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ADVERTENTIE POLS/VAN BIJSTERVELD

De vaste kern kijkt toe

dit is Duno

Jeffrey Eversdijk rukt namens Duno 1 op
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Restaurant/Partycentrum “De Haagsche Beek”ligt op een unieke plek tussen de duinen.

Bij de voorpagina:
Duno-jeugdspeler Nicky van Veen blijft sterk aan de bal.
Foto: Frank Jansen

Beste lezer
heeft de nieuwste presentatiegids van de
Haagse voetbalvereniging Duno in handen.
Een boekje dat is bedoeld om u te laten kennis
maken met de club of, voor wie er al langer actief
is, u gewoon te laten genieten van al het moois
dat er bij Duno gebeurt. Ook is de gids bruikbaar
als handig naslagwerk voor namen, adressen en
telefoonnummers.

U

ij hebben geprobeerd zoveel mogelijk facetten
van Duno te belichten. In deze presentatiegids
is er daarom aandacht voor de sportieve lol van de
belhamels bij de Effies, maar ook voor het serieuzere
werk van de Duno-selecties. En natuurlijk besteden
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en gids die is gemaakt vanuit enig historisch
perspectief. Daarom staat de naam Duno in
kleine letters geschreven, omdat we nu eenmaal
onder de naam Duinoord werden opgericht en
er eenvoudigweg wat letters werden geschrapt.
Duno is dus geen afkorting en eigenlijk dus geen
DUNO, maar een herinnering aan een mooie
oprichtingsnaam. Vandaar in deze gids: Duno.
De redactie
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we ruimte aan datgene waar we bijzonder trots
op zijn: het multifunctionele nieuwbouwcomplex
Haagsche Dynamiek, dat in de zomer van 2007
beschikbaar kwam.
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“ Ook D2 en C3 moeten spetteren”
Rob Leenheer ziet club barstensvol talent
uiten storten de allerjongste Duno-leden zich
van het ene in het andere kluitje. In de kantine
druppelen de spelers van het tweede binnen.
Zaterdagmorgen en een volle bak. Rob Leenheer,
voorzitter van Duno, kijkt eens om zich heen en
constateert: “Hier geniet ik van.”

B

et was in de hoogtijdagen van de vereniging
dat Rob Leenheer (51) lid werd van Duno. Hij
ging in de Vruchtenbuurt wonen – “een echte Dunobuurt” – en kwam via een vriend bij de vereniging
terecht. Vanaf 1983, juist het jaar dat Leenheer lid
werd, speelde Duno in de tweede klasse, toen nog
het op één na hoogste amateurniveau. Duno was
in die periode zelfs de hoogst spelende Haagse
zaterdagclub. “Op de Mgr. Nolenslaan stonden er
vaak zeven à achthonderd man langs de lijn. En naar
de uitwedstrijden gingen bussen met supporters
mee. Ja, dat waren pas tijden”, mijmert Leenheer.

H

6
8

ls speler was de rol van de huidige voorzitter bij
de sportieve successen marginaal. Leenheer was
naar eigen zeggen een “redelijke keeper”, maar hij
kwam tekort voor het eerste elftal. Wel was hij vaak
reservedoelman bij Duno 1. “Ik heb echt een houten
kont gekregen van het vele wissel zitten.” En kreeg hij
eindelijk eens een kans, dan ging het helemaal mis.
“Ik mocht een keer meedoen voor
de beker, maar juist in die wedstrijd
maakte ik twee enorme blunders.”
Maar hij zat er niet mee, voetballen
was voor Leenheer vooral belangrijk
vanwege de gezelligheid.

A

n dan zit je bij Duno goed,
merkte hij. Maar na de
sportieve gloriejaren degradeerde
de club in 1989, ging het ook buiten
het veld steeds minder goed met
de vereniging. “Je zag het aan alle
kanten afkalven en verloederen”,
kijkt Leenheer terug. Halverwege
de jaren negentig ging het bij
Duno bestuurlijk bergafwaarts,
constateerde hij. “Maar als je daar
commentaar op hebt, moet je ook
meedoen”, vindt Leenheer, die

E

de daad bij het woord voegde en toetrad tot een
vernieuwd bestuur.
edio jaren negentig nam Rob Leenheer,
in het dagelijkse leven projectmanager
bij de Parnassia Groep, de voorzittershamer over
van Rob Slier. Er moest weer “beweging” in de
vereniging komen, vond Leenheer. Hij wilde dat
bewerkstelligen door mensen te enthousiasmeren
om “iets” voor de club te doen. “Ik ben op zoek
gegaan naar talenten binnen Duno. Naar mensen
die niet gelijk staan te trappelen, maar die wel veel
in hun mars hebben.”

M

et was volgens Leenheer lastig mensen mee
te krijgen. “Maar aan de andere kant”, merkte
hij, “zijn er wel veel mensen binnen Duno die een
hechte band hebben met de club, en die bereid zijn
om de handen uit de mouwen te steken.” Leenheer
slaagde er uiteindelijk in om een aantal Dunoleden te strikken, mede door ze een overzichtelijk
takenpakket te bieden. “Het is echt een valkuil om
mensen voor langere periode te willen vastleggen.
Daar schrik je ze mee af.”
et het vernieuwde bestuur zette Duno de
lijn omhoog weer in. Er werd een meerjarig
beleid ontwikkeld en begin 2000 ontstonden

H

M

de eerste plannen voor de nieuwbouw. De
accommodatie aan de Mgr. Nolenslaan was
immers zwaar verouderd. Als Duno ook in de
toekomst aantrekkelijk wilde blijven voor nieuwe
leden moest daar wat aan gedaan worden, wist
Leenheer. Hoewel Duno financieel gezond was, had
de club geen eigen middelen om de nieuwbouw te
financieren.
aar moest dus een creatieve oplossing voor
bedacht worden, een taak die Rob Leenheer
samen met Henk Ruijl en Jan Raateland op zich
nam. Leenheer deed dat overigens niet meer als
voorzitter, want door privé-omstandigheden had
hij het te druk om Duno te blijven leiden. Rond de
eeuwwisseling droeg Leenheer het voorzitterschap
over aan Marco van Bijsterveld.

D

reatief mag de oplossing die het drietal voor de
nieuwbouw bedacht zeker genoemd worden.
Ze stapten naar woningcorporatie Staedion met
het plan de corporatie de nieuwbouw te laten
ontwikkelen en financieren. Duno zou één van de
huurders van het nieuwe gebouw worden. Staedion
toonde zich erg enthousiast over het plan, vertelt
Leenheer. “Dat komt omdat de corporaties de
taak hebben om de leefbaarheid in de wijken te
verbeteren”, zegt hij, “en dit was voor Staedion een
uitgelezen kans om hier concreet invulling aan te
geven.”

C

ant Duno wilde hoe dan ook aan de Mgr.
Nolenslaan blijven, en niet zoals veel andere
clubs verkassen naar een locatie aan de rand van
de stad. Leenheer: “Wij zeiden: ‘we moeten in de
wijk blijven voetballen, want dáár zitten onze

W

Mijn club: Vriendschap

“Duno is voor mij vriendschap”, vertelt Fred van Huijzen, ex-geweldige
linksbuiten van het eerste elftal, oudwedstrijdsecretaris, actief als klaverjas
organisator en leider van het derde elftal. “Duno is
een sociale, leuke vereniging, waar gelukkig bijna
nooit trammelant is. Met zoveel echte Duno-jongens, dit is gewoon m’n cluppie.”

leden’.” De gemeenteambtenaren bleken ook een
voorstander van het plan, al werd het nog spannend
toen Marnix Norder wethouder werd. “Hij was erg
kritisch over het plan, de gemeente zou toch terrein
afstaan”, zegt Leenheer.
uno toonde zelf bereidwilligheid en besloot
al te verhuizen naar Kijkduin vóórdat het plan
definitief rond was. “Natuurlijk namen we daar een
risico mee”, bekent Leenheer, “maar ik had gewoon
het idee dat het niet meer stuk kon.” Uiteindelijk
ging ook de politiek overstag, volgens Leenheer
vooral dankzij de ambtenaren die “hun rug hebben
gerecht”, en daardoor speelt Duno vanaf dit seizoen
op een prachtig complex. Leenheer maakt de
terugkeer naar de Mgr. Nolenslaan overigens mee
als voorzitter, want twee jaar geleden werd hij
gevraagd terug te keren in die functie.

D

ij een goede accommodatie horen sportieve
ambities. Toch? “Nou, Duno is een middelgrote
vereniging en als je realistisch bent is de tweede
klasse voorlopig het plafond”, vindt Leenheer. Dat
komt mede doordat de club heeft besloten geen
vergoedingen uit te keren aan spelers. Leenheer: “Als
de discussie over betalen ooit gevoerd gaat worden
ben ik de eerste die zegt: ‘doe het maar lekker
zonder mij’.”

B

e nieuwe aanwas voor het eerste elftal zal
dus vooral uit de jeugd moeten komen.
“Met de jeugd gaat het nu goed, dat moeten we
vasthouden”, zegt de voorzitter. Hij wil vooral dat
Duno een stabiele club is en blijft, voor álle leden.
“Ook voor de D2 en de C3 moet Duno spetteren.”
Wangedrag kan daarbij niet getolereerd worden,
vindt Leenheer. Het is een van zijn grootste zorgen.
“De leden moeten beseffen dat zíj de club zijn. We
moeten er met zijn allen voor zorgen dat de club in
een positief daglicht komt te staan.”

D

ob Leenheer is verdeeld over twee periodes
ongeveer tien jaar voorzitter. Hoe lang hij
de club nog zal leiden, weet hij niet. “Maar ik blijf
geen vijfentwintig jaar voorzitter. Het is goed als de
jongere generatie straks het stokje wil overnemen.”

R

Brian van der Bol

7

Duno, leverancier van Oranje
at is Duno eigenlijk voor een voetbalvereni
ging en waarin onderscheidt Duno zich van
andere voetbalverenigingen? Geen vragen die ge
makkelijk zijn te beantwoorden, maar ik zal toch
een bescheiden poging wagen.

W

m Duno een beetje te kunnen doorgronden,
zal ik toch iets over het verleden dienen te
vertellen. Want net als mensen wordt ook een
voetbalclub tijdens het leven gevormd en die
vorming begint uiteraard al in de wieg.

