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Lustrum

Daar zaten we dan, een jaar geleden, aan de keukentafel te brainstormen als vers samengestelde 
lustrumcommissie over hoe we het 50-jarig bestaan van de club zouden vieren. Naast 
verschillende activiteiten voor de jeugd, feestjes en een reünie ontstond het idee om een 
magazine te maken. Een heuse glossy moest het worden.

Helaas gooide de eerste lockdown al gauw roet in het eten. Hoe moesten we de interviews 
organiseren, hoe kwamen we aan geweldige actiefoto’s en was er nog wel budget? Toen eind 
2020 duidelijk werd dat er voorlopig nog geen feestjes en andere activiteiten plaats konden 
vinden, stond een ding vast. De Glossy, inmiddels met hoofdletter G, moest er komen!

Met elkaar hebben we onze schouders eronder gezet en zijn we op zoek gegaan naar de 
identiteit van Sporting ’70: rood-geel, historisch besef, jong/oud, lekker eten en drinken, feestje, 
samen, kwaliteit, inzet en liefde en bovenal veel voetbal. Kortom: een hoop gezelligheid op het 
veld, langs de lijn en in de kantine; en dat al 50 jaar.

Razende reporters Aagje en Lieve zochten oud-international Marieke Ran op in België en skypten 
met oud-speler en -trainer van FC Utrecht Rob Alflen die tegenwoordig in het Midden-Oosten 
vertoeft. Flore en Lennard verzorgden een moppenpagina en Auke toonde zijn kookkunsten in 
restaurant De Heeren van Leeuw en bereidde een rood en een geel gerechtje dat we thuis  
kunnen maken. 

Ben je benieuwd hoe het eraan toegaat in de selectie van de Dames en de Heren van Sporting? 
Ook nu er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden? Of hoe het komt dat Sporting dat in 1970 is 
opgericht, eigenlijk al een historie van 68 jaar kent? Ook dat kun je terugvinden in dit magazine.

We hopen dat jullie deze Glossy met net zoveel plezier lezen als dat wij hem hebben 
samengesteld. En verder …. nog even volhouden en dan staan we weer met z’n allen schouder  
aan schouder op het terrein van ons cluppie te juichen, aan te moedigen en te genieten.  
Met hoofdletters, want dat is Sporting eigen.

Auke, Caecilia, Caroline, Claudie en Marc
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Beste Sporting ’70-vrienden,

Dit is de tweede keer dat ik het voorwoord schrijf. Twee 
weken nadat ik mijn eerste tekst had afgerond, ging het 
land in een intelligente lockdown. Alles werd ineens anders. 

Het hele jubileumprogramma ging grotendeels op de schop. 
Allerlei festiviteiten waarop wij ons hadden verheugd, 
moesten we schrappen. Mijn voorwoord uit februari 2020 
raakte achterhaald. Corona maakte het jubileumjaar van 
Sporting ’70 een jaar om niet snel (of juist wel) te vergeten. 

Heel even mochten we in september en deels in oktober 
genieten van wedstrijden, gezelligheid en sociale contacten. Zaken die ertoe doen bij een 
voetbalclub. Wij konden onze jeugd zien voetballen in de prachtige nieuwe tenues. Op het shirt de 
voor onze club zo kenmerkende ‘V’.

Deze V ontstond in de jaren vijftig toen een groep verontruste leden van Zwaluwen Vooruit besloot 
zich af te scheiden en verder te gaan onder de naam Sint Maarten. Om kosten te besparen, werd 
over het rode shirt van de Zwaluwen een gele V genaaid. Op 2 december 1970 fuseerden Sint 
Maarten en handbalvereniging Oranje57. Sporting ’70 werd geboren.

In de vijftig jaar die volgden, is de club uitgegroeid tot een sociale, vitale vereniging met circa 1250 
leden. Het is een grote uitdaging om hieraan verder leiding en richting te geven. Voor de komende 
jaren liggen er bestuurlijk zeer veel mooie uitdagingen. 

Naast het behouden en versterken van de sociale vitaliteit, zijn dat onder meer de optimalisatie 
van het complex (de aangekondigde bouw van een sporthal), het trekken van sponsors voor op de 
reclameborden rondom de velden en het verder uitbouwen van ‘de club van 100’. Ook de invoering 
van de flexibele speeldag is een thema. Wij proberen de landelijke trend om over te stappen van de 
zondag naar de zaterdag het hoofd te bieden. 

