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Lieten we de vorige keer Kat-
wijk de omleidingsroute vol-
gen die uiteindelijk naar de
(virtuele) topklasse leidt, deze
maal profiteert Quick Boys van
die bypass. Want wij van Balle-
tje Met hebben geen voorkeur
voor de een of de ander in het
dorp. (En die verlengde Wes-
terbaan komt inderdaad uit bij
Nieuw-Zuid).
Gezien de acute problemen die
op eerstedivisionist Veendam
zijn afgekomen, voorspellen
wij hier een aanstaand faillisse-
ment voor de Noordoost-
Drentse veenkolonie, waardoor
er niet twee (want HFC Haar-
lem was al omgevallen), niet
één, maar helemaal niemand
uit de Jupiler League degra-
deert.
Daardoor komt er dus een ex-
tra promotieplaats vrij. Quick
Boys, momenteel de nummer
vijf in de hoofdklasse A, laat
zich in twee beslissingsduels

eerst ringeloren door Erik As-
sinks nieuwe club (Assink weet

Is het belangrijk waar je nu al staat?

heus wel waarom hij niet voor
de Katwijkse club koos!), om

vervolgens in een extra serie
wedstrijden alsnog dat begeerde
plekje te bemachtigen. Ter Lee-
de, Assinks huidige club lukt
het wel in een keer, en SC Gene-
muiden, waar de oud-Leidenaar
Florencio Cornelia topschutter
is, slaagt daar eveneens in.
Nu de finale, cruciale maanden
aanbreken in de drie zaterdagse
hoofdklassen, is het voor een
aantal verenigingen vast een
prettige constatering dat zij in
deze toekomstige topklasse al
tijden een zekerheidje vormen.
Die vastigheid moet clubs als
Rijnsburgse Boys, Sparta Nij-
kerk, IJsselmeervogels, Excelsi-
or ’31 en zelfs ARC vertrouwen
geven.
Hoewel menigeen, onder wie de
voorzitter van FC Lisse, Rob
Faas, al wel eens heeft geroepen
dat het niet uitmaakt ’waar je
nu staat’. Het gaat erom waar je
op de laatste speeldag staat. Le-
ve het opportunisme! (RM)

Voetbalminnend Leiden en
omstreken dreigt een bijzon-
dere gebeurtenis mee te ma-
ken, dit weekeinde. Balletje
Met belde met trainer Peter
Kerkhof, om te kunnen laten
zien waarom.

Je kunt zondag je debuut gaan ma-
ken op de bank, als coach bij derde-
klasser Voorschoten ’97.
,,Ja. Mooi hè?’’

Je beseft het eigenaardige aan deze
vraag?
,,Precies. Het heeft drieënhalve
maand geduurd. Voorschoten
heeft in het najaar van 2009
zijn laatste competitiewed-
strijd gespeeld en een dag later
ben ik overeengekomen dat ik
het seizoen af zou maken als
trainer.’’

Kerkhof, in het begin van het
seizoen voortijdig vertrokken
bij Alphen, zou de opvolger
worden van Fokke van de Rei-
jd. Die kon het trainerschap
niet meer met zijn werk com-
bineren.
Maar de winterstop en de vele
afgelastingen zorgden ervoor
dat hij sinds het afgelopen na-
jaar nimmer nog een competi-
tieduel als coach kon begelei-
den.

Is dat een voordeel of een nadeel?
,,In eerste instantie is het lek-
ker om een maandje te werken
met die gasten, zonder wed-
strijden. Zo heb ik een aardig
beeld gekregen van de groep.
Maar drieënhalve maand is
echt te lang. Dat merk ik aan
alles. Er ontstaat een gevoel in

de groep van ’het zal toch wel
weer afgekeurd worden’. We
zijn echt toe aan een wedstrijd.
De zomerstop duurt niet eens
zo lang.’’