O

raten over vroeger, dat is eigenlijk iets voor
oude mensen. Maar Duno is dan ook al een
oude eerbiedwaardige Haagse dame, een dame
die op 24 november 1923 het levenslicht zag. Toch
gaat de geschiedenis van Duno eigenlijk nog iets
verder terug, want vóór 1923 bestond er al een
vereniging die luisterde naar de fraaie naam TOGO.
En nee, die naam had niets met een Afrikaans land
te maken, maar stond voor Tot Ons Genoegen
Opgericht. Echt genoeglijk was het blijkbaar
bij TOGO niet, want een zestiental jonge heren
was het niet met de gang van zaken binnen die
vereniging eens en besloot zelfstandig verder te
gaan onder de naam Duinoord. En we weten het
natuurlijk allemaal: later moest die naam worden
aangepast, omdat er een paar jaar eerder al een
vereniging met dezelfde naam was opgericht. De
oplossing was overigens simpel, men liet gewoon
een paar letters weg en zo werd Duinoord Duno.
Tegenwoordig noemen we het weglaten van een
paar letters in een woord ‘turbotaal’ (bijvoorbeeld
aso, brabo en afko). Duno had dus al vroeg de turbo
uitgevonden en dat hielp zeker mee om vaart in

P
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de ontwikkeling van de club te krijgen. Jazeker, de
beginjaren verliepen moeizaam, maar dankzij het
kordate optreden van ene Piet Nieuwenhuijsen
bleef Duno bestaan, al zakte de korfbalafdeling die
Duno rijk was na een aantal jaren helaas wel door
de mand. Al in 1932 promoveerde Duno uit de HVB
(Haagse Voetbalbond) naar de vierde klasse van
de KNVB en het scheelde maar weinig of al na een
paar jaar promoveerde Duno naar de derde klasse
van de KNVB. Op 17 mei 1936 moest op het veld
van het Haarlemse EDO een beslissingswedstrijd
worden gespeeld tegen Alphia. Duno was veel
sterker dan de Alphenaren - althans zo stond ver
meld in een voorloper van Dunovum uit 1936 -,
kreeg kans na kans, zag twee treffers afgekeurd,
miste zelfs een strafschop, maar ging vijf minuten
voor tijd toch het schip in. Duno bleef dus voorlopig
even vierdeklasser, dit tot groot verdriet van de
toenmalige scribent.
uno verkreeg een merkwaardige reputatie als
leverancier van goede voetballers’, meldde een
verslaggever in de Haagsche Courant van dinsdag
17 november 1953. Hij noemde als voorbeelden
Joop Walhain, Bob Stam, Daaf Westhoven en Joek
Brandes. Bob Stam slaagde er zelfs in om het
Nederlands elftal te bereiken, al speelde hij toen
niet meer voor Duno. Hij was overigens niet de
enige Duno’er die in Oranje speelde, want ook
een aantal Duno-dames wist het later zover te
schoppen, ik noem hier als voorbeelden Monique
de Groot-Mars en Sandra van Zijl. Ook mag zeker
niet onvermeld blijven dat Duno een van de
eerste Haagse voetbalclubs was die begonnen
met junioren-elftallen. De jeugdopleiding van
Duno leverde flink wat talenten op die hun weg
naar hoger spelende amateurclubs en soms zelfs
het betaalde voetbal wisten te vinden. Zonder te
overdrijven mag er gesteld worden dat het Dunoterrein in de loop der jaren een kraamkamer van
voetbaltalenten is gebleken. En nog altijd is de
jeugdafdeling vermaard in de regio Haaglanden en
daarbuiten. Bekend tot zelfs buiten de landsgrenzen
waren de internationale jeugdtoernooien die
Duno in het verleden organiseerde. Clubs als
Ajax, Feyenoord, PSV, ADO Den Haag, Anderlecht,

D

Het bestuur bij de opening van de oude kantine aan
de Mgr. Nolenslaan in 1961

Wolverhampton Wanderers enz. stonden te
dringen om hun voetbalkunsten bij Duno te mogen
vertonen.
uno is van oorsprong een zondagvereniging,
toch werd kort na de Tweede Wereldoorlog
een zaterdagafdeling opgericht.
Toen een aantal ex-profs van
Holland Sport koos voor
Duno-zaterdag, kwam die
afdeling in de lift, de derde
klasse werd bereikt. Maar
met die derde klasse nam
Duno geen genoegen,
want in 1983 bereikte
Duno onder leiding van
de enthousiaste trainer Ton
Beije zelfs de tweede klasse.
In een spannende nacompetitie
werden achtereenvolgens ARC (1-2)
en ’s-Gravenzandse VV (3-1) verslagen.
Als we bedenken dat er in die tijd nog geen
hoofdklassen op zaterdag bestonden, zegt dat
genoeg over het niveau van Duno in die jaren. En
nee, natuurlijk ga ik geen namen noemen van dit
legendarische voetbalelftal, want stel dat ik namen
als bijvoorbeeld Peter Pije en Fred van Huijzen
zou vergeten te noemen, het leed zou voor mij
niet te overzien zijn. Bijna werd het een paar jaar
later nog gekker, want onder leiding van trainer
Wim de Jong slaagde Duno er zelfs bijna in om de
zaterdagse voetbalhemel (toen de eerste klasse)
te bereiken. Helaas ... helaas ... Vitesse Delft bleek
die voetbaljaargang toch net iets sterker, Duno

D

Mijn club: Familiegevoel

“Duno is de club waar ik me helemaal
thuisvoel”, zegt Paul Kool, de aanvoerder van het vierde elftal. “Als ik aan
Duno denk, dan schiet me onmiddellijk
het woord  ‘familiegevoel’ te binnen. Hier heb je
mensen dieom je geven en met wie je wat kunt bereiken. Dat trekt me al jaren naar de club.”

eindigde slechts als tweede. Daarna ging het rap
bergafwaarts met het vlaggenschip, een degradatie
naar de catacomben van het zaterdagvoetbal
dreigde, maar door de inzet van trainer Machiel den
Heijer (een speler uit het wonderteam uit de jaren
tachtig) werd deze ramp voorkomen. Onder leiding
van Pierre Schultz bereikte Duno zelfs weer de
derde klasse. In deze klasse voetbalt Duno
nog altijd en de deur naar de tweede
klasse staat zelfs weer op een kier.
it over het verleden van
Duno. Duno wil dat verleden
niet vergeten en daarom speelt
de club ook nog altijd in dat door
sommigen verfoeide klassieke
groen-zwarte tenue. Ook hecht
Duno nog steeds veel aan normen,
waarden en omgangsvormen (is
dat eigenlijk ouderwets?). Maar Duno
heeft niet alleen oog voor het verleden,
Duno heeft de blik stevig op de toekomst
gericht. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan
staat Duno voorop. Zo had Duno al een prima
verzorgde website, toen veel andere clubs nog in
het papieren tijdperk bivakkeerden. En kijk eens
naar dat nieuwe complex van Duno. Duno mag
zich nu zelfs trendsetter noemen, want nog nooit
is zoiets in Nederland gepresteerd. Nee, Duno zal
op voetbalgebied nooit tot de voetbaltop gaan
behoren, want Duno betaalt niet aan spelers en
Duno kijkt niet alleen naar het eerste elftal. Ieder lid
is bij Duno belangrijk, ieder lid moet het bij Duno
naar zijn of haar zin hebben. Uiteraard is voetbal bij
Duno het belangrijkst, maar ook een goede sfeer
mag zeker niet vergeten worden. Een toekomstige
hoofdklasser is Duno dus niet, maar laat Duno maar
schuiven. Als veel toppers van nu tobbers geworden
zijn, dan is Duno nog steeds een weliswaar
hoogbejaarde, maar kerngezonde en levenslustige
dame die reikhalzend uitkijkt naar het jaar 2023.

D

Daan de Ligt
Bij de foto: ‘Kraamkamer van voetbaltalenten’.
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PFF, WACHT MAAR AF... IN 2020!!!
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Duno - Businessclub & Sponsorzaken
Informatie:
Alphons Pije, telefoon 06 5321 7717

www.hsvduno.nl
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“vToeeerktoigmjastavravneDrzuenkoerisd”voor
Unieke oplossing levert prachtig complex op
ijk, hier komt de commissiekamer. En die hele
ruimte daar, dat wordt het terras.” Alphons
Pije geeft vol enthousiasme tekst en uitleg bij de
bouwtekeningen van het nieuwe clubgebouw. Op
deze vroege maandagmorgen in maart - ongeveer
twee maanden voor de oplevering – vertelt Pije
in een bouwkeet hoe het nieuwe thuis van Duno
tot stand is gekomen. “Dit is echt de crème de la
crème.”

K

et uitgangspunt van vijf jaar geleden is
eigenlijk heel simpel: het Duno-complex aan
de Mgr. Nolenslaan is zwaar verouderd en dringend
aan vervanging toe. Maar de club beschikt over
onvoldoende geld om zelf een nieuw onderkomen
te financieren. Een werkgroep bestaande uit drie
man – Henk Ruijl, Jan Raateland en Rob Leenheer
– boog zich over dit vraagstuk. Het trio kwam
uiteindelijk met een zeer creatief en uniek plan op
de proppen: een woningbouwcorporatie zet een
nieuw multifunctioneel gebouw neer en Duno
wordt een van de huurders.

H

errassend genoeg was de corporatie
– Staedion – meteen enthousiast. “Staedion
heeft veel bezit in de wijken rondom het
Duno-terrein en dit was voor ons een mooie
kans om invulling te geven aan onze sociaalmaatschappelijke rol in Den Haag”, vertelt
Marcel Groeneweg, tot en met maart van dit
jaar ‘senior projectleider ontwikkeling’
bij Staedion. “Bovendien”,
zegt hij “is waarschijnlijk
een aantal leden van Duno
huurder bij Staedion.”
De vereniging had met

V

Staedion in één klap een financier én een
ontwikkelaar van het nieuwe complex te pakken.
aar daarmee was de club er nog lang
niet, vertelt bestuurslid Alphons Pije. De
gemeente moest namelijk ook over de streep
worden getrokken. Op dat moment werd Pije bij
het project betrokken. “Ik ben halverwege de rit
ingesprongen vanwege mijn contacten”,
zegt hij. Pije heeft geprobeerd de
ambtenaren van de gemeente Den
Haag warm te krijgen voor het
project ‘Haagsche Dynamiek’, zoals
het nieuwbouwproject genoemd
werd.
n dat was niet altijd even
eenvoudig, blikt Pije
terug. Er waren meerdere
gemeentediensten
bij het project
betrokken,
die ieder hun
eigen belang

M
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Alphons Pije: “Veertig jaar is verzekerd.”
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hadden. Pije en Groeneweg vinden dat vooral de
sportafdeling van de gemeente zich sterk heeft
gemaakt voor het project. “Het is belangrijk de
top in je zak te hebben zitten, want die kijkt naar
beneden om de ambtenarij in beweging te krijgen”,
meent Alphons Pije. Volgens beiden was met name
de toenmalige sportwethouder Wilbert Stolte (CDA)
een groot voorstander van het plan.
at gold in veel mindere mate voor de in 2004
aangetreden wethouder Marnix Norder
(Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling
en Wonen). Groeneweg: “Norder vond het op
zich best een goed plan, maar hij achtte het
belang van de stad hiermee niet gebaat. Andere
aandachtsgebieden genoten zijn voorkeur en daar
was de volledige inzet van de ambtenarij voor
nodig.” Daarnaast zag de PvdA-wethouder het niet
zitten om de grond in erfpacht uit te geven aan
Staedion. Omdat de woningcorporatie een flinke
investering – uiteindelijk 2,7 miljoen euro inclusief
btw - zou doen in een multifunctioneel complex,
wilde de corporatie de grond van de gemeente in
erfpacht nemen als garantie.