Die uitdagingen ga ik graag samen met mijn medebestuursleden aan. Tijdens de laatste 
bestuursvergadering, vlak voor het uitbreken van het coronavirus, omschreef iemand van ‘buiten’ ons 
als een “zichtbaar, onderling vriendschappelijk bestuur”. “Als je bestuursleden wilt aanspreken, is de 
kans groot dat je ze tijdens het weekeinde langs de lijn of aan de bar aantreft.”

En die zichtbaarheid gaat zeker weer komen. Wij gaan samen met een hele grote groep 
enthousiaste  trainers, vrijwilligers en ouders ervoor zorgen dat onze leden blijven genieten van het 
spelletje. Ieder op zijn eigen niveau. Ieder op zijn geheel eigen wijze.

Ik heb er zin in!

Voorzitter Sporting ’ 70,
Willem Muilenburg
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Historie
Geschiedenis Sporting ’70 telt eigenlijk 68 jaar

Sporting ’70 viert het 50-jarig bestaan, maar  
eigenlijk gaat de geschiedenis van de club al  
langer terug. Om precies te zijn, bestaat de  
voetbalvereniging 68 jaar.

e heeft een rijke historie vol 
hoogte- en dieptepunten, fusies, 
verhuizingen en betrokken leden.

Het begint allemaal in 1951. Een 
groep kritische leden van Zwaluwen 

Vooruit is het dat najaar niet eens met de 
gang van zaken binnen de voetbalvereniging. 
De bom barst tijdens een algemene 
ledenvergadering. De groep besluit zelfstandig 
verder te gaan.  

Een half jaar later, op 27 april 1952, is het zover. 
Diverse mensen komen bijeen in de voormalige 
Pauluskerk in Tuindorp om de Rooms 
Katholieke Sport Vereniging (R.K.S.V.) Sint 
Maarten op te richten. In het eerste seizoen 
(1952-1953) wordt Sint Maarten al kampioen.

Sint Maarten begint met twee seniorenteams 
in de Johannapolder (Rijnsweerd). Daar 
liggen zestien voetbalvelden waarop maar 
liefst dertien verenigingen spelen. Een eigen 
kantine en voetbalveld heeft Sint Maarten 
niet. De ruimte blijkt te beperkt. Er worden 
voetbalvelden gehuurd van DVSU en 
Wittevrouwen boys (later DSO)

Katholiek
Geld om een nieuw tenue te kopen, is er niet. 
Van oude gele lappen wordt het V-teken dat 
op de rug in een halve cirkel doorloopt, op de 
rode shirts van Zwaluwen Vooruit genaaid. Dit 
V-teken houdt Sporting ’70 nog steeds in ere. 
Sint Maarten is een op en top katholieke 
vereniging. De club wordt in doen en laten 
vergezeld door een geestelijk adviseur 
(kapelaan). De katholieke moraal wordt hoog 
gehouden en bewaakt. Op de zondag gaan de 

spelers eerst na de kerk om pas na 12.00 uur 
het veld te betreden. In het jeugdvoetbal zijn 
fraters actief. Deze broeders verdwijnen in de 
jaren tachtig bij Sporting ’70 uit beeld.

Verhuizing
Sint Maarten groeit en verhuist in 1956 naar de 
Inundatiekade (Talmalaan-Willem Dreeslaan). 
Daar moet de club het voetbalveld samen met 
DWSV gebruiken. Op het terrein wordt een 
eigen kantine geplaatst. Dit gebouw is een 
geschenk van verschillende ambachtsscholen.  
In 1958 vertrekt Sint Maarten naar de 
Zuilenselaan waar de vereniging de 
beschikking krijgt over twee voetbalvelden. 

Ze heeft een rijke 
historie vol hoogte- 
en dieptepunten

‘
’

Z
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Van de voormalige boerderij bouwt ze de 
koestal om tot kleedkamers. De kantine aan 
de Inundatiekade breken ze af om weer te 
verplaatsen naar de nieuwe locatie.

Voordorp
In 1963 krijgen de voetballers twee velden 
voor de zaterdag en één voor de zondag in 
Tuindorp-Oost (wat nu de woonwijk Voordorp 
is) beschikbaar gesteld. De kantine aan de 
Zuilenselaan wordt weer afgebroken en 
door twintig man een eind verderop weer 
neergezet. Op 9 mei 1964 volgt voor de derde 
keer een feestelijke opening van de kantine. 
Maar ook deze locatie blijkt niet  
de eindbestemming.