Je hebt wel tijd gehad om je eigen
ideeën tot uitvoering te brengen.
,,Ik heb nu ook het plaatje in
het hoofd hoe het zou moeten,
als je iedereen tot je beschik-
king hebt. Helaas is dat zon-
dag al niet het geval. Eelke van
Dijken en Rik van der Maas
zijn met vakantie en Bas Die-
mel is dinsdag op de training
geblesseerd geraakt.’’

Tegen wie moeten jullie eigenlijk,
áls het doorgaat?
,,BMT. Dat is een van de laag-
vliegers. Het is ook een ploeg
die het niet meteen van het

voetbal moet hebben, maar die
op een andere manier zijn
punten moet sprokkelen. De
laatste weken hebben we juist
geoefend tegen betere tegen-
standers, tweedeklassers. Van
de wedstrijden tegen ADO Den
Haag, Wateringse Veld en DSO
hebben we er twee gelijkge-
speeld en een gewonnen. Aan
die ploegen konden we ons op-
trekken. Dat ligt ons wel. Te-
gen BMT zullen we meer zelf
het initiatief moeten nemen.’’

Overigens is het dienstverband
van Peter Kerkhof bij Voor-
schoten ’97 slechts van korte
duur. Na de zomer treed hij in
dienst bij Rijnsburgse Boys,
waar hij hoofd opleidingen
wordt.
(RM)

’De zomerstop duurt niet eens zo lang!’

Toen trainer Ted Verdonkschot vorig
seizoen na zes jaar zijn afscheid aan-
kondigde, dacht menigeen dat de
rechtervleugelverdediger met hem
mee zou gaan, waar dan ook naar toe.
Ze waren ook samen naar Rijnsburgse
Boys gekomen, en ze zijn elkaars
vrienden. Maar Groot liet al gauw we-
ten dat hij ’gewoon zou blijven’, en
voorspelde bovendien dat negentig
procent van de spelers ging blijven.
De aanvoerder kreeg gelijk. In weer-
wil van de gebruikelijkheid dat na het
vertrek van een succesvolle coach een
einde van een tijdperk aanbreekt en
vanwege dat gegeven een spelers-
groep vaak uiteenvalt, bleef die in
Rijnsburg grotendeels in tact.
,,Ik ben samen met Ted hier gekomen
om van Rijnsburg, een middenmoter,
een ploeg te maken die structureel in
de top speelt. Voor Ted was er na zes
jaar de uitdaging niet meer. Hij heeft
hier bijna alles gewonnen. En Ted is
een Haarlemmer. EDO is de laatste
club uit Haarlem die in de hoofdklas-
se speelde. Young Boys spreekt al ja-
ren de ambitie uit om ook in die
hoofdklasse te komen en dat sprak
Ted heel erg aan. Hij mocht het elftal
helemaal zelf invullen. Dat er vreem-
de verhalen over Young Boys zijn,
weet iedereen. Ted heeft puur geke-
ken naar het sportieve aspect.’’
De samenwerking tussen Verdonk-
schot en Young Boys werd geen suc-
ces. Al voor de winterstop stapte de
trainer op. Inmiddels is hij aan de
slag bij HHC Hardenberg, de club die
hij al ’het Rijnsburgse Boys van het
Oosten’ heeft genoemd.
Groot had geen trek in een Haarlems
avontuur. ,,Ik voel me in Rijnsburg
perfect op mijn plaats. Ik heb het hier
super naar mijn zin. Waarom zou ik
naar Young Boys moeten? Ik heb er
niks mee.’’
,,Ik ben heel honkvast. Ik heb 21 jaar
bij Haarlem gezeten en ben nu zeven
jaar in Rijnsburg. Hier hangt een fa-
miliesfeer. Je kunt er zeggen wat je
wilt, zolang het maar reëel is. En ze