D
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aar wilde de nieuwe wethouder voor
Bouwen Marnix Norder niet aan. Hij stelde
de voorwaarde dat Staedion alleen de grond

D

kon huren, omdat anders de gemeente geen
medewerking meer aan het project zou verlenen.
Dat zou het einde van het project hebben
betekend. Staedion besloot uiteindelijk akkoord
te gaan met de eis van de gemeente en sloot een
huurovereenkomst voor veertig jaar.
it tot grote opluchting van het volledige
Duno-bestuur, dat overigens wel druk op
de ketel had gezet door alvast te verhuizen naar
het tijdelijke onderkomen in Kijkduin. Daar heeft
Duno een jaar langer dan gepland moeten spelen,
mede door de onderhandelingen met de gemeente.
Daarnaast waren er andere tegenslagen die voor
vertraging zorgden, zoals een veld dat verplaatst
moet worden. Alphons Pije: “Het hele proces heeft
heel lang geduurd en op sommige momenten was
het erg onzeker of het project nog wel door zou
gaan. Ja, twee à drie keer heb ik er wel eens aan
gedacht de handdoek in de ring te gooien.”

D

aar gelukkig kwam het niet zover en Duno
heeft nu een fraai complex, waarmee
de club een gezonde toekomst tegemoet gaat.
Een toekomst die volgens Pije dankzij het
nieuwe gebouw voor “veertig jaar is verzekerd”.
Ook financieel gezien is Duno met de nieuwe
accommodatie spekkoper. De huur bedraagt

M

ongeveer 11.000 euro per jaar. “We betalen echt
een schijntje voor een prachtig complex”, zegt Pije.
Marcel Groeneweg onderschrijft dat. “Doordat de
twee andere huurders gangbare commerciële huren
betalen, kon de huur van Duno worden beperkt.
Maar het is tenslotte het oude complex van Duno
dat ervoor is opgeofferd.”

Alphons Pije wil het gebruik van het gebouw in de
toekomst verder gaan intensiveren. “Door de week
zouden bijvoorbeeld mensen uit de buurt in ons
clubhuis kunnen klaverjassen.” Verder wil Duno
gaan samenwerken met de nabijgelegen school.
Studenten zouden bijvoorbeeld stage kunnen lopen
bij de club.

en van die huurders wordt de Bloedbank
Sanquin. De andere huurder was bij het ter
perse gaan van deze presentatiegids nog niet
bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid wordt
het een kinderdagverblijf. Dat een clubgebouw
van een voetbalclub ook buiten de trainings – en
wedstrijdtijden volop in gebruik is, maakt het
project eveneens uniek. Dit was tevens één van
de belangrijkste uitgangspunten van het project:
multifunctioneel ruimte- en tijdgebruik. Bestuurslid

ok wil Alphons Pije andere takken van sport,
zoals tennis en korfbal, gaan binnenhalen. Die
zouden op zondag gebruik kunnen maken van de
accommodatie. Op die dag is er namelijk nog volop
ruimte voor groei, meent Pije. Op de zaterdag zit
Duno snel aan zijn plafond. Als het al een nadeel
is van het complex aan de Mgr. Nolenslaan, dan is
het dat er slechts ruimte is voor twee velden. Voor
de rest niets dan goeds. “Dit is echt de crème de
la crème”, zegt Pije over het nieuwe clubgebouw.
“Ik ben er verschrikkelijk trots op dat we dit met
z’n allen voor elkaar hebben gekregen.” Marcel
Groeneweg is het hier roerend mee eens. “Het
is fantastisch om te zien hoe Duno en Staedion,
door stug vol te houden en te geloven dat zoiets
toch mogelijk moest zijn, het onmogelijke hebben
waargemaakt. We zijn van ver gekomen. Het grote
vertrouwen van de leden van de club in een goede
afloop is daarbij cruciaal geweest en het resultaat is
er dan ook zeker naar.”

E

Mijn club: Mijn lijnen

“Ja, het zijn mijn lijnen, hè. Ik kalk ze
wekelijks.” Ab Pronk is de lijnenkalker
van Duno. En barman, broodjessmeerder, nettenboeter en meer. “De gein, de
gezelligheid, de sfeer, dat trekt met allemaal naar
Duno.” “Soms is het best zwaar, natuurlijk. Maar ik
houd van iedereen hier. Als ze maar niet over m’n
lijnen lopen.”

O

Brian van der Bol
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De Duno-dames, een apart stel
lke zondagochtend komen de dames van Duno
bijeen om een lekker balletje te trappen. De
één heeft er dan al een halve dag opzitten omdat
haar vier kids om zeven uur al bij haar bed stonden,
terwijl de ander een paar uur geleden nog in de
discotheek aan het swingen was. Maar vanaf
het moment dat ze in de kantine zijn, hebben ze
allemaal dezelfde twee doelen: winnen en plezier
maken. En vooral dat laatste staat voorop.
Het leuke van dit team is de diversiteit. De meiden
zijn er in alle soorten en maten. De jongste is 15 jaar,
de oudste 43 jaar. Maar iedereen gaat leuk en gezel
lig met elkaar om.

E

lke speelster heeft haar eigen kwaliteit:
sommigen zijn heel technisch, anderen kunnen
hard rennen en weer een ander kan goed corners
nemen. De trainingen hebben plaats op woensdagen vrijdagavond. De dames spelen in de derde
klasse.

E

aast de trainingen en wedstrijden worden er
ook nog andere activiteiten georganiseerd,
zoals een etentje af en toe na een wedstrijd.
Een paar keer per jaar wordt het huis van twee
speelsters omgetoverd tot spelletjescomplex.
Zo kunnen er quizzen en games op de computer
worden gespeeld, maar er kan ook getafelvoetbald
of gedart worden. Deze amusante sessies gaan
door tot in de kleine uurtjes. Aan het einde van
het seizoen wordt er een barbecue gehouden bij
iemand in de tuin.

N

orig seizoen hebben de dames een nieuwe
sponsor gekregen: Ladies Night Homeparties.
Daardoor konden er nieuwe mooie tenues en
trainingspakken aangeschaft worden.
Al met al vormen de Duno-dames een apart team
waarin iedereen zich thuisvoelt. De dames zijn altijd
op zoek naar nieuwe meiden, dus zeg het voort, zeg
het voort!
Simone Tettero

V
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“zDoensdfaeegrfoeensdt,emrlianagr wisefal pnrtaessttisch. Iedere
Voetbal en vis bij Duno-zondag
ondag 1, het recreatieve vlaggenschip, telt
twintig spelers. Dat is ook wel nodig want
er zijn regelmatig spelers afwezig (vakantie,
weekendje ‘kolonisten’ met ex- medestudenten,
zomaar even bijkomen). Vooral aan het begin van
het afgelopen seizoen werd er prima gespeeld.
Na het wegvallen van Dave Langezaal, die naar
Bosnië ging om daar de vrede te helpen bewaren
en het wegvallen van Sjoerd de Vries ging het wat
moeizamer. Ondanks die tegenslagen deed het
team ’t in de afgelopen voetbaljaargang prima.
“Belangrijkste is dat we op zondag plezier hebben
en dat lukt over het algemeen vrij aardig,” zegt Rob
Wijtenburg, terwijl hij aan de grote lange tafel in
het midden van de kantine naar zijn spelers kijkt.
Wijtenburg is de nestor, moet het goede voorbeeld
geven, maar heeft nog steeds niet gescoord. In een
ver verleden was Scheveningen de broedplaats
voor zulke voetbaltalenten. Tegenwoordig
betrekt de zondag zijn beste krachten uit zowel
Friesland, Drente, Overijssel en Limburg als Den
Haag. Neem dynamische middenvelder Richard
Beukema, geboren Fries, die goed bij de club
kan aarden. Achter hem staan Richard van der
Giessen, een polyvalente achterhoedespeler,
Robbert Goemans (een plaag voor iedere spits)
en een stugge verdediger die graag opkomt: Paul
ten Have, nationaal bekend door de kopstoot
waar hij per ongeluk tegen opliep. Freek van de
Kerkhof combineert zijn Limburgse techniek met
Haagse trekjes. Nieuwste
aanwinst is Martin Koning,
die zich moeiteloos heeft
aangepast. Ondanks zijn
verblijf in Bosnië is Dave
Langezaal nog steeds dé
topscorer. Niet in de laatste
plaats dankzij Wesley
Langezaal, die het nieuws
haalt door zijn voorzetten
bij de tweede paal. Michel
van der Linden is de man
van de onverwachte
(mooie) goals en broer
Wesley van der Linden
heeft een fijne knal in de

Z
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eren hè!”

linkervoet. Jeffrey Riethoven is de dribbelaar aan de
rechterkant en Pierre Toet is en blijft alleenheerser
in de achterhoede. Voetbalsokkenfabrikant Marcel
Trouwborst vindt het heerlijk om te spelen, maar is
helaas vaak geblesseerd. Beroemd door de dartsport,
al moet je niet vreemd opkijken als hij een pijltje in
zijn eigen voet gooit. Bij het zondagteam trekken ze
net zo makkelijk nog een blik achterhoedespelers
open, want Johan van Velthoven is ook zo’n
betrouwbare speler in de defensie. De druk is zwaar
en Mark Venekamp moet af en toe op vakantie
om ‘bij te tanken’. Bijna- teamoudste is Herman
Voersma, net vijftig, maar met zoveel inzet en
inzicht dat hij overal nog op niveau kan spelen. Niels
Voersma heeft net niet het talent van zijn pa, wel
diens inzet. Weer zo’n speler uit het hoge noorden
is Sjoerd de Vries, geen stugge Fries, wel een prima
speler die - jammer, jammer - toch vertrekt naar zijn
mooie provincie. En zeker niet op de laatste plaats
Bernard van der Zwan. De meeste leden kennen
deze ras-Scheveninger. Hij speelt puur op techniek
zijn helftje mee en is geregeld sponsor van heerlijke
vis. Waarmee de cirkel (rond de middenstip) rond is,
want vis, daar staat Duno al sinds de oprichting om
bekend.  
Leo van der Velde