Omdat de gemeente Utrecht 
woningbouwplannen heeft voor Voordorp, 
ontwerpt ze een sportpark aan de 
Voorveldselaan, de huidige locatie van 
Sporting ’70. Dat komt goed uit, want Sint 
Maarten is in ledenaantal gegroeid en vraagt 
om meer voetbalcapaciteit. 

Fusie
Fusies van sportverenigingen begint in de 
jaren zestig flink op gang te komen. Zo doet 
op 22 april 1969 handbalvereniging Oranje’57 
(Terwijde) een oproep in de krant om te fuseren 
met een katholieke vereniging in Utrecht. 
Gevolg: Sint Maarten en Oranje’57 gaan om 
de tafel zitten en op 10 september 1969 wordt 
besloten een bouwcommissie te installeren. 
In een buitengewone ledenvergadering op 2 
november 1970 gaat de meerderheid akkoord 
met het voorstel om te fuseren. Op 2 december 
1970 vindt de oprichtingsvergadering plaats. 
Sporting ’70 is een feit. Op 20 augustus 1971 
gaat het sportpark open. De krant opent met 
de kop: “We maken van onze kantine geen 
kroeg”. Sporting ’70 degradeert echter wel 
gelijk het eerste seizoen (1971-1972). 

Tenue
Het nieuwe shirt van Sporting ’70 brengt de 
gemoederen binnen Sint Maarten en Oranje’57 
hevig in beweging. Met name Oranje’57 wil 
een nieuwe outfit. Bekende Sint-Maartenleden 
strijden voor behoud van het eigen tenue. Op 
21 april 1971 neemt de ledenvergadering op 

voorstel van het hoofdbestuur een besluit (49 
voor, 45 tegen, een blanco) om een nieuw 
clubtenue aan te schaffen.
Het wordt een wit shirt met rechts een blauwe 
streep en links het embleem van Sporting 
’70. Op 15 juni 1971 vindt een buitengewone 
ledenvergadering plaats aan de Kögllaan 
(padvindersgebouw). Dan blijkt dat een ruime 
meerderheid tegen het nieuwe clubtenue is. 
58 van de 63 aanwezige leden stemmen voor 
intrekking van het besluit van 21 april. De leden 
besluiten om met het oude clubtenue door te 
gaan. De toenmalige voorzitter concludeert 
dat de shirtdiscussie tijdrovend is geweest en 
kaderleden heeft gekost.

Omni
Wie de naam Sporting ’70 voor het eerst heeft 
genoemd, is niet bekend. De naam Sporting 
’70 is mede ingegeven door het voornemen 
om een omnivereniging te worden. Zo hebben 
de American Football Vikings een tijdje op het 
sportcomplex gespeeld en is in 1971 gesproken 
met basketbalvereniging The Eagles. In 1976-
1977 traint Faja Lobi nog op het sportcomplex 
maar daar blijft het bij. Het bestuur van 
Sporting’70 heeft de omni-gedachte nimmer 
vorm kunnen geven omdat de (bestuurlijke) 
capaciteit daarvoor ontbreekt.  

In de algemene ledenvergadering van 11 maart 
1985 wordt besloten dat handbal Sporting 
’70 gaat verlaten. Sporting’70 handbal en 
de Utrechtse Handbalvereniging (UHV) gaan 
samen omdat beide verenigingen leden 
verliezen. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
de samenwerking tussen voetbal en handbal 
lang niet altijd soepel verliep.

Terugloop
In de jaren tachtig heeft Sporting ’70 het 
niet makkelijk. Het ledental loopt sterk terug 
waardoor het om financiële redenen het 
huidige veld C moet afstaan aan USV Hercules. 
Er zijn problemen met de kantine en intern is er 
discussie over de visie van de club. 

In 1990 komt de Beleidsadviescommissie met 
een visie: alleen voetbal en geen uitbreidingen 
met andere takken van sport. Geen ledenstop, 
maar Sporting’70 moet juist weer groeien. 

Historie

De naam Sporting ’70 is mede  
ingegeven door het voornemen  
om een omnivereniging te worden

‘
’



Jubileumuitgave12 www.sporting70.nl

50 jaar Sporting ’70 | Jubileumuitgave 

Sporting ’70 |  50 jaar 13

Er moet een evenwichtige verhouding komen 
tussen prestatievoetbal en recreatief voetbal. 
De drie afdelingsbesturen senioren, jeugd en 
zaal worden samengevoegd. Met zaalvoetbal 
was Sporting ’70 in het seizoen 1977-1978 
gestart. In het seizoen 1993-1994 zijn er twaalf 
heren- en een dameszaalvoetbalteams. 

