederick mansell

H

et is druk boven de Van
Alkemadelaan. Op de loopbrug die HVV verbindt met de
andere kant van de laan rennen HVV’ers
heen en weer. Op veld 4, gelegen op
het grondgebied van de gemeente
Wassenaar is zojuist de wedstrijd van B2
begonnen. Een extra veld aan de andere
kant van de Van Alkemadelaan, het is
er tot op heden niet gekomen. Net als
de loopbrug. Gemeente Wassenaar lag
dwars. Het is een van de vele plannen,
die om welke reden dan ook niet gerealiseerd kon worden.
Zo heeft de Koninklijke in de jaren
tachtig van de vorige eeuw vergaande
plannen gehad om een tankstation
achter de velden 2 en 3 te bouwen aan
de Van Alkemadelaan. “Het zou goud
geld opleveren voor de club,” meent
Fred Beekman. “De Van Alkemadelaan
is een drukke verbindingsweg naar
Scheveningen, en tanken moeten mensen
toch.” Gemeente Den Haag vond het
geen goed idee. Verkeersveiligheid. Om
diezelfde reden verbood de Gemeente de
vereniging om reclameborden te plaatsen
langs het hek aan de Van Alkemadelaan.
Het zou autorijders te veel afleiden van
het rijden.
Door de unieke ligging van de Diepput
en het feit dat de grond van de vereniging zelf is, zijn er genoeg opties om op
andere manieren geld te verdienen. “Ik
had ooit het plan naar voren gebracht om
een parkeergarage onder ons eerste veld
te bouwen,” vertelt Beekman serieus. “Er
zijn veel grote bedrijven bij ons in de buurt
en in de zomer komen er veel toeristen
met auto’s naar Scheveningen. Het is een

potentiële goudmijn en dat denk ik nog
steeds.” Het grote probleem is de aanrijroute naar de parkeergarage. Die zou
aan de Van Hogenhoucklaanzijde van de
vereniging moeten zijn, maar daar is niet
veel ruimte voor. Misschien nog wel een
plan voor de toekomst.
Wanneer we het toch over bouwen
hebben; de vereniging had een bouwvergunning om op de plek van het huidige
‘landje’ (het kunstgrasveldje naast de cricketkooien) te bouwen. Dat is goed te zien
aan de blinde muur van het huis dat aan
‘het landje’ grenst. Toen echter de vereniging met concretere plannen kwam om op
die plek appartementen neer te zetten en
kinderdagverblijf Nijntje een nieuw onderkomen te geven, was de bouwvergunning
reeds verlopen.
Het meest bizarre plan komt de Diepput
Echo redactie ter ore in het hokje van
Paul Teuthof, HVV’s terreinmeester. Paul
vertelt dat er bouwtekeningen klaar lagen om de kleedkamers in het geheel op
te tillen en naast het clubhuis te zetten.
Zo zou het eerste veld vergroot kunnen
worden, waardoor de cricketers graspitches konden aanleggen. Voor de nietkenners: internationaal wordt meestal
op pitches van gras gecricket, dus HCC
wilde graag meekomen. Dit compleet
belachelijke plan is om heel veel redenen
niet doorgegaan.
Ook het plan om een driving range te
maken op de Koninklijke is gesneuveld
in schoonheid. Er zou afgeslagen gaan
worden van achter de derde rang bij de
bomen aan de Van Hogenhoucklaan.
Richting veld 2 en 3. De club zou echter

Het squashgebouw, anno 1978.

enorme ballenvangers moeten maken en
die zouden een doorn in het oog zijn op
ons prachtige terrein.
Aan het eind van de jaren zeventig waren
‘de huisjes’ (het huis met het torentje
naast het eerste veld) in dusdanig slechte
staat dat het toenmalig bestuur voor een
dilemma kwam te staan. Wat doen we
ermee? Compleet renoveren en verhuren, of compleet renoveren en er een
fitness van maken? Het werd geen fitness.
Tegenwoordig worden de appartementen
in ‘de huisjes’ verhuurd aan werknemers
van Shell.
Het maken van een fitness ruimte is
trouwens nog steeds een veel besproken
onderwerp op de club. Misschien kan er
een ruimte in de squash worden omgetoverd tot fitnesshonk. Er wordt over
gesproken. Maar als het aan een aantal
leden ligt, gaat dat gehele squashgebouw
naar hetzelfde niveau als veld 1. Het
squashgebouw, misschien wel het beste
voorbeeld van een plan dat bij een plan
had moeten blijven?
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HSRC HEREN 1 OP DE DERDE PLEK