Nooit te oud om te ...
oevallig altijd als de Duno-dames thuis spelen
laten veteranen op veld 2 zien dat je nooit te
oud bent om te voetballen. Meestal spelen ze een
onderling partijtje, maar het dollen is niet van de
lucht. Ondanks de vileine streken van organisator
Leo van Zijl, die eerst de gekleurde hesjes uitdeelt
en er dan pas zelf eentje aantrekt. Als hij niet in
Brazilië zit. Zijn eerste keuze is Barry van der Mark,
al vele jaren lid, een voetballer die de mogelijkheden
had om in Ajax te spelen maar door zijn unieke
visie op het voetbal besloot om dat niet te doen.
Nog zo’n kanjer is oud-scheidsrechter Cees Ekering,
met nog steeds een verbluffend zuivere trap. Een
rots in de branding. Zo eentje is ook Hans Koorn,
door Van Zijl omschreven als ‘de duikboot’. “Soms
is Hans wekelijks aanwezig en dan weer maanden
onvindbaar. Volgens mij is hij nog de enige
voetballer die met een oud katoenen shirtje met
ons embleem voetbalt.” Henny de Sterke is de man
met de grijze haren die aardig tegen een balletje
kon trappen. In de jaren zeventig kwam hij, samen
met zijn zwager Nico, over van s.v. Scheveningen.
Nu van onschatbare waarde voor de veteranen.
Jurry van Aken is een voormalige voetbalmakelaar
en een vriend van de bekende Ploon Konijnenburg.
Na het faillissement van ‘de Ooievaars’ vond hij
hier zijn draai. Alweer meer dan twintig jaar. Jur
speelt als een jonge god. Als het regent staat hij
met een paraplu in het veld, anders wordt zijn haar
nat. Dat heeft met het verleden te maken toen hij

T

dameskapper was. Nog steeds snel op de eerste
centimeters. Iben Elkhala, de Nederlandse (‘hé moet
je mij hebben, laat mij er lekker buiten’) Marokkaan
speelt beter dan vroeger nu hij van zijn AOW geniet.
Heeft zijn huis in Marokko te koop staan, omdat de
kamelen niet meer zo als vroeger zijn. Eén van de
nieuwe aanwinsten is Peter Molenaar, alweer voor
het vierde seizoen lid. Rotsblok in het veld die doet
denken aan Alex. Van Zijl wijst op Leo van der Velde.
“Die staat of te dromen in het veld of hij fungeert
als sluipmoordenaar. Duikt stiekem op, scoort en
gaat weer staan dromen.” Wim van Nimwegen is dit
seizoen tot de veteranen toegetreden, een man met
een fabelachtige techniek maar die daar zelf van in
de war raakt. Michiel Jeuken is de frikadelleneter
bij uitstek, kan geen wedstrijd beginnen zonder.
Loopt in het veld alleen op bacootjes, ontwikkelt
daar een behoorlijke snelheid mee, een van de
jonge goden in het team, behalve na een wilde
zaterdagavond en die heeft hij vier keer per maand.
Ook zo’n jonge knul is Marty van Bijsterveld, samen
met Michiel behorend tot de overgebleven telgen
van de familie Bijsterveld die zich massaal voor de
veteranen hadden opgegeven. Volgens Leo van Zijl
is Marty’s spel een genot om naar te kijken. “Snel,
technisch en doeltreffend. Zou nog steeds een goede
selectiespeler zijn, ik weet alleen niet welke selectie.”
Leo van der Velde
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Mijn club: Opgegroeid

“Ik ben hier opgegroeid”, zegt Ian Meere
over Duno. “Van jongs af aan kom ik hier
over de vloer. Nu ben ik zowel doelman
als scheidsrechter, straks moet ik kiezen,
dat realiseer ik me. De club is voor mij
sfeer en gezelligheid. En ik merk dat ik
steeds meer voor Duno ga voelen. Leuk
is dat eigenlijk.”

“bSeodmrsijisf vhaent 5m0a0kmkealinjkteerleeidenen

”

Balanceren tussen plezier en prestaties
obert Garskamp
(37) mocht in zijn
jonge jaren eigenlijk
wel een voetbalnomade
genoemd worden. Hij
begon met voetbal bij
het Rijswijkse Flamingo’s,
ging vervolgens als
C-klasser naar ADO, als A-klasser naar LenS,
alwaar hij later zowel voor de zaterdag- als de
zondagafdeling uitkwam, ging toen naar RVC
en na een jaar onderbreking wegens een studie
naar ADO-zaterdag. Zijn laatste club werd Duno,
alwaar hij tien jaar voor de hoofdmacht uitkwam
en hij zich blijkbaar prima thuisvoelde, want bij
Duno zit hij nog altijd. “Ik was op zoek naar een
leuke club”, vertelt hij, “via Jimmy Visser ben ik
bij Duno terechtgekomen.” Zelf tegen de bal
trappen doet hij niet meer, hij heeft nu binnen het
bestuur van Duno de portefeuille voetbalzaken
en is in die functie eindverantwoordelijke voor
het voetbaltechnisch beleid. “Een leuke functie”,
zo zegt hij, “maar soms is het makkelijker om een
bedrijf van 500 man te leiden dan leiding te geven
aan een aantal vrijwilligers van een amateurclub.
Ja, dat heeft te maken met emoties, soms gaan
vrijwilligers in hun enthousiasme een kant op die
je als bestuur eigenlijk liever niet wilt. Dan moet je
veel praten en veel uitleggen, communicatie is heel

R

Mijn club: Thuis gevoel

Ze voelde zich er onmiddellijk thuis.
Krinie Taal, barmedewerkster en ‘vrouw
van’ secretaris Jan Taal stapte zo’n twintig jaar geleden bij Duno binnen en dacht:
“Ja, dit is mijn club”, vertelt ze. “Via m’n zonen Michel en Peter belandde ik hier. Er is nooit ellende bij
Duno, dat trekt me. Het voelt heel erg eigen.”

belangrijk, maar je moet ook openstaan voor andere
meningen.”
iet alleen over zijn functie is Robert Garskamp
goed te spreken, ook over de samenwerking
binnen dat bestuur laat hij zich zeer lovend uit. “Het
bestuur vormt een hecht en leuk team, de leden
van het bestuur passen goed bij elkaar en de een is
bereid om voor de ander de mouwen op te stropen.”

N

p de vraag, waarom iemand bij Duno moet
gaan voetballen en niet bij een andere
vereniging, geeft hij een duidelijk antwoord: “Duno
is nog echt een vereniging. Vroeger werd er wel eens
gezegd ‘een kroeg met twee voetbalvelden’, maar dat
was toch wat overdreven. De basis is niet alleen het
plezier, er moeten ook prestaties geleverd worden.
Gebrek aan plezier zie je overigens wel vaak terug in
de prestaties. Bij Duno telt ook het individu, of je nou
hoog of laag voetbalt, ieder lid is belangrijk en heeft
recht op zijn of haar voetbalplezier. Ook spelertjes
van bijvoorbeeld de E5 hebben recht op een goede
trainer en leider. M’n eigen zoon zou ik later ook op
Duno doen, zeker als je ziet hoe goed Duno bezig is
met normen en waarden.”

O

ver de toekomst van Duno: “Het is van belang
de balans tussen plezier en prestaties te
handhaven. De selectieteams dienen op een
respectabel niveau te voetballen, voor het eerste
zaterdagelftal is de tweede klasse de doelstelling.
Een puntje van zorg is nog wel de zondagafdeling,
het aantal teams dat op zondag speelt zal moeten
groeien. Ik verwacht veel van ons nieuwe complex,
een aanwas van nieuwe leden ligt in de lijn der
verwachtingen. Duno is een gezonde vereniging
met veel vrijwilligers, ik zie de toekomst van deze
club rooskleurig in.”

O

Daan de Ligt
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“tEoeenksogmezsint vdawn eDrukneno”aan de
Eensgezind werken aan Duno’s toekomst
et seizoen 2006/2007 was het eerste seizoen
voor Jan Linkerhof (51) en Chris Jansen (51) als
trainers bij Duno. Eerstgenoemde was en is ook in
het seizoen 2007/2008 verantwoordelijk voor de
hoofdmacht en laatstgenoemde houdt de teugels
in handen bij het reserveteam van de Haagse ploeg.
Beide trainers beschikken over een ruime voetbalen trainerservaring. Jan Linkerhof , in het dagelijks
leven werkzaam als docent Nederlands bij een
vmbo-school in Den Haag Zuidwest, was als speler
actief bij respectievelijk Laakkwartier, Wilhelmus,
Rijswijk, De Valkeniers, RVC, BTC, Voorburg, VUC en
Graaf Willem II/VAC, als trainer was hij actief bij de
jeugd van VUC, DWO en Rijswijk en bij de senioren
bij Duinoord, JAC, VCS, DSO en nu dus Duno. Chris
Jansen, de kost verdienend als eigenaar van een
grafisch bedrijf, voetbalde voor DHC, Delfia, Delft,

H
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De Valkeniers, Voorburg en Den Hoorn en was
seniorentrainer bij Den Hoorn, Concordia, VUC,
DWO, weer VUC, GDA en jeugdtrainer bij Vitesse
Delft en Den Hoorn en is nu dus tweede trainer
bij de zaterdagafdeling van deze club. Ze kennen
elkaar als speler uit hun Voorburg-tijd, toen ze
in drie seizoenen twee keer kampioen werden.
Een kennismaking met beide oefenmeesters, die
eensgezind willen werken aan de voetbaltoekomst
van Duno.
Wat is er nou eigenlijk zo leuk aan het trainen van
amateurvoetballers?
an Linkerhof: “Het is vooral leuk om met een
groep mensen te werken, vooral met jonge
voetballers, jonge spelers kun je nog wat leren.

J

Je probeert van al die individuen een team te
smeden en dan hoop je uiteindelijk daardoor goede
resultaten te bereiken. Zeker het sociale gebeuren is
voor mij belangrijk, het moet leuk zijn voor en na de
wedstrijd.”
hris Jansen: “Ja, het is vooral leuk om jonge
spelers beter proberen te maken en dat sociale
is voor mij ook erg belangrijk.”