houden er van als je recht door zee
bent. Zoveel warmte krijg ik van de
mensen hier, en ik ben echt een ge-
voelsmens.’’ 
De verklaring voor het bijeenblijven
van de spelersgroep in Rijnsburg
vindt Groot in de prestaties en in de
saamhorigheid. Drie kampioenschap-
pen in de hoofdklasse A, een algehele
zaterdagtitel, een districts- en een na-
tionale beker, dat zijn prijzen waar-
mee je mensen aan elkaar bindt. Dat
de voetballers elkaar al jaren op de lip
zitten, gaat ook niet tegenstaan.
,,We zijn elk jaar op trainingskamp

en elk jaar zie je weer dat we nog
dichter tot elkaar komen. We weten
precies wat we aan elkaar hebben. We
zijn een vriendengroep. Het is een
eenheid die bijna uniek is in het ama-
teurvoetbal. Wat in de kleedkamer
wordt besproken, blijft in de kleedka-
mer. Er wordt natuurlijk ook goed ge-
scholden op elkaar, maar daarna is
het ook meteen over. Als wij gaan
stappen, gaan we met achttien, ne-
gentien man weg.’’
Credo is dat niemand zich groter
waant dan het geheel. In de nacompe-
titie om de zaterdagtitel liet aanvaller

Djuric Ascencion de trainer per sms
weten dat hij niet meer zou komen.
,,Wij hebben geprobeerd hem nog op
andere gedachten te brengen. Hij wil-
de niet bij iets moois zijn. Daar laten
wij ons niet door uit het veld slaan.
De hiërarchie is duidelijk: je hebt
eerst de club, dan het team en daarna
het individu. Als hij ervoor kiest om
een eigen pad te bewandelen, is het:
even goeie vrienden, maar dan is er
hier geen plek meer voor jou.’’
Daar komt bij: ,,Er zit zoveel gedre-
venheid in deze groep. Dat is echt on-
gekend. Het wordt je ook makkelijk

gemaakt om erin te passen. Het is een
warm nest.’’
Die eenheid in denken, zijn en doen
vertaalt zich op meerdere manieren.
Op het veld is Rijnsburgse Boys een
voetbalmachine. Daarbuiten laat de
selectie zijn invloed eveneens gelden.
Spelers hadden een belangrijke stem
in de opvolging van Verdonkschot.
,,Bij ons kwam al heel snel de naam
van Niek Oosterlee naar boven. Hij
past bij de groep en hij past bij het 3-
4-3-systeem. Niek is hetzelfde type
trainer als Ted, alleen is laat Niek ons
iets vrijer in het maken van keuzes.

Hij is iets rustiger, en hij is overtui-
gender dan Ted. Niek zegt: Wij zijn
Rijnsburg en wij spelen vol op de aan-
val. Ted had dat ook, maar bij Niek is
het dwingender. Voor deze groep is
dat een prettige bijkomstigheid.’’
,,De grootste tegenstander zijn we
zelf. Er is geen ploeg in de hoofdklas-
se die als team sterker is dan wij dat
zijn. Zodra wij gaan denken: ’we
doen het wel even’, hebben we een
probleem. Het is dus goed als je af en
toe op je plaats wordt gewezen.’’
Rijnsburgse Boys heeft een reputatie
trendsettend te willen zijn. In een vo-
rige glorieperiode begon de club als
eerste met het aantrekken van spelers
van buitenaf, en ze te betalen. In de
huidige succesjaren was de vereni-
ging de eerste met een grote, multi-
functionele tribune. Er zijn nu plan-
nen voor een nieuw sponsorhome te-
genover die tribune.
De club lijkt de hoofdklasse A defini-
tief ontgroeid. ,,Iedereen wil bij
Rijnsburg de topklasse meemaken. Ja-
renlang is Quick Boys in deze regio de
club geweest. Het is mooi als je je
aartsvijand passeert. Stilstaan kost
tijd en geld, de club ziet dat goed. Als
de voorzitter zegt dat er over drie jaar
een nieuw sponsorhome staat, geloof
ik dat. En stel dat we kampioen wor-
den in de topklasse, zou het mij niet
verbazen als we dan doorstoten naar
de eerste divisie.’’
,,Voor ons gevoel zijn wij de beste.
Dat is niet arrogant bedoeld, maar als
je zo lang op dit hoge niveau speelt
en zoveel prijzen wint, mag je dat
best uitspreken.’’ De ambitie en het
geloof om koploper Capelle dit sei-
zoen alsnog voorbij te steken, leeft in
Rijnsburg. Níemand schrijft ons af
voor de titel. Hooguit kijken we
straks zelf in de spiegel en moeten we
zeggen: we waren net niet goed ge-
noeg. Daar moeten we dan ook vrede
mee hebben.’’
Groot verlengde zijn contract met
Rijnsburgse Boys onlangs met één sei-
zoen. ’Normaal gesproken’ stopt de
33-jarige verdediger dan, om toege-
voegd te worden aan de technische
staf van de club. De Haarlemmer, al
jeugdcoach bij FC Volendam, ambi-
eert een trainerscarrière. En Rijns-
burg mag al ver zijn, op één onder-
deel legt de club het af bij concurren-
ten uit de Bollenstreek. ,,We moeten
een inhaalslag maken met eigen
jeugd. Bij Katwijk, Quick Boys en
Noordwijk speelt de jeugd al jaren op
niveau. In Rijnsburg pas de laatste
vier jaar. En wat veel Rijnsburgers
uiteindelijk willen, is eigen jongens
terugzien in het eerste elftal.’’