Eerste seizoenshelft
gedenkwaardig afgesloten
tekst otto le grand foto kittY van der stoep
Zo, de eerste helft van het seizoen zit erop!
Het begon voor ons allemaal met een uitwedstrijd tegen nieuwkomer Flevoparq. Daar pakten we ook onze eerste punten en
maakten zowel Martijn Kock als Raphael Kandra hun debuut
voor ons team. Martijn laat hier zien niet alleen te heersen in ons
tweede team, maar ook in de eredivisie zijn mannetje te staan. In
deze wedstrijd kregen we ook een voorproefje van wat we vaker
zouden gaan zien: de op papier minder sterke teams zetten zeer
sterke spelers in die punten kunnen sprokkelen op de momenten dat de topspelers bij de tegenstanders ontbreken wegens
internationale verplichtingen. Concreet voor ons betekende dit
dat Sebastiaan moest spelen tegen de sterke en als 60 op de
wereldranglijst geplaatste Australiër Matthew Karwalski. Zo aan
het begin van het seizoen bleek dit nog net wat teveel. Maar
Sebastiaan wordt steeds sterker. En nadat hij zich al stuk had mogen bijten op toppers als Steve Finitsis en Dylan Bennett kwam
het hoogtepunt tijdens de laatste uitwedstrijd in Zwolle alwaar hij
met 3-1 wist te winnen van Kashif Shuja, de nummer 62 van de
wereld!
Laurens Jan speelde als vanouds degelijk. In de uitwedstrijd in
Beverwijk zagen we hem mooi winnen van zijn oude rivaal Borja
Golan die terugkomende is van een blessure. Maar nog knapper was de overwinning die hij in de laatste thuiswedstrijd van
dit jaar wist te behalen tegen de nummer 14 van de wereld
Cameron Pilley. Bij een 2-0 achterstand en 9-6 voor Cameron
leek een 3-0 nederlaag onafwendbaar, maar de ijzersterke
mentaliteit van Laurens Jan maakte dat hij het tij wist te keren en
alsnog de partij met 3-2 naar zich toe trok!
Verrassend in de eredivisie is het goede optreden van nieuwkomer Maastricht. Met ondermeer exHSRC De Diepput speler Rick
Penders staan ze op een mooie 4e plaats en hebben dus uitzicht
op de playoffs.
Een moment om zeker bij stil te staan was woensdag 1 december
jl. Op deze datum werd officieel bekend dat Laurens Jan Anjema
bij de beste tien squashers van de wereld behoort! Zijn 9e plaats
op de wereldranglijst is een kroon op jaren van keiharde training
en een enorm doorzettingsvermogen. Voor de Nederlandse
squashgemeenschap en zeker voor onze vereniging ook iets om
trots op te mogen zijn!
Vooruitkijkend naar de tweede helft van het seizoen kan ik constateren dat deze vooral wordt gekenmerkt door onzekerheid.
Met een drukke internationale toernooiagenda voor de boeg
wordt het een verrassing met welke opstelling onze tegenstan30

Sebastiaan Weenink in actie.

ders voor de dag gaan komen en wat wij hier tegenover kunnen
zetten. Verder verwacht ik dat met name MeerSquashHeroes
nog wel een sprint zal inzetten om zich alsnog voor de playoffs
te kwalificeren. Laten wij dus hopen dat wij op de juiste momenten onze full force kunnen inzetten om deze tegenstand te
weerstaan.
Rabobank/HSRC de Diepput staat voorlopig op een derde plaats
in de nationale Eredivisie; een prima uitgangspositie voor een
plaats in de playoffs!
De eerstvolgende wedstrijd is woensdag 19 januari. Dan spelen
we thuis tegen Flevoparq.

Stand Eredivisie
Didacticum Victoria Rotterdam
Lekkerfitzijn.nl/All Inn Squash
Rabobank/HSRC De Diepput
NLcom ICT Solutions/Maastricht
MeerSquashHeroes
Quality Contacts Squash Zwolle
KEAN Flevoparq Dronten
Plan B/MAX

7 - 65
7 - 64
7 - 57
7 - 49
7 - 46
7 - 41
7 - 33
7 - 32
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HSRC DaMES 1

