
bruikt kan worden.”
Het bestuur heeft hem

een rol bij de jubileumacti-
viteiten gegeven. De Jonge
heeft met zijn vrouw Hella
al jaren een stichting die
kunsteducatie promoot on-
der de jeugd. Vanuit de
stichting worden inmiddels
tevens andere projecten on-
dersteund. Daarvan uit
krijgt eveneens Zeeburgia
steun. Van Leeuwen: ,,Freek
de Jong is nauw betrokken
is bij de club. We zijn trots
op deze Zeeburgiaan.”

Behalve de jubileumre-
ceptie, waar het jubileums-
hirt wordt gepresenteerd,
volgen later in het jaar een
wedstrijd tussen Klassiek
Ajax en Klassiek Zeeburgia,
(6 september), op die dag
verschijnt het jubileum-
boek ‘100 jaar Zeeburgia’,
met aansluitend een groot
feest. In de herfstvakantie
zijn er verschillende jubi-
leum jeugdtoernooien met
deelname van een groot aan-
tal bvo’s. Van Leeuwen: ,,We
hebben ook een nieuwe
website gelanceerd:
100jaarzeeburgia.nl. Alle ac-
tiviteiten over het eeuw-
feest staan er op vermeld en
je kunt het boek en shirt al
reserveren. We hebben er
zin in.”
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AMSTERDAM • „Als Rachel
de Haze stopt is dat een
groot verlies voor de Ne-
derlandse handbalwe-
reld”, zei VOC-coach Ri-
cardo Clarijs over zijn
sterspeelster die in de
eerste kampioenswed-
strijd van VOC tegen
Quintus met acht doel-
punten weer de absolute
gangmaker was. De
Noord-Amsterdamse
handbalvrouwen wonnen
de eerste confrontatie
met de houder van de
NHV beker en de winnaar
van de supercup uit
Kwintsheul met 23-20.
Daarmee zette VOC de
eerste goede stap in de
serie van ’the best of
three’ op weg naar de
prolongatie van de Neder-
landse handbaltitel.

„Ik heb voor mezelf een
voldoende gehaald”, zei De
Haze na het duel in Sporthal

Elzenhagen waar Bo van
Wetering waarschijnlijk
haar laatste thuiswedstrijd
speelde voor de Amster-
damse vrouwen.

„Als we volgende week
winnen in Kwintsheul zijn
we kampioen en is dit de
laatste keer dat ik voor eigen
publiek heb gespeeld”, zei
de nummer negen van VOC
die een contract heeft gete-

kend in Duitsland. „Ik ga het
komende seizoen handbal-
len bij Metzingen in de Eer-
ste Bundesliga en daar ben
ik reuze trots op. Ik heb er
veel zin in maar ik wil hoe
dan ook afscheid nemen
met de landstitel”, vertelde
Van Weetering die tegen
Quintus viermaal scoorde.
Haar ploeggenote De Haze
vond met gevoel van under-

statement dat ze niet alleen
een voldoende had gehaald,
maar ook dat het team haar
tomeloze inzet en fanatisme
goed had opgepakt om een
goed resultaat neer te zetten
in de afgeladen thuishaven
van VOC in Amsterdam-
Noord. „De meiden gingen
helemaal mee in mijn speel-
wijze en daar ben ik super-
trots op”, glom het ’kanon
van Noord’ na afloop meer
dan terecht. Clarijs deed er
nog een schepje bovenop.
„Ik hoop vurig dat Rachel
nog een tijdje bij ons blijft.
Het is gewoon een genot om
naar haar te kijken zonder
dat ik mijn andere speel-
sters daarbij te kort wil
doen. Zij is van een bijzon-
der klasse”, vond de coach
die zijn ploeg de hele wed-
strijd zag domineren. „Tac-
tisch hadden we het alle-
maal goed op orde. Als we
komende week net zo spe-
len als vandaag winnen we
zeker weer de landstitel”,
aldus Clarijs.

KANON VAN NOORD

Rachel de Haze is niet te stoppen in het duel met Quintus. Het
’kanon van Noord’ schiet acht keer raak. FOTO RICHARD MOUW

HANDBAL

Sterspeelster Rachel De Haze wijst VOC de weg

AMSTERDAM SPORT

Ajax Vrouwen vol 
vertrouwen naar finale

HENGELO • De Ajax
Vrouwen hebben hun
laatste competitiewed-
strijd tegen FC Twente
met 1-1 gelijkgespeeld.
De formatie van de
scheidende coach Benno
Nihom kwam in Hengelo
na rust op een 1-0 ach-
terstand (kopgoal van
Joëlle Smits). Binnen
vijf minuten was het
alweer gelijk dankzij
Kim Mourmans. Aan die
stand veranderde niets
meer. Ondanks deze

remise tegen de kers-
verse kampioen gaan de
Ajax Vrouwen vol ver-
trouwen de strijd om de
bekerfinale met PEC
Zwolle aan. Het is al-
weer voor de zesde keer
op rij dat de Amster-
dammers in de finale
van de KNVB-beker
staan. Twee keer werd
er verloren, drie keer
ging de beker mee naar
De Toekomst. De eind-
strijd voor komende
zaterdag tegen PEC
Zwolle is in het stadion
van Excelsior in Rotter-
dam. 