C

En wat zijn de minder leuke aspecten van het
trainersvak?
hris Jansen: “Het is soms best vervelend
impopulaire maatregelen te moeten nemen.
Nee, ik lig er niet wakker van als dat moet gebeuren,
maar je neemt het wel met je mee, het kan je echt
bezighouden.”
an Linkerhof: “Ik vind het vervelend een speler
op de bank te moeten zetten of om een speler
terug te zetten naar het tweede elftal, vooral als
die speler z’n stinkende best doet. Wat soms ook
vervelend is, dat is een zeurende vader van een
speler. Zo’n vader die je na de wedstrijd aanspreekt
en dan vraagt waarom je zijn zoon gewisseld
hebt of op de bank hebt gehouden. Maar, ik
lig er ook niet wakker van.”

C
J

Hoe is de samenwerking eigenlijk tussen
jullie?
an Linkerhof: “Ik denk dat ik Chris vaker
spreek dan m’n eigen vrouw.”
hris Jansen: “Ja, dat kan ik beamen.
Dagelijks hebben we zeker twee keer
telefonisch contact en mailen we minstens
tien keer met elkaar. We hebben wel eens een
discussie, maar we kennen elkaar goed uit de
Voorburg-tijd. We zijn dan wel tegenpolen, ik ben
nogal ingetogen en Jan is een druk en extravert
baasje, maar op voetbalgebied zitten we op één lijn.”

J
C

Hoe schatten jullie het niveau van Duno in?

J

an Linkerhof: “Voordat ik bij Duno kwam, had
ik gehoord dat er sprake zou zijn van een nogal

Chris Jansen (links) en Jan Linkerhof coachen Duno

lastige spelersgroep, maar daar is me niets van
gebleken. Er was alleen te weinig balans, op zich
wel logisch als er steeds een nieuwe trainer voor de
groep staat. Ik zie dat de spelers er nu plezier aan
beleven, ze blijven hangen na de training en het
gedrag binnen de lijnen is ook aanzienlijk verbeterd.
Ik vind wel dat het verschil tussen het eerste en
het tweede elftal nog te groot is, maar Duno zou
op termijn zeker een goede tweedeklasser kunnen
zijn.”
hris Jansen: “We moeten er inderdaad naar
streven om het eerste en tweede kwalitatief
dichter bij elkaar te brengen. Duno 1 zou in de
tweede klasse moeten kunnen spelen en Duno 2
zou dan ook een klasse hoger moeten uitkomen.”

C

Wat voor soort trainers zijn jullie eigenlijk?
hris Jansen: “We zijn niet alleen trainers, maar
we willen ook verenigingsbreed meedenken in
de organisatie.”
an Linkerhof: “We hebben bij het bestuur een lijst
met 41 zogenaamde verbeterpunten ingediend.
Ja, dat klinkt alsof er nu niets zou deugen, maar
zo is het natuurlijk niet. Het gaat vaak om heel
kleine dingen die voor verbetering vatbaar zijn.
De beleidsbepalers bij Duno zijn van goede wil, er
wordt geluisterd, men wil graag.”

C
J

Op het vernieuwde complex gaat Duno spelen op
kunstgras. Hoe denken jullie over kunstgras?
an Linkerhof: “Chris dacht daar erg negatief
over, maar ik heb hem kunnen overtuigen van
de voordelen. Je kunt nu iets plannen, je kunt altijd
spelen en trainen. Het voetbal wordt anders, nog geen
zaalvoetbal, maar wel sneller dan op een grasveld.”
hris Jansen: “Ja, ik ben helemaal om. Ik heb
bij Hoekse Boys een wedstrijd op kunstgras
gezien en dat was perfect! We moeten blij zijn met
kunstgras.”
Daan de Ligt

J
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“aWlehkeeenl enregnlaelknga.”ar allemaal en
Zami 5 zoekt altijd naar een ‘voetballende oplossing’
en grote pitcher schuimend, koud, goudgeel
bier staat, met de schoongespoelde glazen
rondom, op de tafel in de kantine tezamen met een
aantal frisjes. De derde helft van de roemruchte
zaterdag 5 is minstens zo gezellig als de wedstrijd
ervoor. “Logisch”, meent leider en linksback Fred de
Jong. “We kennen elkaar allemaal en trouwens al
heel erg lang.”

E

ijn team speelt een belangrijke rol in de
veteranencompetitie maar telt dan ook tien
vijftigplussers en nog drie stuks, net daaronder.
Dertien manschappen is niet alleen een
ongeluksgetal maar eigenlijk ook te weinig om
goed te kunnen draaien. Daarom speelt ook de
Spaanse schoonzoon van good old Alphons Pije mee
en die voor het gemak Antonio Pije wordt genoemd,
een rappe buitenspeler van professie. De meeste
heren voetballen sinds de jeugd met elkaar en het
zijn ook nog eens spelers die buiten de reguliere
speeltijd flink wat tijd uittrekken om wat voor de
club te doen.

Z
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e zien veel bekende koppen, die goede
herinneringen oproepen aan het complex
aan de Mgr. Nolenslaan, dat mooier wordt dan
mooi. Middenvelder en aanvoerder Max Kabos
kennen we nog van de zondag. Aan de tafel zitten
verder linkshalf Eric Frank, laatste man Jan Beijer
(ooit spelend voor Westerkwartier), Henri van
Doorn en Wim Langezaal. Aan de overkant van
deze zaterdagmannen: voorstopper Aad van Zoest
(speelde in zijn jonge jaren voor Sparta Rotterdam),
linksbuiten en topscoorder Hans Tentij, rechtsback
Koos Baptiste, André van Batenburg en Ronald
van Diggele. Er zijn nog meer beroemde namen.
Neem een Jan Taal, Patrick Mackaay en voorzitter
Rob Leenheer. Helaas pindakaas, alledrie langdurig
geblesseerd. Nog een oud-speler aan tafel: Hans
de Kater. Speelt al vijf jaar niet meer maar komt
nog steeds. Tekenend voor de goede sfeer bij dit
zaterdagteam. Fred de Jong en Co. zouden best nog
wel wat aanvulling kunnen gebruiken. Zo staat er
een keeper op het verlanglijstje van de voetballers
en een flink scorende spits voor naast Hans Tenty

W

Max Kabos
en Erik Frank
namens Duno 5 in actie

Mijn club: Pure liefde

“Ja, Duno is echt mijn vereniging”,
zegt  coördinator technische zaken
Evert Steinvoort. “De sociale betrok
kenheid van de hele club bij ieder
lid is enorm groot. Ook voor mensen die nieuw zijn. In vreugde en verdriet,
bij ziektes en bij geboorten; er zijn talloze
momenten waarop je weet: dit is de club waar ik
van houd.”

is het komende seizoen natuurlijk ook nooit weg.
Belangrijk is dat ze van hoog voetbalniveau zijn
want als zaterdag 5 er goede zin in heeft tikken
ze ‘tikkie-takkie’ elk ander team weg. Alleen qua

snelheid gaat het soms mis en dát komt ook
wel eens voor. Omdat iedere tegenstander in de
veteranencompetitie twee dispensatiespelers mag
inzetten jonger dan 35 jaar. En al hebben ze dan
vrijwel allemaal in de top van het amateurvoetbal
gespeeld - sommigen nog met bekende Duno’ers als
Marcel en Cees IJspelder - als er een leeftijdsverschil
is van tien, vijftien jaar, dan valt dat nauwelijks
te belopen. “Maar we zoeken allemaal naar een
voetballende oplossing”, besluit De Jong alvorens
een nieuwe pitcher bier en wat frisjes te bestellen.
Leo van der Velde

DUNO en Vreeswijk Verbeek makelaars
samen onverslaanbaar in eigen huis!
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Vreeswijk Verbeek makelaars, Koch Notarissen en de Hypotheekshop
zijn hoofdsponsors van Duno
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SPORTIEF,
BEHULPZAAM,
GASTVRIJ
Wat is DUNO? Hoe gedragen DUNO-leden zich?
Als uitwerking van ons huishoudelijk reglement
hebben de DUNO-leden zich tijdens een buiten
gewone algemene ledenvergadering in het
voorjaar van 2006 achter de
volgende VERENIGINGSWAARDEN gesteld:

sportief (wij zijn eerlijk en open naar elkaar;
wij presteren in teamverband; zowel op het
veld als in de commissies; wij zijn in staat
een goed verliezer te zijn);
behulpzaam (wij nemen verantwoordelijk-	
heid en proberen zelf actief knelpunten op
te lossen; wij bieden elkaar tijdig hulp aan);
gastvrij (voor alle leden en bezoekers is
Duno een gastvrije vereniging).
Afgesproken is dat alle DUNO-leden dit
uitdragen.
Onder het aloude motto:

‘Bedenk steeds dit,

U is DUNO-lid’.

CLUBLIED

Het is mei 1936 en Duno bestaat 12 1/2 jaar.
Er is een groot feest in Seinpost op Scheveningen
... en ... er is een heus clublied. De gelijkenis met
de tijd van nu is toch wel heel erg groot.
Leest u maar, of zingt het lied ‘uit vollen borst’
(melodie ‘daar bij die molen’).
1. Ik ken een dierbaar plekje grond,
Dat ligt aan Kijkduinsrand,
Want achter deze duinenrij
Daar is ons voetballand.
het is wel ver en ‘t valt niet mee
Er steeds weer heen te gaan,
Toch trekt dat eene plekje grond
Ons allen steeds weer aan.
Refrein
Want daar is Duno, ons mooie Duno,
Het is de club waar ik zoo veel van hou,
Want daar is Duno, ons mooie Duno,
Groen-zwart, ik blijf U in vreugd en leed getrouw.
2. En als het nu maar zoo mag gaan
Dat binnen korten tijd,
Onz’ club door grooter aanhang nog
Van zorgen wordt bevrijd.
Dan bouwen w’een groot clubgebouw
Als duidelijk bewijs,
Dat ginder bij de duinen ligt
Ons voetbalparadijs.
Refrein
3. Groen-zwarten, houdt uw kleuren hoog,
Ons Duno is dat waard,
Bij ons toch steeds het zwaarste woog
Die naam voor smet gespaard.
En als ge na wat jaren dan gaat worden veteraan,
Blijf dan toch steeds vol goeden moed
Nog naar Kijkduin toe gaan.
Refrein
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Nederhoflaan 16
2553 EW Den Haag
Tel. 070-3974063
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Trainers om nooit te vergeten, Ton Beije en Wim de Jong

Z

“

e zijn oefenmeesters die Duno veel verder brachten. Hun namen zijn met hoofdletters geschreven in
de geschiedenis van de club: Ton Beije en Wim de Jong. Hun verhaal over Duno.