Te evenaren?
tekst lieke Bootsma

M

et het wonderbaarlijke, verrassende maar natuurlijk oh zo verdiende kampioenschap van vorig
jaar nog in hun achterhoofd, stond Dames
1 dit seizoen al weer vroeg te popelen. Was
dit succes nog wel te evenaren? De vroeg
gestarte teamtraining (met dank aan Carl
Koenig!) wierp haar vruchten af; bij de 1ste
wedstrijd werd direct het volle pond van
15 punten binnengehaald. Dat was helaas
ook meteen de enige keer. Daarna won
Dames 1 weliswaar nog steeds 5 van de
7 wedstrijden om wederom omhoog te
schieten naar de koppositie, maar ze morsten hier en daar ook wat puntjes. Tegen
Meersquash is dat geen schande; zij maken
fanatieker dan ooit jacht op de titel dit jaar.
Dat zal ongetwijfeld komen doordat ze dat
vorig seizoen met miniem verschil door
de neus geboord werd, door...:-) Maar de
laatste wedstrijd voor de winterstop was
er kennelijk net eentje te veel voor het volledige ‘Masters-team’. Status nu: Dames 1
staat wederom in de hoogste regionen op
de 2de plek in haar poule. Om de sfeer van
de eerste helft van Dames 1 met al haar
internationale allures nog wat kracht bij te
zetten, hieronder enkele wedstrijdverslagen.
Dames 1 De Diepput - Squashcity: Terwijl
alle andere competitieteams nog in winterslaap verkeerden, trad Dames 1 vrijdag 17
september al aan voor haar eerste wedstrijd.
Waren de Haagse dames vorig jaar nog stoer
en geschikt, dit jaar zijn ze sjiek. Dankzij de
door Michiel Bos gesponsorde kekke polo’s
van Fred Perry is voor iedereen duidelijk dat
Dames 1 een squashclub uit Benoordenhout
vertegenwoordigt! Een parelketting en
handtas zouden niet misstaan, maar goed
dat wordt natuurlijk wel wat lastig squashen.
Delft - Dames 1 De Diepput: Always-LateBut-Worth-The-Wait... For our match that
Friday we were very much on time, come
to think of it, we were the first ones there
and actually felt a little lost in the empty
lounge. Always-late-Diana Moerman,
Delft’s number one, came in at 8.30 PM
setting a new record even by her standards.
This gave us more time to chat though and
come up with a solid battle plan.

Dames 1 v.l.n.r.: Inge Rist, Petra Mouw, Diana Jasperse, Roos Kalker, Susanne Lange en
Cocky de Wolf; onder Lieke Bootsma.

Dames 1 De Diepput - Kampong: Om de
gemiddelde leeftijd wat te verlagen, heeft
Cocky een uitwisselingsscholiere voor de
school waar zij les geeft, geselecteerd op
squashvaardigheden. Helemaal uit ZuidAfrika is Inge overgekomen om 6 weken
van de Nederlandse cultuur te genieten en
om ons team te versterken. En hoe! We
hebben zonder onze nummero 1 Lieke
en onze nummero 2 Susanne gespeeld.
Was het arrogantie van ons om tegen de
hekkensluiter wat zwakker aan te treden?
Of is onze Roos een fantastische captain
calculans? Lieke was nodig in de Belgische
Eredivisie, om haar team daar voor een
laatste positie te behoeden. Susanne gaat
woensdag voor het eerst weer eens een
balletje slaan. Die zal voor de 2de helft
van het seizoen misschien weer eens op
oorlogssterkte kunnen zijn.

Stand Eerste Divisie A
Meersquash D2
HSRC De Diepput D1
SHB/Squash Utrecht D1
Squash Delft D1
Squash Hillegom D1
Squash City D1
All Inn Squash D2
Kampong D1

7 - 90
7 - 81
7 - 77
6 - 59
6 - 51
7 - 51
7 - 49
7 - 18

Squash Hillegom - Dames 1 De Diepput:
Die gute Nachricht – mit jeder Partie setzte
sich der Aufwaertstrend fort: Die schlechte
Nachricht – wir haben trotzdem verloren.

Nog een paar persoonlijke noten:
• Lieke: Een auteur schrijft niet graag over
zichzelf. Het is wel het vermelden waard
dat ‘kleine’ Lieke ‘grote’ Lieke en haar team
sponsort: een enorm hart onder de riem!
• Suus: al weer bijna helemaal terug in
shape, dat belooft wat...
• Cocky: kan toch zo lekker verrassend
‘boelkloedig’ in een squashflow schieten.
• Petra: weet onze eer altijd hoog te houden
met haar onverbeterlijk sterke mentaliteit.
• Roos: nog nooit zo’n blije kersverse
moeder op de squashbaan gezien!
• Diana: de arme pechvogel; na zoveel bloed,
zweet en tranen sputtert tot overmaat van
ramp nu haar knie tegen :-( maar ze is en
blijft onze welkome super-squashanalytica.
En duimen maar dat het meevalt!
• Inge: “van de jeugd moeten we het
hebben”.
Onze aspiraties voor de 2de helft? We zijn
vorig jaar bijzonder ver gekomen, door
juist niet zulke fanatieke doelen te stellen.
Dus het motto is en blijft: lol op en naast
de baan hebben!
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(ver)koop

(ver)huur

taxaties

beleggingen

consultancy

Betrokken | Betrouwbaar | Bewezen

Henriëtte van Keulen
Nelleke Fruijtier
Cindy Wisse
Lars Olie
Herman Kastelein

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs
Laan van Meerdervoort 12b
2517 AJ Den Haag

www.real-estatepartners.nl
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LONI vaN BRaaM EN CaRINE NaBUURS

Drijvende krachten in de
jeugdcommissie tennis
tekst roeland engelen

D

e één neemt afscheid na een ruim
tienjarig voorzitterschap van de
jeugdcommissie. De ander, al zeven
jaar secretaris, neemt haar taken op interimbasis over. Loni van Braam Houckgeest
en Carine Nabuurs zijn niet alleen teamgenoten in het damesdubbelteam, maar ook
al geruime tijd de drijvende krachten in de
jeugdcommissie van HTV.