Ajacied
Kim Mour-
mans (l.)
heeft het
aan de stok
met Jassi-
na Blom
van FC
Twente.
FOTO ORANGE
PICTURES

VROUWENVOETBAL

door Benny Ruff

AMSTERDAM • Drie recla-
meborden op het voetbal-
complex van Zeeburgia
springen in het oog: ‘ver-
trouwen, discipline, con-
centratie’, staat er ges-
chreven. Woorden die ook
boven aan het lijstje staan
van de kernwaarden van
de club. Woorden die door
Freek de Jonge zijn be-
dacht. De bekende caba-
retier is al jaren trouw lid
en fan van Zeeburgia. Aan
het honderdjarig bestaan
van de club dit jaar, waar-
van de aftrap op 28 juni
wordt gegeven, zal De
Jonge zijn bijdrage lev-
eren. Dan is er die dag een
jubileumreceptie die door
hem wordt gepresen-
teerd.

,,Vertrouwen, discipline,
concentratie. Je ziet ze te-
rug bij een voetballer als
Lionel Messi. Maar inmid-
dels ook bij een jongen als
Virgil van Dijk. Ze zijn be-
langrijk voor het team”, laat
De Jonge weten. ,,Mede
door die
woorden is
het Neder-
lands voet-
bal tot gro-
te hoogte
gestegen en
deze wor-
den ook bij Zeeburgia in de
praktijk gebracht.”

Wie Zeeburgia zegt,
denkt aan grote voetballers
die hun jeugdopleiding bij
de club in de Watergraaf-

smeer hebben genoten.
Kenny Tete, Barry Hulshoff,
Adam Maher, Ryan Donk,
Timothy Fosu-Mensah,
Stanley Menzo, Joshua Bre-

net, Luciano
en Furdjel
Narsingh. Een
talentenfa-
briek waar
scouts van alle
Nederlandse
profclubs

graag komen en dat was
vroeger ook al zo. Zeeburi-
ga-preses Marianne van
Leeuwen: ,,Wat veel mensen
misschien niet weten, is dat
Zeeburgia 1 vroeger op het

hoogste niveau acteerde en
in de jaren vijftig zelfs bijna
een profclub werd. Jaarlijks
stappen nu zo’n dertig
jeugdleden over naar bvo’s.
Veel jeugdspelers gaan naar
Ajax. Tegenwoordig gaan ze
ook naar AZ, Utrecht, Gro-
ningen en Twente.” Met
recht heeft het jubileum
dan ook het thema De Eeu-
wige Jeugd.

Freek de Jonge weet het,
hij kent het succesverhaal
van Zeeburgia. De Jonge
kwam zelf in 1985 bij de club
aan de Kruislaan terecht.
Hij voetbalde in een team
met bekende Amsterdam-

mers zoals René Froger en
Koos Alberts, maar ook met
oud-Ajacied Piet Hamberg
en oud-sportjournalist
Maarten de Vos. De Jonge:
,,Maarten is later uit ons
team gestapt en speelde in
een ander Zeeburgia-team.
Hij heeft ‘De Bekenners’ op-
gericht, een ploeg die er on-
der meer voor heeft gezorgd
dat het oude clubhuis van
Zeeburgia werd opge-
knapt.”

Ook voetbalde De Jonge
met Sjaak Swart. Tegen-
woordig speelt hij met ‘Mis-
ter Ajax’ het bekende rond-
ootje op één van de velden

van Zeeburgia, waar nog
meer oud-profs zich inmid-
dels hebben aangesloten als
Guus Hiddink, Olaf Linden-
bergh en Danny Muller.
,,Freek is belangrijk voor
onze voetbalacadmie”, laat
voorzitter Marianne van
Leeuwen weten. ,,Freek
sponsort jaarlijks trainings-
materiaal voor onze jeugd.
Ons materiaalhok heet dan
ook het Freek de Jonge Bal-
lenhok. Naast ballen zijn het
andere attributen. Hij gaat
er ook voor zorgdragen dat
wij een zeer moderne vide-
oanalyse krijgen die door
onze (jeugd)trainers ge-

EEN ECHTE ZEEBURGIAAN
Freek de Jonge poseert samen
met Zeeburiga-preses Marianne
van Leeuwen en ’Mister Ajax’
Sjaak Swart. De bekende caba-
retier is al jaren trouw lid en
fan van de club aan de 
Kruislaan.
FOTO RICHARD MOUW 

VOETBAL

’Vertrouwen,
discipline,
concentratie’

Cabaretier Freek de Jonge kijkt uit naar 100-jarig jubileum