Voor Dennis Groot is Rijnsburgse Boys niet kapot te krijgen

’Voor ons gevoel zijn wij de beste’
Door Robbert Minkhorst

R I J N SB U R G - Hij is de aanvoerder
van een vriendenploeg die niet
stuk lijkt te krijgen. ,,Elk jaar
komen we weer dichter tot el-
kaar. We hebben een heel gezon-
de hiërarchie. Als aanvoerder
ben ik een van de personen die
die bewaakt’’, zegt Dennis
Groot. ,,Anderen pakken dat
ook op. We houden elkaar in het
gareel.’’

Dennis Groot verovert de bal. ,,Er zit nog zoveel gedrevenheid in onze spelersgroep. Dat is echt ongekend.’’ ARCHIEFFOTO ORANGE PICTURES

met bijdragen van robbert minkhorst

Even los van de gebeurtenissen
rond de bobsleeërs, wat zijn jouw
indrukken van de Olympische
Spelen?’’ 
,,De spelen hebben veel indruk
gemaakt. Vooral de openingsce-
remonie was een fantastische
happening. Je voelt je groots en
nietig tegelijk als je met de
ploeg het stadion binnenloopt.
Verder is alles top georgani-
seerd. Enorm veel vrijwilligers
die supervriendelijk zijn. Wat
wel irritant was, was de zware
beveiliging. Iedere keer als je
het atleten dorp in ging, werd
alles gecheckt en door een scan
gehaald. Ik snap dat dit noodza-
kelijk kwaad is, maar het geeft
je ook een stukje het gevoel af-
gesloten te zijn van de buiten-
wereld.’’
Wat ik verder opmerkelijk
vond, is dat er in de enorme eet-
zaal een McDonald’s zat. Best
lekker, maar het strookt niet
met mijn gedachten van top-
sport en voeding.’’

Heb je naar volle tevredenheid
kunnen werken?
,,Ja, In de voorbereiding in Cal-
gary raakte een van onze atleten
behoorlijk geblesseerd. Ik ben 3
á 4 uur per dag met deze atleet
bezig geweest en deze op tijd fit
gekregen. De druk was uiter-
aard enorm, omdat het om het
belangrijkste sportevenement
op aarde gaat. Het geeft dan
ook volle voldoening als deze
atleet inderdaad op tijd fit is. In
ons huisje in het atletendorp
was een kamer volledig medisch
ingericht met behandeltafel en
medicatie, tape etc. Dit heeft
NOC/NSF keurig geregeld. Van-
uit de organisatie zelf was er
een groot medisch gebouw in

het atletendorp waar alles aan-
wezig was, van mri-scanappara-
tuur tot operatiekamers voor
kleine ingrepen om wachtlijsten
van een regulier ziekenhuis te-
gen te gaan.’’