Bij toeval rolden ze er allebei in. Loni had
nog nooit een bal geslagen, maar werd
gestrikt voor de jeugdcommissie toen haar
zoon Andreas begon met tennissen. Toen
Carines oudste zoon Koen wilde gaan
spelen, nam ook Carine de stap naar HTV.
“Maar jullie hebben me van de verkeerde
vereniging lid gemaakt”, kreeg zij als
verwijt, nadat bleek dat alle vriendjes van
Koen bij OTC lid waren geworden. Daar
was echter een wachtlijst en de keuze voor
HTV bleek achteraf een juiste. Niet alleen
werd in Carine een nieuwe bestuurder
gevonden, in de loop van de jaren stapten
steeds meer OTC-kinderen over naar HTV.
Dat komt weer, volgens de dames, door
de verschillen tussen beide verenigingen.
OTC is toch duidelijk een prestatievereniging, waar alleen de grootste talenten in
aanmerking komen voor de competitie en
zelfs niet eens alle jeugdleden tennisles
kunnen krijgen. “Wij streven er natuurlijk naar om topspelers te kweken, als
dat talent zich aandient. Maar de kracht
van HTV is dat het een echte familieclub is, een club die heel veel kinderen
de kans geeft om heel veel te spelen. Er
zijn genoeg clubs in de buurt, zoals De
Metselaars, die focussen op de talenten.
Bij ons wordt ook veel georganiseerd voor
de mindere goden,” zegt Loni. “En ondertussen zijn de prestaties van onze jeugd
heel goed,” vult Carine haar aan.
Voorbeelden van de vele activiteiten zijn
de vrijdagmiddagcompetitie, die - buiten
de KNLTB om – wordt georganiseerd
voor niet-competitiespelers, de clans voor
jonge spelers, het Paaseitjestoernooi,

het Pinkstertoernooi, de clubkampioenschappen, het familietoernooi en – niet
te vergeten – het tenniskamp. Allemaal
jarenlange tradities, die ontstonden
rond 1996, het jaar dat Loni van Braam
Houckgeest voor het eerst zitting nam in
de jeugdcommissie. In dat jaar waren er
zo’n 70 jeugdspelers, tegenover 220 in
het afgelopen seizoen. Met name door
de komst van het introductielidmaatschap
maakte de jeugdafdeling het afgelopen
decennium een enorme groei door.
Maar niet alleen de aantallen spelers zijn
in de loop der tijd veranderd. Het besturen
van de club is anders geworden, lastiger.
Vrijwilligers zijn schaarser en kinderen
hebben het drukker. Carine: “Vroeger was
er voor alle competitieteams een wekelijkse competitietraining. Tegenwoordig
is het niet meer mogelijk de kinderen op
één tijdstip bij elkaar te krijgen. Als wij een
toernooi willen organiseren, moeten wij
eerst de agenda’s van hockey en voetbal
naast elkaar leggen.”
Loni: “Ook bij de clans zien wij de tijdgeest veranderen. Waar het voorheen
geen enkel probleem was om per clan van
acht kinderen twee moeders te vinden om
de clan te leiden, moeten we nu middelbare scholieren inhuren om dat tegen
betaling te doen. Het is veel moeilijker
geworden om vrijwilligers te vinden. Dat is
ook de reden dat ik zo lang de jeugdcommissie ben blijven doen. Ik wil pas weg
gaan als ik weet dat de leiding in goede
handen is.”
En dat is nu het geval, nu Carine op interimbasis de voorzittershamer overneemt.
“Maar ik ben van plan snel een nieuwe
voorzitter te vinden. Ik ben geen echte
beleidsmaker, meer een praktijkmens.
Daarnaast zitten mijn kinderen nu op de
middelbare school en gaan zij zelf naar de
tennisbaan. Met de basisschool heb ik nu
minder feeling.”
Loni kijkt met plezier terug op haar tijd in
de jeugdcommissie. “Ik hield wel van plannen maken. Zo ben ik actief bezig geweest