Dames
Sint Maarten en Oranje’57 spreken voor de 
fusie al af dat handbal meisjes gaat werven 
als lid. Daarna verkondigt Sporting ’70 nog 
een tijdje de mening dat mensen niet zitten 
te wachten op dameselftallen. In het midden 
van de jaren zeventig wordt er acquisitie 
gepleegd om meisjes aan het voetballen te 
krijgen. Dat wordt tot begin jaren tachtig 
herhaald. In het seizoen 1982-1983 lukt het 
om een meisjesteam (MD1) aan het voetbalen 
te krijgen. In het seizoen 1985-1986 gaat een 
damesteam van start.

Nu is Sporting ’70 in Utrecht een 
vooraanstaande voetbalvereniging voor 
meisjes en dames. Kort na de eeuwwisseling 
oppert ex-sportwethouder, Hans Spekman 
eens dat Sporting ’70 alleen verder moest 
gaan met meisjes en damesvoetbal. Dàt zou 
de toekomst voor de club zijn. 

Toppers
Sporting heeft meerdere spelers voorgebracht 
die betaald voetbal hebben gespeeld. Zo 
begint Marieke Ran haar carrière bij Sporting 
’70, waarna ze de club verlaat voor onder meer 
Saestum in Zeist en FFC Heikerheine (2003-
2006) in Duitsland. Ze speelde bovendien 
ongeveer twintig interlands. 
Robby Alflen heeft onder andere gevoetbald 
bij FC Utrecht (1985-1991) en Ajax (1991-1994). 
Ook heeft hij FC Utrecht nog getraind. Wim 
van der Horst speelde bij FC Den Bosch en 
scoorde drie keer tegen Ajax (1983-1984). Arjen 
van Dijk was keeper bij Excelsior (2009-2010) 
en RKC ( 2010-2011). Junior van der Velden ging 
naar FC Utrecht en speelt nu bij FC Den Bosch. 

Groei
Na 2000 groeit Sporting ’70 als kool: van 
circa 450 naar 1200-1300 leden nu. Ook het 

sportcomplex Voordorp ondergaat een 
metamorfose. Er komt in 2006 een  
nieuw clubgebouw, dat later nog eens  
wordt uitgebreid. 

Het eerste kunstgrasveld wordt in 2001 
aangelegd. In 2003 volgt het B-veld, daarna 
het korfbalveld omdat korfbalvereniging 
naar Sporting ’70 kwam. Het C-veld krijgt in 
2007 kunstgras. Uitbreiding van veld D vindt 
plaats in 2011 als gevolg van de woningbouw 
op het Veemarktterrein. 

In 2019 gaat het sportcomplex aan de 
Voorveldselaan weer helemaal op de schop.  
En dat is naar verwachting niet de laatste 
aanpassing geweest. 

Maatschappelijk
Sporting ’70 is gegroeid en met de tijd 
meegegaan. De vereniging heeft op 
maatschappelijk ontwikkelingen ingespeeld. 
Een sportvereniging die zich blijft 
ontwikkelen, borrelt van vitaliteit, behoudt 
haar bestaanszekerheid en gaat een goede 
toekomst tegemoet. Sporting ’70 op naar de 
60 (78) jaar! 

Oud-voorzitter Gerard Houterman

Meer informatie is te lezen in het boek Rood Geel 

verleden. (gjhouterman@planet.nl)
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De meeste mensen binnen Sporting kennen 
de familie Van Dijk en weten dus ook dat bij 
de gehele familie roodgeel bloed door de 
aderen stroomt. Een bezoek aan Van Dijk mag 
voor deze glossy zeker niet ontbreken. Bij 
binnenkomst vraagt Rita gelijk: “Zeg, waarom 
komen jullie bij ons uit?” Het antwoord op 
deze vraag lijkt mij duidelijk. Ook Nel knikt 
instemmend: “We weten wel een hoop te 
vertellen over ons cluppie.”