Ja, dat is Duno, altijd feest”

im de Jong (51) begon zijn trainerscarrière
bij Duno. Amper zesentwintig jaar was
de huidige oefenmeester van HBS toen
hij door Alphons Pije gepolst werd voor
de trainersfunctie bij Duno, in die jaren
uitkomend op het op één na hoogste
amateurniveau. Het was een lastige
keuze voor De Jong, want hij had
ook de aanbieding om terug te keren
in het eerste elftal van Vitesse Delft,
nadat hij hersteld was van een slepende
knieblessure. Bovendien trainde hij de
A1 bij de Delftse vereniging. Toch besloot
hij in te gaan op het aanbod van Duno. En
of het zo moest zijn speelde De Jong met
datzelfde Duno in zijn eerste seizoen meteen
de kampioenswedstrijd tegen, inderdaad,
Vitesse Delft… “Zoiets vergeet je nooit meer”,
mijmert De Jong. “Tweeduizend man op de Mgr.
Nolenslaan en dan al die emoties die erbij kwamen,
geweldig!” Het is niet de enige goede herinnering
die De Jong aan de vereniging heeft, integendeel.
“Ik heb er een prachtige tijd gehad. Het is een échte
club met een harde kern”, zegt De Jong, die Duno
uiteindelijk vier jaar zou trainen. “Het mooie was
dat ondanks dat we hoog speelden, er ook volop
ruimte was voor gezelligheid.” De Jong lepelt de
anekdotes één voor één op. “Ik was een keer prins
carnaval en ik leidde de zogeheten ‘raad van elf’,
bestaande uit spelers van het eerste. Op een avond
zouden we vergaderen in cafe Hollandaise, maar we
moesten wel om elf uur op Duno zijn. Uiteindelijk
gingen we pas om half één lallend over straat. Ja,
dat is Duno, altijd feest!”

W

“Club met trouwe achterban”
on Beije, oud-oefenmeester van Duno (en de
grote man achter het unieke kampioenschap
in de derde klasse in 1983), werkzaam bij de KNVB:
“Duno is een prima club, zeker als het gaat om de
sociale binding. De vereniging heeft het begrip
normen en waarden hoog in het vaandel staan.
Duno is nu ook sportief terug op de weg omhoog.
Niet in het minst ingegeven door de prachtige,
nieuwe locatie. Overigens gaan die ambities niet
ten koste van alles. Dat vind ik goed.” Beije voorspelt
Duno een goede toekomst op het nieuwe complex:
“Het is knap dat de club op de wat afgelegen
tijdelijke locatie in Kijkduin zoveel leden heeft
weten vast te houden. Nu is de kans groot dat
de aanwas toeneemt.” De beste herinneringen
bewaart de ex-trainer en befaamd doelman van
onder meer VIOS aan de gouden Duno-periode, in
het begin van de jaren tachtig. “Ik kon beschikken
over een elftal met een geweldige teamgeest en
sociale controle. Dat was echt de kracht van de
ploeg van toen.” Beije roept de legendarische Dunodonderdagavonden in herinnering. “Dat waren
prachtige bijeenkomsten. Met z’n allen in de hoek
van de bar en maar praten over voetbal en van
alles.” De trainer promoveerde met Duno in 1983
naar de tweede klasse en werkte toen ineens bij de
hoogst spelende Haagse zaterdagclub. “Vooral de
manier waarop we die prestatie behaalden staat me
bij”, zegt hij. “Zoals die keer dat we echt op de Dunozandbak veld 2 kort voor de beslissende wedstrijd
trainden. Het was ongelooflijk slecht weer geweest,
maar iedereen was er. Geweldig.” Duno is voor Ton
Beije is meer dan een opzicht uniek. “Ook door de
hele trouwe groep fans, onder wie bekenden als de
overleden Wout Buis en de IJspelders. Mensen die
de club altijd steunden en steunen. Ook als het eens
tegenzit, dat is belangrijk.”
Henk Ruijl
Brian van der Bol
Bij de foto’s:
b) Ton Beije met zijn gouden team op Plein 1813 in 1984.
o) Wim de Jong met zijn sterren, in 1988.
m) En (inzet) tijdens een Duno-optreden.

T

29

Duno 1, oersterke basis met drie stel broers
at Duno een club is van vrienden en dat de
vereniging zich vaak een grote familie voelt,
is een bekend gegeven bij iedereen die de club
enigszins kent. Maar dat de familiebanden ook in
het veld een grote rol spelen, blijkt uit het feit dat
er maar liefst drie paar broers in het eerste elftal
van Duno spelen. De 21-jarige tweeling Roy en Nick
Heikoop, de 23-jarige tweeling Jeffrey en Remco
Eversdijk en de gebroeders Jimmy (21) en Remy van
Nierop (19). Opvallend is vooral dat de gebroeders
ook in het veld, nu letterlijk, dicht bij elkaar staan.

D

oy en Nick bemannen namelijk menigmaal
de vleugelverdediging van Duno 1;
Roy op links, Nick op rechts. Gelet op hun
vrijwel overeenkomende kwaliteiten, fysiek,
voetbaltechnisch en taktisch - qua duelkracht
maar ook qua karakter - is het niet geheel toevallig
te noemen dat ze in het veld op dezelfde positie
spelen. Dat de broers, beiden gezegend met een
fluwelen traptechniek, het niet helemaal eens zijn
over die overeenkomende kwaliteiten zal niemand
verbazen, maar verder kunnen Roy en Nick het
meer dan prima met elkaar vinden, zowel buiten als
binnen de lijnen. Ze hebben dan ook hun volledige
voetballoopbaan in hetzelfde elftal gespeeld. Hun
carrière begon bij Duno in de F-klasse en na drie jaar
Sparta (vanaf eerstejaars-C) en drie jaar Westlandia
kwam de tweeling Heikoop als eerstejaars-senior
terug naar Duno.

R

Mijn club: Energie

“Van Duno krijg ik energie”, zegt Sandra
de Bruijn. Ze heeft zich inmiddels onmisbaar gemaakt. Van playbackshow tot
jeugdkamp en feestavond, bij Sandra (en
velen met haar) is het allemaal in goede handen.
“Zo’n kamp met al die Duno-kleintjes. Daar krijg ik
nou gewoon een kick van. Als je al die blije gezichten ziet. Geweldig.”

t

Driemaal twee Duno-broers uit de zaterdagselectie.
Achterste rij: Jimmy (links) en Remy van Nierop.
Middelste rij: Jeffrey (links) en Remco Eversdijk.
Vooraan: Roy (links) en Nick Heikoop.

emco en Jeffrey Eversdijk vormen het centrale
middenveld van Duno zaterdag 1, waarbij
Remco zich richt op de verdedigende taken en
Jeffrey aanvallend is ingesteld. Jeffrey is de wat
impulsievere speler met een flitsende actie, Remco
de behoudende speler die claimt het overzicht te
hebben. Het karakter van de twee valt ook enigszins
af te lezen aan hun spel. Waar Jeffrey vaak de actie
zoekt maar ook de verbale confrontatie met spelers,
scheidsrechter en ook met broer Remco, is Remco
juist vaak de controlerende en bemiddelende
speler in het veld. Ook Remco en Jeffrey hebben
hun volledige carrière samen gevoetbald. Ze
doorliepen, na te zijn begonnen bij Scheveningen,
de jeugdteams van verschillende profclubs, eerst
Excelsior (een jaar), vervolgens ADO (vier jaar),
FC Utrecht (een jaar), HFC Haarlem (een jaar) en
tussendoor nog een jaar Lisse. Als tweedejaarssenior kwam de tweeling naar Duno.

R

immy en Remy van Nierop, de enige niettweeling onder de broers, zorgen meer dan
eens voor de aanvallende impulsen van Duno 1. De
jonge technicus Remy en de man van momenten
Jimmy vullen elkaar in het veld perfect aan. Remy
vaak als aanvallende middenvelder en Jimmy als
aanvaller, maar tegenwoordig veelal als opkomende
vleugelmiddenvelder. Zowel binnen als buiten
de lijnen kunnen de broers het uitstekend met
elkaar vinden, waarbij Jimmy in het veld zich soms
toch nog een beetje “de grote broer” voelt en
beschermend wil optreden voor zijn broer. Eerder
speelde Jimmy bij achtereenvolgens ODB, Quick
Steps, Tonegido, LENS en vanaf de B-jeugd bij Duno.
Remy begon bij Quick Steps, daarna Tonegido,
speelde in de D-jeugd van ADO, om als tweedejaarsD naar Duno te komen.

J

e toekomst zal uitwijzen hoe ver deze broers
Duno kunnen brengen, maar dat er een
oersterke basis ligt gezien deze driedubbele broerbroer situatie moge duidelijk zijn.

D

Matthijs van den Bosch
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Voetklachten …? Blijf er niet mee lopen…
www.voetcentraal.nl, Frijdastraat 45 2288 EZ Rijswijk, Tel.: 070 3191912

“vMeeilnigmkouentnzeicnhvboijeleDunn” o thuis en
Fred Meere gelooft in de jeugd
van de mens. De jeugd is nog altijd sociaal en heeft
een doel in het leven, de jeugd heeft zich net zo
ontwikkeld als de maatschappij dat heeft gedaan.”
De ouders van tegenwoordig?
ok de ouders zijn niet echt veranderd, ze
hebben wel te veel de neiging om voor hun
eigen kind op te komen, ook de ouderparticipatie is
nog niet optimaal.”

O
at het leven van jeugdvoorzitter Fred Meere
in het teken van Duno staat, mag zonder
meer gesteld worden: zelf geeft hij leiding aan de
jeugdafdeling, z’n vrouw Anja en dochter Saskia
spelen bij de damesafdeling (laatstgenoemde is
tevens leidster van mini F-1), z’n zoon Kevin speelde
vorig seizoen in verband met werkzaamheden
weliswaar niet, maar was actief bij de jeugden de zondagafdeling, zoon Ian is doelman bij
de A-1, schoonzoon Richard speelt in het derde
zaterdagelftal en kleindochter Kayleigh schopt
tegen een balletje bij de mini’s. Een kennismaking
met de man die z’n werkzaamheden als ‘een uit de
hand gelopen hobby’ omschrijft.

D

Wat doet een jeugdvoorzitter van Duno eigenlijk?
k heb een jeugdcommissie geformeerd en ik
stel mensen aan in ondersteunende functies,
verder heb ik overleg met het bestuur en geef ik
uitvoering aan het verenigingsbeleid. Ik geef leiding
aan de jeugdafdeling, dit in nauw overleg met Evert
Steinvoort, de technisch coördinator. Ja, er gaat nogal
wat tijd in m’n hobby zitten, zo’n 20 uur per week
zeker. Maar het is goed op te brengen hoor, een ander
is bezig tussen de lijnen, ik tussen de muren. Met
mensen bezig zijn is leuk en je geeft 300 jeugdleden
van Duno een zinvolle vrijetijdsbesteding.”

