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Anfang.....  

Mijn zomervakantie breng ik jaarlijks in mijn kuil op het strand van Bergen aan Zee door. Met Bild 

Zeitung, Bier und Bratwurst weet ik die drie weken wel door te komen. Op een zonnige 

dinsdagmiddag stonden twee goedgeklede heren aan de rand van mijn kuil die mij wel even wilden 

sprechen. Nu zijn koetjes en kalfjes altijd een gewild onderwerp van gesprek bij een Duitser in 

vakantiestemming, maar er was duidelijk iets anders aan de hand........de heren wilden zaken doen!!!  

Ze verzochten me mee te komen naar een der strandpaviljoens omdat men niet gewend was 

zakelijke transacties vanuit een zandkuil af te sluiten. Nu ben ik niet gewend om tijdens mijn 

vakantie de zakelijke barricaden op te gaan, maar de heren drongen wel erg aan en maakten de 

indruk dat mijn zandkuil tot zandvlakte zou worden gepromoveerd als ik niet mee zou gaan. Ik 

besloot toch maar even met de heren mee te gaan omdat ik toch wel een beetje neugierig war. 

De heren vertelden me dat ze bezig waren ein neues Hallenfußballmannschaft zu formieren en dat 

deze ploeg op een internationale leest geschoeid moest worden. Voor deze ploeg zochten ze nog 

een coach, en gezien de ontwikkelingen binnen het zaalvoetbal ging hun voorkeur uit naar een coach 

aus die Deutsche Schule. Het enige wat ik van het zaalvoetbal weet is dat het aantal beoefenaars erg 

terugloopt en dat veel verenigingen de grootste moeite hebben om vooral financieel de touwtjes 

aan elkaar te knopen. Zaalvoetbal is duidelijk een spelletje, maar er zijn nog steeds idealisten die er 

een sport van willen maken. Nu vertel ik niets nieuws dat de techniek van de hedendaagse 

voetballer in vergelijking met vroegere jaren een stuk minder is, waardoor de regels van het 

zaalvoetbal (noodgedwongen) steeds moesten worden aangepast om maar zoveel mogelijk mensen 

mee te laten doen. In de eredivisie speelt men al met een ‘plofbal’ die makkelijker te controleren is 

door de diverse spelers.  

Een van de heren legde een koffertje op tafel waaruit een stuk papier (zo op het oog een contract) 

tevoorschijn kwam. Er werd een klein kruisje ergens onder aan het papier gezet en mij werd 

verzocht daar mijn handtekening te plaatsen. Ik verzocht de heren nog enige bedenktijd omdat het 

voor mij ook een hele omschakeling was en ik toch wel even alle voors en tegens op een rijtje te 

zetten. ‘Kein Zeit’ was het korte maar bondige antwoord  van de heren en mijn hand werd door een 

van de heren richting de op de tafel gelegen kroontjespen bewogen. Omdat ik tijdens mijn vakantie 
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geen moeilijkheden wilde besloot ik maar te tekenen, waardoor een onbekend avontuur war 

angefangen. De heren duwden me nog een glas Champagne in de hand en ik mocht nog even 

poseren voor een of andere kermisfotograaf .  

Bij terugkeer op het strand bleek mijn geliefde kuil inmiddels door enkele landgenoten ingenomen te 

zijn, waardoor maar weer eens duidelijk werd dat de kraakbeweging zijn vleugels duidelijk heeft 

uitgeslagen en haar werkterrein heeft verplaatst naar ook minder courante onderkomens.   

Het komende zaalvoetbalseizoen zal ik dus als Teamchef  het eerste zaalvoetbalteam van Berdos 

versuchen zu  begeleiten. Of dit allemaal zal lukken hangt zowel van mij maar ook van de betrokken 

spelers af. De scouts zijn reeds lange tijd bezig de juiste formatie bijeen te zoeken en naar ik 

vernomen heb is dit aardig gelukt. Naast de competitiewedstrijden en mogelijke Pokalspiele zal in de 

winterstop getracht worden nog een toernooitje zu spielen. Hoe dit zich allemaal zal ontwikkelen 

moet nog worden afgewacht. Strakke doelstellingen zijn niet geformuleerd, lekker voetballen staat 

bovenaan en als coach moet je er natuurlijk altijd naar streven om jezelf zo snel mogelijk overbodig 

te maken. 

Berdos beschikt het komende seizoen over een uitgebalanceerde internationale formatie met 

spelers uit verschillende landen. Zoals gebruikelijk bij de presentatie aan het begin van het nieuwe 

seizoen wil ik graag even een voorstelrondje maken en de aankopen even aan het Berdospubliek 

voorstellen. Tussen de palen staat niemand minder dan Vitor Kaya uit Portugal. Eveneens uit 

Portugal de enkeltjesstempelaar Oceano die bij de Porugese Spoorwegen (PS) niet aan de bak kwam 

omdat hij alleen enkeltjes stempelde en geen retourtjes (behalve retourtjes naar de polikliniek). Uit 

Engeland hebben we dan nog onze nog weinig scorende spits WC (N?)evers (die ‘N’ gaat er pas na 

15 goals af). Onze duurste speler is ongetwijfeld unser Argentijnse stofzuiger Adolfo Marradolfa. Het 

heeft een paar centen gekost maar je kunt beter één Marradolfa in de ploeg hebben dan twee 

Nilfisks. Uit Italië hebben we dan nog onze temperamentvolle Sebastiano Talli. Van deze speler 

wordt het komende seizoen zeer veel verwacht temeer daar hij twee keer een broederstrijd aan mag 

gaan. Roberto Ballos en Ronaldo (in verband met zijn zaaldebuut voor alle zekerheid maar voorzien 

van een spelregelboekje) komen uit Brazilië en zullen volop meedraaien in de Berdosmannschaft. 

Aus Deutschland haben wir dann unsere Lothar Farth, die hopelijk tijdens de zaalvoetbalwedstrijden 

de losse flodders van Frank de Grave inruilt voor wat scherper schiettuig, zodat de 

Berdosmannschaft nog wat aan hem heeft.. 

Het komende zaalvoetbalseizoen spelen we tegen Alkmaarsche boijs, Ayyildiz Spor, BOL, Fast Five 

Rijnaarts, Kolping boijs, Le Pont/Kotax, de Lindeboom, NOC’75, Schutterswei, WMC en Van Eijk. Het 

bestuur van laatstgenoemde vereniging had nog verwoede pogingen gedaan om een confrontatie 

met Berdos te voorkomen omdat groen/blauwe confrontaties doorgaans wat gevoelig liggen. In 

verband met horecabelangen is de krachtmeting tussen beide ploegen toch op de kalender gezet. 

We zullen af moeten wachten wat het allemaal oplevert. Naar ik begrepen heb heeft het bestuur 

van Berdos voor de zaalvoetballers  een nieuwe sponsor weten te strikken. In de volgende 

Berdoscoop zal hier ongetwijfeld meer over te lezen zijn. Tot slot nodig ik iedereen uit om de 

formatie van Berdos te komen bekijken. We spelen onze thuisduels in de Europahal. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Hans Hubert 

 