Begin
Het begon allemaal in ’86. Vrienden van de 
familie raadde Sporting aan als een gezellige 
voetbalclub waar oudste zoon Dennis wel 
terecht kon. Zo geschiedde. Dennis begon 
als 5-jarige bij de jongste jeugd van de club. 
Het duurde niet lang of Cees werd gevraagd 
om leider/trainer te worden van een elftal. 
Nel volgde al gauw met het draaien van 
bardiensten en zo nestelde de familie zich 
binnen de vereniging. 

Dochter Monique begon ook met voetballen. Als 
stoere meid tussen de jongens, want er was nog 
geen sprake van een aparte meidenafdeling. 
Elke leeftijdscategorie telde een hooguit twee 
teams. Niet te vergelijken de huidige situatie. 
Rita besloot eveneens lid te worden en maakte 
de familie compleet. “Maar ik was er na een 
jaar alweer klaar mee hoor”, zegt Rita lachend. 
Na hun voetbalcarrières gooiden de dames het 
over een hele anderen boeg en stortten zich op 
het stijldansen.

Vanaf dag één was de familie actief betrokken 
bij de club. Ik schrijf niet snel genoeg om bij te 
houden wat ze allemaal georganiseerd hebben. 
Van feesten en partijen tot jeugdkampen, 
leiderschap bardiensten, het houdt niet op. 

Nel vertelt vol trots over haar rol bij de loterijen 
van vroeger. “Wij hadden altijd mooie prijzen. 
Dan ging ik even langs bij bekenden in het 

winkelcentrum en dan kregen we mooie 
spulletjes gesponsord. Dan moesten er daarna 
lootjes worden verkocht langs te lijn, en dan 
zeiden ze: ‘doe jij dat maar Nel, tegen jou 
durven ze geen nee te zeggen!’. Ja ik kreeg 
altijd alles voor elkaar.”

Prachtige anekdotes vliegen je om de oren 
bij de familie Van Dijk. Over de vroegere 
jeugdkampen met alle apensteken van de 
kinderen, de late borrels van de begeleiding en 
Cees die stiekem ‘s nachts de eieren van het 
ontbijt had opgegeten. De familie staat erom 
bekend dat ze nog wel eens mopperen. “Maar 
wat hebben we mooie dingen meegemaakt 
hè”, zegt Nel met een ondeugende glimlach.

Verandering
De familie heeft de club zien evolueren en 
mensen zien komen en gaan. De vraag naar 
de verandering in de loop der jaren wordt 
eensgezind beantwoord. “Vroeger was alles veel 
kleiner, gemoedelijker ook. Wij kenden iedereen 
binnen de club en iedereen kende ons. Alle 
leden droegen een steentje bij en we stonden 
altijd voor elkaar klaar. Nu is de club zo groot 
geworden dat dit steeds lastiger wordt.  
Logisch ook.”

Monique: “Dat mensen wat minder snel 
betrokken zijn bij de club ligt niet aan Sporting. 
Dat is iets wat in de hele samenleving gebeurt. 
De ouders zetten hun kind af bij de club en 
komen ze weer halen.”

Is de identiteit van Sporting veranderd in de 
loop der jaren?

“Sporting is nog steeds sporting. Een 
zachtaardige club. Nooit geen ellebogenwerk 
zoals bij andere clubs”, vinden ze. 

Recht door zee
Wie de familie kent weet dat ze recht door zee 

Interview
met Nel, Rita en Monique

Interview door: AUKE GORTER

Sporting ’70 |  50 jaar

zijn. “Wij hebben zoveel mensen zien komen 
en gaan, en ja, we hebben zo onze favorieten.” 
Als je eenmaal binnen bent bij de familie, dan 
staat de koffie altijd klaar. Als ze je niet kennen, 
dan kijken zij de kat uit de boom. “We zijn altijd 
open en eerlijk. We houden vast aan gewoontes 
en ook de vaste mensen om ons heen. Het is 
moeilijk daartussen te komen.”

De familie refereert aan alle personen die hen 
hebben gesteund rond het overlijden van Cees 
in 2018. Iedereen die voor de familie heeft 
klaargestaan. “Dan merk je ineens dat mensen 
het niet voor Sporting doen maar echt voor ons, 
als mens, dat was heel ontroerend”, zegt Nel.

Cees
Het wegvallen van Cees was een grote 
aderlating voor de club maar natuurlijk nog 
meer voor de familie. “Cees was thuis precies 
zoals op de club. Als ‘ie mopperde was het 
goed, als Cees stil was dan wist je dat het niet 
goed ging.”