Smaakt dit naar meer?
,,Absoluut! Dit evenement geeft
zo’n gevoel van verbondenheid
en dat je met iets speciaals be-
zig bent. Ik zou dit vaker mee
willen maken. Eventueel ook
ooit een keer de zomerspelen.
Volgens mij is de impact qua or-
ganisatie daar nog groter van.’’

Hoe heb jij gereageerd op het be-
sluit de viermansbob terug te
trekken? 
,,Ik was uiteraard enorm teleur-
gesteld. Ik was ervan overtuigd
dat we een reële kans op de top-
zes hadden en dat een medaille
niet onmogelijk was. We had-
den immers al podiumplekken
op wereldbekerwedstrijden ge-
haald. Aan de andere kant: als
een piloot het niet vertrouwt,
dat hij de bochtencombinatie 11-
12-13 tot een goed einde kan
brengen en dus niet voor de vei-
ligheid van z’n bemanning kan
instaan, snap ik de beslissing.
In de tien tweemansruns crash-
ten we een keer totaal, twee-
maal, werden we in een crash
teruggetikt en vier keer ging
het bijna mis. Dan blijven er
dus maar drie acceptabele runs
over van de tien. Vergeet niet
dat je daar met een snelheid van
150-155 kilometer per uur door-
heengaat. Daarbij opgeteld dat
er veel crashes zijn geweest en
er bij het rodelen een dode is
gevallen op deze baan, is het

vanuit zijn oogpunt misschien
wel begrijpelijk.
Maar toen ik de eerste vierman-
straining ging bekijken en zag
hoe de bobs er doorheen kwa-
men, dacht ik dat we wel zou-
den starten. Landen die grote
fouten in bocht 11 maakten - de
oorzaak van alle crashes - kwa-
men wel goed door 12-13, waar
de crashes plaatsvonden. Ik was
dan ook verbaasd dat Edwin
toch niet zou starten op de wed-
strijd. Blijkbaar was er al iets
onherstelbaar geknakt bij hem.
Ik vind het jammer dat er in
Nederland gereageerd wordt als
of hij een slappeling is. Het is
óók moedig zo’n besluit te ne-
men. Je weet dat je mensen die
ook vier jaar hard hebben ge-
werkt (remmers, coaches, mate-

riaalmensen, fysio’s, sponsoren)
gaat teleurstellen en dat je een
hoop ellende over je krijgt uit-
gestort door de pers. 
Neem van mij aan dat ook Ed-
win er kapot van is. Het was
ook zijn olympische droom Hij
had Nederlandse sportgeschie-
denis kunnen schrijven, maar
een optelsom van factoren zorg-
de ervoor dat hij niet meer voor
de veiligheid van zijn beman-
ning in kon staan. Een keiharde
beslissing op het belangrijkste
moment uit z’n loopbaan.’’

Wat was de tegenvaller met de
grootste impact, Kramer of Van
Calker?
,,Bij ons zonder twijfel het te-
rugtrekken van de viermans-
bob. Wij zaten in Whistler op
dik twee uur rijden van Vancou-
ver. We hebben weinig contact
gehad met de schaatsers. Bob-
sleeën is na vier jaar investering
een onderdeel van m’n leven ge-
worden, net als de ploeg. Je
kunt je voorstellen dat dat hier-
door veel dichterbij komt dan
het schaatsen, al vind ik het ook
voor Sven en Gerard echt enorm
balen. Beide voorvallen vormen
een zwarte dag in de Neder-
landse sportgeschiedenis.’’

Wat ga je na Vancouver doen? 
,,Ik ga de kinderkamer in orde
maken. Half mei word ik vader.
Een tweede hoogtepunt in 2010
voor mij.’’