I

De jeugd van tegenwoordig?
ie jeugd is niet beter of slechter dan die van
vroeger, wel anders ja, wat materialistischer, wat
egocentrischer ook en wat minder gezagsgetrouw.
Maar ik blijf wel geloven in de goede eigenschappen

D

Normen en waarden?
Normen en waarden, het klinkt misschien wat stof
fig, maar het is zeer actueel. We hebben bij Duno
niet geschroomd drastische maatregelen te nemen
en dat heeft een duidelijke verbetering opgeleverd
voor het verenigingsklimaat. Men moet zich bij
Duno thuis en veilig kunnen voelen.”
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De verhuizing lonkt?
k kijk reikhalzend naar de verhuizing uit, terug
naar de buurt waar we groot zijn geworden,
naar een prachtig complex met uitstraling. De
belangstelling om bij Duno te mogen spelen zal
alleen maar groter worden.”

I

Te oud?
ee, 59 is niet te oud voor een jeugdvoorzitter,
mijn ervaring heeft z’n nut bewezen. Ook
kennis en overwicht zijn voordelen. Het is wel zaak
om jonge mensen te vinden die straks de zaak
overnemen. Ik heb nog steeds zin om door te gaan
en eventueel later in het bestuur plaats te nemen.”

N

Nog iets anders?
it wil ik nog wel even kwijt: we zijn niet aan
het opleiden voor andere clubs, maar voor
Duno. Ik heb een hekel aan clubs die zelf niets doen
aan een jeugdopleiding en die parasiteren op de
clubs die er wel veel tijd en geld aan besteden.”

D

Daan de Ligt
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Meer dan voetbal: van F-kamp tot kinderbingo
el eens op een willekeurige
zaterdag bij een voetbalclub met
een grote jeugdafdeling staan kijken?
Doen, het is echt de moeite waard!
Bij Duno bijvoorbeeld. Van drie turven
hoog tot flink uit de kluiten gewassen
tieners bevolken er dan de velden en het
clubgebouw. Gejuich om een doelpunt,
teleurstelling vanwege een gemiste kans,
tranen vanwege een zere knie, er gebeurt
van alles als de jeugdige voetballers vol
overgave hun wedstrijden spelen.

W

aast trainen en het spelen van
competitie- en bekerwedstrijden
gebeurt er natuurlijk nog veel meer
bij de Duno-jeugd. Elk elftal neemt
deel aan toernooien bij andere clubs
en ook is er voor zo’n Duno-team

N

altijd een thuistoernooi. Ook zijn er geregeld
oefenwedstrijden, zowel op eigen veld als ‘uit’.
n wat te denken van het kamp voor de Fspelertjes op het eigen terrein en natuurlijk
het grote jaarlijkse voetbalkamp voor de iets
oudere jeugd. Komend seizoen valt er nog
meer te verwachten: zoals bijvoorbeeld een
‘oliebollentoernooi’ in de kerstvakantie, kinderbingo,
kindercarnaval, een kinderplayback-show, een
feestavond voor de oudere spelers en meer.

E

ortom, de Duno-jeugdafdeling bruist van
de activiteit. Niet alleen het voetbal staat
centraal, maar ook aan de gezelligheid en het
sociaal contact wordt aandacht besteed.

K
J

eugdvoetbal bij Duno is echt een sportieve
uitdaging bij een gezellige club.

Duno – de feiten – een club van 24 november 1923
roen-zwart zijn onze kleuren en daar zijn we
trots op. Sinds de Haagse sportvereniging
Duno op 24 november 1923 werd opgericht, heeft
de club ups and downs gekend, maar gebleven is
altijd het gevoel dat we met de circa vijfhonderd
aangesloten leden samen wat willen bereiken.
Bovenal probeert Duno een goede, sociale en
wijkgebonden sportvereniging te zijn. Dat doen
we vooral door gezamenlijk te voetballen (ooit
had Duno een korfbaltak en wie weet wat de
toekomst nog zal brengen...), maar zeker ook
ons nieuwe clubgebouw open te stellen voor tal
van activiteiten, bijvoorbeeld van scholen. Die
huiskamer aan de Mgr. Nolenslaan maakt onderdeel
uit van het project ‘Haagsche Dynamiek’, waarin
ook plek is ingeruimd voor de Haagse bloedbank
Sanquin en een kinderopvangorganisatie.

G
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atuurlijk ontkomt een sportclub er niet
aan ook sportieve doelen te stellen. In de
periode 1983 - 1989 speelde het standaardelftal
van de zaterdagafdeling in de tweede klasse;
toen er nog geen hoofdklasse bestond. Daarmee
was Duno destijds de hoogst uitkomende
zaterdagvereniging van Den Haag. Inmiddels
moeten we genoegen nemen met op zowel
zaterdag als zondag een minder hoge kwalificering,
maar zijn de ambities om de weg omhoog in te
slaan helder. Een geruststellende gedachte is dat
Duno sinds een aantal jaren het jeugdvoetbal
verder heeft geprofessionaliseerd. Duno is ook
officieel amateurpartner van Feyenoord. Inmiddels
beschikken we over circa driehonderd jeugdspelers
en is de trainersstaf op alle fronten flink uitgebreid.
We kunnen daarom het vertrouwen uitspreken dat
zowel het creatieve- als het prestatieve voetbal bij
Duno gewaarborgd is.

N

Duno – clubgebouw en velden
Clubgebouw en velden: Mgr. Nolenslaan 9,
Den Haag, 070 368 53 63 (gelegen achter het
zwembad De Waterthor)
Postadres: Secretaris J. Taal, Keizerstraat 4e,
2584 BH Den Haag, 06 49372693
E-mail adres: Taal05@casema.nl
Betaling contributie: Postbank rekeningnummer
438878 t.n.v. hsv Duno
Aanmelden leden: J. Taal, Keizerstraat 4e,
2584 BH Den Haag, 06 49372693
Coördinatie wedstrijdzaken: N. Demmers,
demmers8@wanadoo.nl, 06 18393327
Duno – website
Alles over Duno op: www.hsvduno.nl
webmaster: Steve de Jong, e-mailadres:
info@hsvduno.nl, 06 26342965
Duno – het bestuur
Voorzitter: R. Leenheer,
leenh@kabelfoon.nl, 06 51352318
Vicevoorzitter/pr: H.F. Ruijl,
henk.ruijl@planet.nl, 06 11905928
Secretaris: J. Taal,
taal05@casema.nl, 06 49372693
Sponsorzaken: A. Pije,
alphons.pije@kabelfoon.nl, 06 53217717
Financiele zaken: J. Vermeulen,
j.f.vermeulen@orange.nl, 06 22905993
Voetbalzaken: R. Garskamp,
robert.garskamp@gmail.com, 06 53684033
Duno – beheer huiskamer
Beheerder: A. Taal,
Forellendaal 852, 2553 KP Den Haag, 06 40868526
Duno – Zondagafdeling
Algemeen coördinator: W. Hoog,
wouterhoog@orange.nl, 06 42157616
Trainer: P. Toet,
corrietoet@hotmail.com, 0174 390745
Coordinator mannen: R. Wijtenburg,
rwwijtenburg@planet.nl, 06 43220513
Veteranen: L. van Zijl,
leovanzijl@casema.nl, 06 51363853

OOIEVAARSPAS

Duno verschaft leden die in
het bezit zijn van een Ooievaarspas een korting van 50%
op de contributie. Ook zijn er
andere voordelen mogelijk.
Voor informatie
financiële zaken
J. Vermeulen

Duno – Damesafdeling
Damescoördinator: M. Tulp,
marisca.tulp@planet.nl, 06 13749474
Duno – Zaterdagafdeling
Voorzitter: E. Heijdt,
eric.heijdt@renault.nl, 06 21857783
Penningmeester: L. Thissen,
lth@rsk.nl, 06 21216823
Facilitair en horeca: E. Pije,
pije@casema.nl, 06 18111818
Voetbalzaken: C. IJspelder,
cees.maria@casema.nl, 070 3524727
Lid: L. van Zijl,
leovanzijl@casema.nl, 06 51363853
Zaterdag-coördinator selectie: R. Mahieu,
ray.carola@wanadoo.nl, 06 41460911
Duno 1: J. Ponsen,
janenjan@wanadoo.nl, 06 42273239
Duno 1: E. Pije,
pije@casema.nl, 06 18111818
Duno 2: L. van Zijl,
leovanzijl@casema.nl, 06 51363853
Duno 3: F. van Huijzen, 06 38239637
Duno 4: P. Kool, 079 3516742
Duno 5: F. de Jong, 06 51362812
Duno – Jeugdafdeling
Voorzitter: F. Meere,
fmeere@carlsonwagonlit.nl, 06 22738276
Vicevoorzitter: P. Mackaay,
psrwmackaay@wanadoo.nl, 06 23728541
Secretaris: J. Barbier,
joycebarbier@hotmail.com, 06 24762726
Hoofdcoördinator: J. Dalhuijsen,
dalhuijsen1@wanadoo.nl, 070 3974041
Algemene zaken: A. Rouwendaal,
rouwendaal@casema.nl, 06 18259523
Wedstrijden en toernooien: N. Demmers,
demmers8@wanadoo.nl, 06 18393327
Facilitaire zaken: P. Pije,
ppije@planet.nl, 070 3230754
Technisch coördinator: E. Steinvoort,
kimenevert@wanadoo.nl, 06 48193703
Coördinator A-jeugd: R. van der Harst,
joostvanderharst@hotmail.com, 06 20209326