Loni van Braam Houckgeest (uiterst links)
en Carine Nabuurs (helemaal rechts)
tussen hun teamgenoten Ellen de Muinck
Keizer, Hélène Hammerstein en Frea
Bouwman.
met ledenwerving en was ik bij de fusie
met de WW nauw betrokken. Dat vond ik
heel interessant. Maar het leukste aan de
jeugdcommissie vond ik toch het sociale
element. Je leert veel mensen kennen,
je leert veel kinderen kennen en je bent
samen bezig iets te organiseren.” Carine:
“De jeugdcommissie vormt gewoon een
gezellige club die een aantal keer per jaar
bij elkaar komt. En wat wij deden, was ook
altijd erg succesvol. Zoals twee keer per
jaar een barbecue, en clubkampioenschappen met veel publiek, dat leeft écht.”
De jeugdcommissie is inmiddels flink
uitgebreid met nieuw bloed. Zij brengt
volgend jaar een recordaantal van 7
zondagteams en 7 woensdagmiddagteams in de baan. Naast de ervaren Renet
Gunning (activiteiten) maken Jacqueline
van Voorthuizen (secretaris), Deborah
Valentine (penningmeester), Annemarike
Rademaker, Carine Wilde (beiden woensdagmiddagscompetitie) en Jessica van den
Oever (webmaster) er deel van uit. “Maar
we hebben altijd interesse in vrijwilligers
die ons willen steunen of lid van de commissie willen worden”, sluit Carine af.
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roeten uit Oostenrijk

tekst en foto’s jaco sillevis

W

ij zijn inmiddels binnen Oostenrijk al weer verhuisd,
van Pfarrwerfen/ Werfenweng, waar we een Gasthof
hadden naar Mariapfarr. Het Gasthof hebben we verkocht en we zijn van tobbende uitbaters maar weer werknemers
geworden. Mariapfarr ligt in Lungau (zuid oost Salzburgerland)
net achter Obertauern, ons werkgebied in de winter. Mariapfarr
is het dorpje met de meeste zonuren in Oostenrijk (zegt men).
Dit wordt veroorzaakt door de vele zonuren in de winter, terwijl
er dan in het zonrijke zomerse zuiden van Oostenrijk veel mist is.

Het huisje ligt pittoresk aan de rand van een bos met als enige
buren een boerderij op 200 meter. Bij ons beginnen de wandelingen in de vrije natuur en je begrijpt natuurlijk wel dat dit een
paradijs is voor onze 5 poezen, die een aantal keer per dag trots
met hun prooi thuis komen. De grootste vangst staat op naam
van onze kater Jules (Julius Caesar) die met een kleine haas thuis
kwam. Er was door de vorige huurders niet veel aan de tuin
gedaan, waardoor we de hele zomer flink hebben moeten ploeteren om het een en ander op orde te krijgen. Het begint wat te
lijken, voor binnen moeten we maar eens overleg plegen met de
huisbaas..
Jaco zaagt hout voor de winter.

Oostenrijk is qua oppervlakte 3 maal zo groot als Nederland,
maar we hebben de helft aan inwoners terwijl Wenen er al 1,3
miljoen heeft. De skipistes van het Salzburgerland nemen nog
geen 0,65% in van het grondoppervlak, dus er blijft meer dan
genoeg natuur over. De pistes zijn in de zomer mooi groen, veel
schapen en koeien bivakkeren daar voordat ze in de herfst weer
naar beneden worden gehaald. Het gras rondom de boerderijen
wordt gemaaid en opgeslagen voor de winter. Door de vele
berghutten kan je hier tot ver in oktober fantastisch wandelen.