Ook in de periode dat Cees niet meer op de club 
kon komen, was hij van alles op de hoogte. Hij liet 
zich informeren over de gang van zaken en wist 
precies of de linksbuiten van zondag 1 gescoord 
had of niet. Cees had een gebruiksaanwijzing, 
maar als je zijn taaltje eenmaal verstond, dan 
kon het ook niet meer stuk.

Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar de 
familie Van Dijk doet ook wel eens iets buiten 
Sporting om. Cees had vroeger een volkstuintje 
vol groente. Toen Rita en Monique dit 

omtoverden in een siertuin vol mooie kleuren, 
moest Cees even wennen. “O wat hebben we 
een uitbranders gehad van pa”, zeggen de 
dames in koor. “Maar toen hij resultaat zag, kon 
hij er mee leven.”

Vrije tijd
De familie gaat graag naar concerten en weet 
precies welke musicals er momenteel draaien. 
Ik ben vooraf geïnformeerd over een hobby van 
Nel die maar weinigen kennen: “Ik lees graag. 
Hoe dikker de boeken hoe beter! Ik lees alles, 
van romans tot oorlogsverhalen. Ik heb veel 
gelezen over de Tweede Wereldoorlog of 
bijvoorbeeld over de tsaren in Rusland. Soms 
lees in een boek in een ruk uit. Af en toe wissel 
ik boeken uit met anderen. Als ik maar wat te 
lezen heb.” De zolder is meer een bibliotheek 
dan een gemiddelde opslagruimte. 

“Wat moet ik je nou allemaal vertellen, dacht ik 
vooraf. Maar nu we zo bezig zijn, praat ik aan een 
stuk door’, stelt Nel vast. Zij weet precies wanneer 
welke steen op het complex is gelegd. Ze kent 
de bestuursleden van vroeger bij naam en vertelt 
haarfijn wie haar favorieten waren. “Er zijn zoveel 
mensen geweest. Allemaal goeie hoor, maar wij 
hebben nu eenmaal onze toppertjes.” Zij en de 
rest van de familie geven toe dat verandering niet 
altijd makkelijk is. “Wij houden van duidelijkheid. 
Regels zijn regels en soms moeten we even 
wennen aan een nieuwse situatie’. 

Het is inmiddels diep in de nacht als de 
anekdotes mij om de oren blijven vliegen. 
Nostalgische verhalen over ‘die etterbakken 
van vroeger’ of over het veteranen elftal van 
Cees. De koninklijke lintjes die ze ontvingen als 
dank voor hun inzet voor de club. De uitjes waar 
bussen vol kinderen in het gareel gehouden 
moesten worden. Het is ongelooflijk hoeveel de 
familie heeft meegemaakt bij Sporting. “Het is 
voor ons meer dan een voetbalcluppie.” Daar 
zijn de dames het wel over eens.

Mocht u een keer de tijd hebben, vraag dan 
naar de anekdote over een loslopende stier op 
de veemarkt en de terreinknecht die per toeval 
een rood hesje aan had. Of die keer dat er een 
olifant stond de badderen in de sloot naast de 
club. Wat er ook gebeurt binnen Sporting, de 
familie Van Dijk weet het allemaal!

50 jaar Sporting ’70 | Jubileumuitgave

15



Jubileumuitgave16 www.sporting70.nl

50 jaar Sporting ’70 | Jubileumuitgave 

Sporting ’70 |  50 jaar 17



Jubileumuitgave18 www.sporting70.nl

50 jaar Sporting ’70 | Jubileumuitgave 

Sporting ’70 |  50 jaar 19

De zaterdagmorgen op het sportpark  
is, al vanaf 10 uur, van kinderen en hun  
(groot) ouders. De jeugdelftallen treden aan 
voor hun wekelijkse feestje: de wedstrijd. 

Als je op zoek bent naar flitsend topvoetbal 
moet je hier niet zijn. Dat vind je zelfs in de 
Galgenwaard maar zelden. Dit is de plek waar 
het plezier het belangrijkst is. In het veld in 
elk geval. Langs de lijn is de spanning groter. 
Ouders houden vooral hun eigen kind in de 
gaten en hopen op een geniale pass of een 
schitterend doelpunt. 