Coördinator B-jeugd: H. Ismael,
mrismail@kabelfoon.nl, 06 10290527
Coördinator C-jeugd: M. van Bijsterveld,
martbijs@zonnet.nl, 06 51291133
Coördinator D-jeugd: P. Mackaay,
prswmackaay@wanadoo.nl, 06 23728541
Coördinator E-jeugd:M. Mol,
mham.mol@casema.nl, 06 22042259
Coördinator F-jeugd: J. van der Slot,
vanderslot@wanadoo.nl, 06 46357995
Duno – trainers senioren e.a.
Zondag: P. Toet,
corrietoet@hotmail.com, 0174 390745
Zaterdag: J. Linkerhof,
jan.linkerhof@wanadoo.nl, 06 51797669
C. Jansen,
info@chrisjansendrukwerkadvies.nl, 06 53362977
Fysiotherapeut: Peter Vonk, 070 3604786
info@fysio-thomsonplein.nl
Zaterdag verzorger: H. Ottens, 06 45368925
Duno – trainers jeugd e.a.
A klasse: Hoofdtrainer Peter Vonk,
06 27404100, fysio_thomsonplein@orange.nl
B klasse: Hoofdtrainer Patrick Demmers,
06 51510247, p.g.demmers@sdg.minvenw.nl
C klasse: Hoofdtrainer Ferry Plu,
06 48744330
D klasse: Hoofdtrainer Harry Barbier,
06 14543688, sherra2004@orange.nl
E klasse: Hoofdtrainer Henk van Veen,
06 22648337, henkvanveen02@kpnplanet.nl
F klasse: Hoofdtrainer Perry den Otter,
06 51875003, perrydenotter@gmail.com
Duno – verenigingsondersteuner vrijwilligerswerk
Machteld van den Muijsenbergh
tsvmachteld@gmail.com
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verhuizingen

INTERNATIONAAL VERHUIS- EN MEUBELTRANSPORTBEDRIJF BV

Zinkwerf 27 Den Haag Tel.: 070 - 3663134
Zoetermeer Tel.: 079 - 3610233
vandervelde-verhuizingen@hetnet.nl

HOLLAND

Duno - Ereleden
W. Alblas
G. den Braber
R. Leenheer
A. Pije

J. Raateland
H.F. Ruijl
R. Slier (tevens erevoorzitter)

Duno - Leden van verdienste
A. Buis
W. Alblas
C. Ekering
G. van Hattem
H. Hoet
R. Kettenis
A. Kieboom
D. de Ligt
T. van der Linden
F. Meere
S. van Mil
K. Mooij
J. Morit

J. Ponsen jr.
P. Pije
H. Ravensbergen
D. de Reus
J. Schilte
J. Taal
Mw. J. Trouwborst
J. Vermeulen
A. Vrolijk
C. IJspelder
Mw. A. van der Zijden
B. van der Zijden
L. van Zijl

Duno - Onderscheiden als Duno’er van het jaar
1 januari 2007
1 januari 2006
1 januari 2005
1 januari 2004
1 januari 2003
1 januari 2002
1 januari 2001

Joke van der Slot
Marco van Bijsterveld
Steve de Jong en Harold Ismael
Sandra de Bruijn en
Nel de Jong
Fred van Huijzen en
Nico Demmers
Hennie Selder
Daan de Ligt en Leon Buis

1 januari 2000
1 januari 1999
1 januari 1998
1 januari 1997
1 januari 1996
1 januari 1995
1 januari 1994
1 januari 1993

Fred van der Giessen en
Jan Ponsen jr.
Hans Hoet
Kees van der Spek
Eef den Daas
Jan Taal
Arie van der Harst
Adrie en Bertus van der Zijden
Joke Eijkelhof (eerste jaar)
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ADVERTENTIEPAGINA VRIJ

“mHeotetkojestmjeakteijnd.”. Maar tijd
Joke van der Slot ‘Alles voor de Effies. Mijn Effies.’
oke van der Slot kijkt verlegen als we eerst
vragen naar haar bekroning tot Duno’er van het
jaar. De F-coördinator noemt het heel gewoon wat
ze allemaal doet voor haar jonkies. Het gaat om de
groepen kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar
en van zes tot acht jaar. De toekomst van de club.
Stuk voor stuk kennen ze haar. Lieve Joke, ook die
van de zakdoek en de pleisters.

J

et is echt heel leuk werk om te doen”, zegt de
kortgeknipte, donkerharige voetbalvrouw in
hart en nieren. “Je kan het bijna geen hobby meer
noemen. Iedereen moet eens komen
kijken, als die kinderen bezig zijn op een
kwart voetbalveld. Het heeft eigenlijk
niets met voetbal te maken,” lacht Van
der Slot, die haar kroost op het veld, maar
ook in de kleedkamer, goed in de gaten
houdt. Grapjes maken mag best, maar
schelden niet. Niet binnen de gekalkte
lijnen, maar ook niet daarbuiten. Ook niet
onder de douche. Joke is veel meer dan
een F-coördinator bij háár vereniging.
Niks bijzonders, vindt ze dat. “Je hoort en
ziet toch zelf wel dat er iets gedaan moet
worden? Dan regel je dat toch? Het kost je alleen
tijd, maar tijd moet je maken.”

H

n Joke maakt tijd, ook om zonodig achter de bar
bij te springen. In de bestuurskamer. Tot er weer
zo’n parmantige dreumes binnen komt stappen en
ziet dat Joke druk bezig is. “Maar kom je dan straks
wel even kijken?” Ze kan zo’n verzoek eigenlijk niet
weerstaan. “Soms zeg ik dan: “ga maar eerst naar
je trainer”. Of: “ga maar naar je leider”. Want het
is voor mij als F-coördinator prima werken, omdat
trainers en leiders bij de F super samenwerken, en

E

dat maakt het voor mij als F-coördinator een stuk
gemakkelijker. Ach, zelfs als ik een vreemd kind van
bezoekers in een hoekje zie huilen, dan pak ik dat
handje en breng het kind naar de moeder. Dat is
toch heel normaal?”
oke van der Slot is blij met haar club, maar heeft
toch nog wel een kleine wens. Voor als de club
terug is op het eigen complex. “Ik hoop dat ook de
ouders van de Effies steeds meer betrokken raken
bij de club. Dat kan alleen maar goed zijn. Voor
de club, voor de ouders, en voor de kinderen. Ik op
mijn beurt doe alles voor de Effies.
Mijn Effies. En ik zou graag willen dat
de betrokkenheid, communicatie en
samenwerking tussen ouders-trainersleiders ook blijven bestaan, als de
kinderen doorstromen naar hogere
leeftijdscategorieën.”

J

aar kleinste voetballertjes trainen
op woensdag en de ‘íets groteren’
op maandag én woensdag. “Soms ga
ik pas om één uur naar bed, maar ik
sta altijd weer om zes uur op. Geen
probleem.” Haar echtgenoot vindt het gelukkig
helemaal niet erg dat ze door de week en zaterdags
zoveel tijd in de club, of beter gezegd, in de kinderen
van Duno steekt. “Nee hoor, hij zegt altijd, als ik
thuiskom: “ik ben blij dat je er weer bent”. Beter
kun je het toch niet treffen?” Van anderen horen we
dat Joke precies zó ook met haar eigen kinderen
omgaat, ook met de kinderen op school. Voorzitter
van de ouderraad, leesmoeder, oppasmoeder, te veel
om op te noemen. Ze horen haar nooit mopperen.
Zelfs als de kleine voetbalcracks groter worden en
hoger gaan spelen zoeken ze haar toch nog op.
“Dan zitten ze al op E- of op D-niveau. Er is een kind
naar Feyenoord en een kind naar Sparta gegaan.
En momenteel lopen er twee kinderen ‘stage’ bij
Feyenoord. Een jongen die proef mocht spelen bij
Feyenoord stuurde me een leuk mailtje. Dat is toch
het grootste compliment dat je kunt krijgen?”
Leo van der Velde

H
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“vInoloorolepsdpernee”kuur

Peter Vonk, fysiotherapeut met een missie
uno is sinds dit seizoen een fysiotherapeut
rijker. A1-trainer Peter Vonk bemoeit zich
niet alleen sportief met de club, hij is in het
dagelijks leven actief als sportfysiotherapeut en
revalidatietrainer. Tijd om hem even voor te stellen.

klachten, waaronder dus ook veel sportblessures.
Ook ben ik gespecialiseerd in schouder- en
knieklachten.”

Kom maar op, wie is Peter Vonk?

e reguliere verzorging binnen Duno zal op
de trainingsavonden en tijdens wedstrijden
gedaan worden door de verzorger. Bij twijfel over
een blessure of bij verregaande klachten bestaat
de mogelijkheid telefonisch met mij contact
op te nemen om op maandagavond via een
inloopspreekuur naar de blessure te laten kijken
en eventueel verder behandeld te worden. Dit in
samenspraak met de verzorger. Verdere revalidatie
is dan mogelijk in de praktijk en op het veld, waarna
op een gegeven moment de training en wedstrijd
weer hervat kunnen worden.”

D

ijn naam is Peter Vonk. Ik ben 45 jaar, ben
getrouwd met Monique en heb drie zonen
van 22, 19 en 12 jaar. Ik ben in 1988 afgestudeerd
als fysiotherapeut op de Haagse Academie
voor Fysiotherapie. Van 1990 tot 2000 heb ik
gewerkt in een particuliere praktijk in Den Haag.
In de tussentijd heb ik mij gespecialiseerd als
sportfysiotherapeut en revalidatietrainer.”

M

Was je al eerder actief in het voetbal?
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n 2000 heb ik een fysiotherapiepraktijk
overgenomen en ben toen voor mijzelf
begonnen op het Thomsonplein 25
in Den Haag. Jarenlang ben ik
verzorger/fysiotherapeut
geweest bij voetbalclub RAVA
in het Zuiderpark/Houtwijk
en heb daardoor veel
contacten gelegd met andere
sportverenigingen. In de
praktijk behandel ik
dan ook allerlei
mensen met
verschillende

I

Wat kunnen we van jou verwachten?

D

En wat verwacht jij van Duno?
ij Duno zal ik ook de A1 gaan trainen. Deze
groep jongens bereidt zich voor om te
gaan spelen in de zaterdagselectie. Vooropstaan
discipline en mentaliteit gecombineerd met veel
plezier. Dit jaar zal een overbruggingsjaar zijn met
een gemengde groep van tweedejaars-A-spelers en
eerstejaars-A vanuit de B-jeugd. Duno gaat volgens
mij een fantastische doorstart maken met een mooi
gevormd nieuw terrein, een goed bestuur en kader
en vele enthousiaste vrijwilligers. Ik ben blij dat ik
komend seizoen deel mag uitmaken van deze
groep mensen.”

B

Jimmy van Nierop schreeuwt het uit

DOOR DAAN DE LIGT
-STADSDICHTER DEN HAAGKunst
Een zwoeger zwelgt in diepe droefenis
verhult zijn leed in stevige kritiek
waar blijft de echte voetbalheroïek
de geur van gras, de lach of ergernis
nu openbaart zich wat ik node mis
en grijnst men om mijn stroeve motoriek
de lucht van plastic sprieten maakt me ziek
zo’n veld is altijd groen en lentefris
de technicus kent geen ontsteltenis
het godenspel wordt snel en artistiek
hier triomferen schoonheid en techniek
een zegen is het, zeker en gewis
genieten zullen spelers en publiek
nu zelfs het gras tot kunst verheven is.