In de winter is het niet moeilijk om werk te vinden vanwege het
skiseizoen maar de zomer valt goed tegen. Ik heb dus pas vanaf
september werk kunnen vinden bij de ski-en snowboardfabrikant
Atomic in Altenmarkt, dat weer aan de andere kant van de berg
ligt. Daar er in Lungau praktisch geen industrie is werkt circa
80% buiten Lungau. Het werk dat ik de afgelopen 3 maanden bij
Atomic gedaan heb, is niet wat ik nu zoek maar ik zie het als een
investering om na de winter weer terug te kunnen komen gedurende de zomer, of in een vaste aanstelling. Buiten Atomic worden
daar ook Salomon, Armada, Dynamic en Volant ski‘s geproduceerd. Je krijgt dus de meest uiteen lopende ski‘s onder je neus,
van kleine kinderski‘s tot grote vette brede diepsneeuwski‘s, uiteraard ook de echte wedstrijdski‘s van de cracks en niet te vergeten
de circa 250 cm lange skischansspringski‘s (woord voor galgje).
Floris had ook nog een paar speedski‘s onder ogen gekregen met
een gewicht van 4,5 kg per stuk. Na nog een goed gesprek met de
personeelsmanager hebben we voorlopig afscheid genomen van
Atomic om ons weer helemaal op de sneeuw te richten.
Als jullie dit lezen help ik waarschijnlijk net een 120 kilo zware
Duitser overeind, ben ik springend en gillend onderweg met
een groep kinderen of sta ik in de lift met een heel leuke
dame, haar stevig vasthoudend opdat ze niet uit de lift valt.
Kortom ik vermaak mij wel 7 dagen in de week de komende
5 maanden. Jullie kunnen mij proberen te volgen via
http://www.ski-obertauern.at/Webcam.htm.
Buiten onze 5 poezen hebben we inmiddels nog maar 1 kind
thuis wonend (hotel mama), Floris (hcp 4) die hier probeert zijn
teaching-golfpro opleiding te volgen. Was bij cricket linksaf de
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HC
&
hoek om voor 6 zijn favoriete slag, nu gaan de ballen keurig
recht naar voren, bij toernooien komt hij meestal wel met de
longest drive thuis. Hij speelde dit seizoen voor Radstadt en is
tijdens de Oostenrijkse kampioenschappen voor teams tweede
geworden. De andere baan waar hij veel speelt (Lungau) ligt hier
om de hoek. In de winter geeft hij tegenwoordig in Flachau les
bij de skischool van Fischbacher (http://www.fischis-skischule.
at). Buiten zijn passie voor skiën en golf voetbalt hij bij FC
Zederhaus, niet dat het voetbal iets voorstelt in Oostenrijk maar
het houdt hem wel een beetje bezig.
Roderik is met vrouw Dorien en hun twee kinderen Jip(4) en
Tijl(1) weer terug in Nederland en woont in Huizen.
Roos hebben jullie misschien al weer op HVV gezien, zij woont
tijdelijk bij mijn neef Frank Durville en heeft een baan als fitnesstrainster bij SnowWorld in Zoetermeer. Roos heeft de opleiding
hier in Oostenrijk doorlopen maar vond het hier niet opwindend
genoeg en miste de grote stad. Maar jongens opgepast, want
haar linkse en rechtse hoek kunnen hard aankomen.
Via SMS, Facebook of de Koninklijke site volg ik de verrichtingen
van de vier verenigings onderdelen. Ook de Diepput Echo wordt
door mij gespeld, dank je wel Johan Domela voor je leuke stukje.
Het is fantastisch zoals de voetballers zich manifesteren en ik
hoop ook dat ze het weer redden of beter nog ergens in de middenmoot kunnen handhaven, het tennis naar een hoog niveau
is gegroeid, het squash boven in meetelt met een aantal echte
toppers die op teletekst te volgen zijn. De naam Anjema was
vroeger al zijdelings bij de vereniging betrokken in de tijd van
mijn ouders, als goede vrienden van enkele prominente leden,
dus leuk dat alles zo weer in een cirkeltje draait. Zo net las ik op
teletekst dat Laurens Jan in de finale staat van de Dutch Open en
de top-10 is binnen gestormd. Proficiat Laurens Jan.

VV

in h
et b
uite
nlan
d

Neef Frank Durville en Ineke Mink genieten van het uitzicht.

And last but not least het cricket, een voortdurend zorgenkindje,
met veel jeugd en doorstromende jongeren. Ik hoop dat de oudjes nog even blijven spelen. Welke Nederlandse vereniging heeft
vier zulke goed presterende sportafdelingen als de Koninklijke?
Tot slot wens ik jullie allemaal een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar, de afdelingsbestuurderen veel wijsheid en het
hoofdbestuur veel succes.
Jaco Sillevis speelde tussen 1969 en 1993 221 wedstrijden voor
HCC op het hoogste niveau, 202 voor HCC 1 en 19 voor HCC 2.
Hij scoorde daarin 914 runs (gemiddeld 10,88) en nam 362
wickets (gemiddeld 19,30).

Het huidige stulpje in Mariapfarr.
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Ons buffet in de tachtiger jaren
tekst liset domela nieuwenhuis

J

e zoon – 8 jaar oud – wordt lid en
je wordt geacht zijn elftal te rijden
naar uitwedstrijden en buffetdienst
te doen. In die tijd hadden we geen auto,
dus dan maar wat meer achter het buffet. Zo rol je van het een in het ander en
voor je het weet vraagt ene Rob Groos
of je er wat in ziet om buffetdiensten in
te delen. Het zou alleen om de ochtenden in het weekend gaan, wel zomer én
winter. En ik moest maar flink aanpappen
met de ouders. Later kwam de woensdagmiddag erbij. Een kaartsysteem werd
mij beloofd, maar dat bleek zoek. Steun
en adviezen van Marijke Snoeck werden
dankbaar aangenomen. Begonnen als
vreemde eend in de bijt kreeg ik heel
langzamerhand vaste grond onder de
voeten. Van de ballotagecommissie kreeg
ik de nieuwe leden door. Lopend langs
het veld moest elke ouder die ik nog
niet kende eraan geloven. Een jaar is
best lang en dat vond ik na vier jaar ook.
Daarom rees de vraag of ik misschien mij
kon beperken tot de zomer, temeer daar
ik een voorliefde bleek te hebben voor
cricket. Verschillende andere clubs heb
ik bezocht om mijn licht op te steken.
KZ (Cootje Staal), HBS (mevrouw Mitra),
Bloemendaal (Sylvia van Laer) hebben mij
wijzer gemaakt.