Erik van Putten: Al met al was het
toch een fantastische happening

door gertjan van geen

LE I DE N/VAN C O U V E R - De
Leidse fysiotherapeut Erik
van Putten ging vol grote ver-
wachtingen naar Vancouver
om de Nederlandse bobslee-
ers fysiek bij te staan in hun
jacht op medailles. Hij maak-
te het drama rond piloot Ed-
win van Calker, die zichzelf
niet in staat achtte de vier-
mansbob veilig naar beneden
te sturen, van dichtbij mee.
Niettemin beleefde hij een
fantastische tijd tijdens de
Olympische Winterspelen.

Erik van Putten. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

(ADVERTENTIE)

TOPKLASSE
1 Quick Boys

2 Capelle
3 Barendrecht

4 Rijnsburgse Boys

5 ARC
6 IJsselmeervogels

7 Sparta Nijkerk

8 Spakenburg

Balletje Met publiceert wekelijks de tussenstand van
clubs die naar de nieuwe topklasse mogen

9 Hoek
10 Excelsior ’31

11 Harkemase Boys

12 Berkum
13 CSV Apeldoorn

14 GVVV
15 Ter Leede

16 SC Genemuiden

Zorg en Zekerheid
Leiden Basketball

Eén team, één doel. Heel veel succes!

LE I DE N - De Leidse rugbyclub
DIOK heeft zich ontdaan van
Obbe Winkels. De clubleiding
kon niet langer aanzien hoe de
ploeg ’verder afgleed’. Winkels
was bezig aan zijn eerste seizoen
als hoofdcoach bij de ereklasser.
Hij volgde Robert Broers op.
Winkels was al diens rechter-
hand in Broers’ laatste jaar als
coach.

,,Het is een van de moeilijkste
dingen die ik heb moeten doen’’,
zegt voorzitter Marga Deenen.
,,Ik heb Obbe hoog zitten. Hij
heeft zijn leven, ziel en zaligheid
in de sport en in deze club ge-
stopt. Wij vinden Obbe een ont-
zettend goede trainer. Hij kan
spelers enthousiast krijgen, ze
dingen bijbrengen, zodat ze die
makkelijk oppakken. Het coach-
en is een ander verhaal bij hem.
Die overstap is dit seizoen te
groot voor hem geweest.’’

Een technisch kwartet, met
onder meer Broers, neemt in de
laatste drie duels de honneurs
waar. DIOK kon de laatste twee
duels tegen laagvliegers REL en
DSR-C niet winnen. Doelstelling
was het halen van de play-offs.

,,Uiteraard hebben de slechte
resultaten met deze beslissing
van doen’’, aldus Deenen. ,,We
hadden een gewenningsperiode
ingelast, verwacht dat er wat
hobbels zouden zijn dit seizoen.
Maar we hebben het zien afglij-
den in plaats van opbouwen.’’

Of de keus om na de laatste
twee wedstrijden Winkels weg te
sturen mosterd na de maaltijd is
– de play-offs zijn verder weg
dan ooit – vindt Deenen niet re-
levant. ,,Dat het seizoen verloren
is, weten we met zijn allen. We
zagen het onderling vertrouwen
in de spelers achteruit kachelen,
net als het vertrouwen dat de
spelers in zichzelf hebben. Er ko-
men nog drie heel zware wed-
strijden aan (tegen HRC, The
Dukes en Castricum, red.) en on-
geacht de uitslag gaat het ons er-
om dat die jongens weer met ple-
zier in het veld staan. Dan komt
de rest ook weer terug.’’

Het besluit valt samen met de
kritiek op het bestuur van een
van de bepalende spelers, Roger
Scheffer, in deze krant. Maar die
staat er los van, blijkt: ,,Dat ver-
rast me. Ik denk dat ik eerst met
Roger moet uitvissen wat hij er-
mee bedoelt.’’

Winkels
ontslagen
bij DIOK
door Robbert Minkhorst