Cricketseizoen
In een tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren of sms-diensten van HCC
gebeurde het regelmatig dat mensen naar
de club belden om de score te vernemen.
Ik weet ze nog te noemen die echt iedere
10 minuten aan de telefoon hingen. Als je
nog niet bij machte bent om te snappen
wat er op het scorebord staat, is dat knap
vervelend. Ik verschuilde mij erachter dat
ik m’n bril thuis had laten liggen en nam
niet meer op… de verrekijker is van later
datum.
De indeling van een wedstrijddag was als
volgt. Eerste bal elf uur, lunch één uur,
thee half vijf, 60 overs. Verzameld werd in
het clubhuis met koffie, krenterige koffie.
Volgens afspraak moesten dat 13 kopjes
zijn, 11 voor de bezoekende partij en 2
voor de umpires. Laat nou één umpire van
36

een andere Haagse club nummer 14 zijn.
Zelf betalen dus. Het huis was te klein.
De spelers van HCC (ik heb het over 1 en
2) betaalden 15 gulden p.p. voor de dag.
Eigen lunch meenemen, melk kreeg je wel
voor die prijs. Uitmijters van elke soort
kon je voor het begin van de wedstrijd
bestellen. Om 5 voor één werd begonnen
met bakken. ‘Gewone mensen’ konden
ook een ei krijgen, maar dan wel vóór of
nà de spelers. Een beetje kijk op het spel
moest je wel hebben, want neem iemand
als opener Jan Wulf van Alkemade. Hij
at alleen als hij al uit was, anders was
het een glas melk en een kleinigheid. De

‘Lopend langs het
veld moest elke ouder
die ik nog niet kende
eraan geloven’
theeceremonie speelde zich doorgaans
boven af. Eens werd als proef de leestafel beneden hiervoor gebruikt. Het was
wicketkeeper Lex van der Gun die nadrukkelijk vroeg om boven. “Ik moet zitten!”.
Logisch als je 360x door de knieën bent
gegaan. Van tijd tot tijd kwam de vraag
van de spelers of het buffet niet voor een
borrelhap kon zorgen zodat ze gezellig
konden nablijven met de tegenstanders.
‘Gezellig’ hing natuurlijk af van het verloop van de wedstrijd maar wel of geen
hap hing ook af van de gulheid van het
bestuur. Die fluctueerde per jaar. Het krat
bier was wel inclusief.
Eenmaal was er een ontbijt geregeld
voor de wedstrijd tegen HBS. De 2 teams
samen aan tafel. Dat zou de teamgeest
van HCC verbeteren en – wie weet – de
banden met de Kraaien verstevigen. De
dames van het buffet hadden keurig
gedekt op de leestafel beneden. Alles
stond er. Eén ding ontbrak: brood. Daar
hoefden wij niet voor te zorgen, was
gezegd. Vervolgens gingen de voorzitter

cricket en de manager van HCC 1 afzonderlijk en zonder het van elkaar te weten
naar de bakker. Resultaat brood voor een
weeshuis... Van HCC waren ze er allemaal
behalve Mark van Heijningen, toen de
snelste bowler van Nederland. Maar ja,
hij moest ook uit Amsterdam komen. De
opkomst van HBS was teleurstellend. Ik
kan me niet herinneren hoe deze wedstrijd
is geëindigd.
De spelers van HCC1 werden door mij
opgesteld voor zaterdag 18 uur. Menso
van Meurs had meestal dienst. Ik ben er
niet bij geweest, maar hij schijnt er toch
een keer gestaan te hebben. Het moet
een compleet cabaret geweest zijn. Enkele
spelers drukten zich al stond hun naam
op een lijst voor iedereen zichtbaar in
clubhuis en kleedkamers.

Schoonmaken terras
De jeugd liet zich niet onbetuigd als het
ging om het schoonmaken van het terras voor de wedstrijd. Peuken opvegen,
stoelen droogmaken. De Van der Gunnen,
Sillevissen, Snoecken en wie nog meer. Ik
heb er eentje eens horen zeggen “waarom moeten wij de zooi opruimen die
de grote mensen hebben laten vallen?”
Tegelijkertijd ging natuurlijk good old Lex
von Oven langs de paden om papiertjes
op te rapen. Hij was ook degene die de
umpires ontving.
Mijn werkterrein was intussen uitgebreid
naar buffetdiensten indelen voor de hele
dag. De ochtend bleef voor ouders, voor
middag en avond werden leden opgesteld. Nieuw was in die tijd een groot
vel met volledig programma erop op het
prikbord in het clubhuis. Ik meen dat
Peter Paul Marijnen dat heeft ingevoerd.
Gewoon vakjes getrokken met een liniaal
en met de pen ingevuld. Paul Teuthof en
ik hebben menigmaal ervoor gestaan.
Verrassingen te over. Velden en buffetdiensten, het moest wel in orde zijn.
Voorzitters buffetcommissie, daarvan heb
ik er vele meegemaakt, zeven. Van wie
één nog een tweede keer de functie heeft
gehad. Met buffetbeheerder Rien kon ik
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Liset Domela Nieuwenhuis.

goed opschieten en hij met mij. Rien, Nol
en ik hebben aan boord Arnolda vaak die
goeie ouwe tijd nog eens doorgenomen.

Grote evenementen
Dan heb ik het over Nederlands XI-Nieuw
Zeeland, kampioenswedstrijd QuickExcelsior (een record aantal mensen
aan het werk: 165), Free Foresters, het
Flamingo-juniorentournooi en dat van
de senioren, en SGS. In 1983 was het
Coltstournooi in Den Haag, bij ons, Quick
en HBS. Een internationaal gebeuren dat
een week duurde. Dat heet nu U19. Zes
dagen lang lunches, thee’s en bij voorkeur
iedere dag wat anders te eten. En dan de
uitwisselingen met Yarlet Hall en Whitgift.
Voor hen een lunch met kersen toe was
een groot succes. Pitten all over the place.
Voor een nationaal jeugdteam werd een
keer een maaltijd verzorgd door Conny
Maphar, Maria Smits (was Jeroen toen
niet al wicketkeeper?) en mij. Leider-opleeftijd Charles Verheyen had nog nooit zo
lekker gegeten.

Smeerploeg
Voor de grote evenementen, eerder
genoemd, waren heel veel broodjes nodig.
U moet dan denken aan zo’n 2 à 3 duizend, 50 in een doos. De dames Pasteur,
Snoeck, Borgers, Spekking, Hubert van
Blijenburgh, von Oven enz., allemaal op
leeftijd (nu zou ik er prima bij passen),
werden door mij gevraagd. Hun namen
werden gepubliceerd in het weekblad onder Buffetdiensten. Het had iets van ‘zorg
dat je er bij komt’, de groep groeide snel
aan. Ik smeerde niet, zorgde voor thee en
koekjes. Regelmatig moest ik de dames lof
toezwaaien. Als ik dat niet deed vroegen
ze er om. De broodjes gingen grotendeels
naar de warme worstkraam van Lex en
Menso voor de ‘huisjes’.

Weekblad
Dit werd in vroeger tijden verzorgd door
Auke en Maria Smits. Ik moest mijn
buffetbezetting zondag uiterlijk 9 uur ‘s
avonds inleveren. Als ik was gebleven tot
einde wedstrijd, moest ik thuis nog het

laatste tikwerk (op een gewoon portable
machientje) doen. De familie Smits is nooit
boos geworden, het moet soms nachtwerk geweest zijn voor ze naar de drukker
konden.

En nu…
hebben we Yvonne van Gennep, die een
paar dagen in de week werkzaam is voor
de club. Ik hoop dat zij net zo veel plezier
beleeft als ik aan dit baantje dat ik 8 jaar
lang heb gehad. Al moet gezegd dat ik
soms in een dal zat, maar dan kwam daar
direct iets leuks overheen waardoor ik het
weer redde. Met dit verhaal heb ik willen
aantonen hoeveel er in het buffet van
onze Koninklijke HC en VV door de jaren
heen is veranderd.
Het hoofdbestuur van 1988 heeft voor mij
een daverend afscheid verzorgd met een
klinkende toespraak van Harry Jongbloed.
De aquarel van de kleedkamers hangt op
de logeerkamer voor de familie uit China.
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OvERLEDEN
Drs. D.F.A. (Dick) de Klerck
op 78-jarige leeftijd
Voormalig penningmeester (1967-1969)
en secretaris (1971-1972)
van de HC & VV

gEBOREN

Loulou Bob Babiche Mees
Dochter van Barend en Leontien MeesBekke, zusje van Filemon en Lode
Geboren op 19 oktober 2010 te Den Haag

Juliette Fiejet Ruth Naudin ten Cate
Dochter van Robin en Lotte Naudin ten
Cate-Meijer, zusje van Florine
Geboren op 25 oktober 2010 te
Luxemburg

Yfke Janine Joy Korthals Altes
Dochter van Allard en Cisca Korthals
Altes-Vingerling, zusje van Tim
Geboren op 21 november 2010 te
Voorburg

38

Chloé Catharina Sylvia Adam
Dochter van Stan Adam en Daniëlle
van den Broek, zusje van Thierry
Geboren op 30 november 2010 te
Den Haag

Geef uw familieberichten, eventueel
met begeleidende foto, door via
het e-mail adres van de redactie:
diepputecho@konhcvv.nl.
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HFEBDIUF%BUJTIFUJEFF
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