De schrijver loopt er met zijn handen in zijn 
zakken tussendoor. Hij wil een jeugdboek 
schrijven over wat zich afspeelt binnen een 
meidenelftal, in dit geval de MO-15, waarin 
zijn vriendinnetje Lieve speelt. Dat betekent 
dus: wedstrijden bekijken, trainingen bekijken, 
praten met de trainsters, met de meiden. Met 
Bloeme bijvoorbeeld, als die met een blessure 
langs de kant zit. Als je Bloeme aanzet houdt 
ze niet op met praten.

Maar hij zit dan liever niet met het 
opschrijfboekje bij de hand. Inspiratie is 

Erbij 
   horen

Waar is de bal? 
De stormwind waait 
mijn paardenstaart
om mijn hoofd heen
voor mijn gezicht.
We waaien allemaal weg. 
Behalve dan Jeroen:
elftalleider,
man van gewicht.
(stormwedstrijd Sporting’70- Alto 2018)

belangrijker dan informatie. En daarom loopt 
hij daar om zich heen te kijken, wedstrijdje hier, 
wedstrijdje daar. Mensen kijken, bakje koffie in 
de kantine, met ouders in gesprek, om erachter 
te komen wat een prettige familie Sporting ’70 
is. Met een club die vijftig jaar bestaat en zo’n 
grote jeugdafdeling heeft kan eigenlijk niets 
mis zijn. Een club waar je bij wilt horen, en soms 
heeft hij het gevoel dat hij dat zelf ook al doet: 
erbij horen.

Naarmate het later wordt gaat de 
gemiddelde leeftijd van de voetballers 
omhoog. Om half drie gaat de biertap open. 
Voor sommige seniorenelftallen begint de 
derde helft.
De schrijver denkt met weemoed terug aan 
de jaren dat hij zelf nog voetbalde, al kon 
hij er geen fluit van. Eén wedstrijd spelen 
betekende ook toen een hele dag op en rond 
het voetbalveld.

Biografie 

Mijn biografie duurt op het moment dat 
ik dit zit te typen 74 jaar. 

Dat lijkt oud en dat is het ook.
Dat lijkt jong en dat is het óok.

Ik ben net na de oorlog geboren in 
Harderwijk. Van kind af aan ben ik een 
lezer geweest. Behalve muziek kleuren 
verhalen mijn leven.

Op school was geschiedenis mijn favoriete 
vak. Ook toen ik zelf schoolmeester was. En 
nu bedenk ik ze zelf. Is dat mooi of niet?

Mijn eerste kinderboek, Olaf de Polaf, 
kwam uit in 1998. Vanaf dat moment heeft 
de deur van de inspiratie niet meer op 
slot gezeten. Een heel rijtje kinderboeken 
volgde. In 2002 publiceerde ik mijn 
eerste 12+ boek De eerste steen, een 
boek waarin voetbal centraal staat. Het 
werd bekroond met de debuutprijs van 
de Jonge Jury. Vanaf dat moment begon 
ik naast bibliotheken en basisscholen, 

ook scholen in het voortgezet onderwijs 
te bezoeken. Toen ik daarvan eenmaal 
de smaak te pakken had, schoof het 
kinderboek geleidelijk aan opzij en kwam 
het jongerenboek ervoor in de plaats.  
Een heel spannende leeftijdscategorie om 
voor te schrijven!

Tot mijn grote geluk maakte ik de start 
van de flexibele lesmethode Nederlands 
PLOT26 van dichtbij mee. Ik schreef een 
paar korte verhalen en de twee novellen 
Voorgoed weg en Het Narrenschip. Ik was 
helemaal opgetogen van het PLOT26-
idee en ik weet dat deze opzet het 
taalonderwijs - en zeker het lezen - positief 
zal beïnvloeden. Wie niet leest, mist vele 
levens. Go PLOT!

Inmiddels ben ik sinds Olaf de Polaf 37 
titels verder en de stroom is nog  
niet opgedroogd. 

Instagram: rom_molemaker
Website: www.rommolemaker.nl 
Email: rom.molemaker@gmail.nl of  
via de site.
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INTERVIEW:

ROBBIE
ALFLEN

Op welke leeftijd ben je gescout en hoe 
verliep dit traject?
“Bij FC Utrecht begon de jeugd pas vanaf 
twaalf jaar. Toen ik twaalf was, ben ik mee 
gaan doen met een soort testwedstrijden. Ik 
trainde toen een keer per week mee bij  
FC Utrecht.”

Naam: Rob Alflen

Leeftijd: 52 jaar

Lengte: 1,80 m

Positie: middenvelder

Feitje: woont nu in Saudi-Arabië 

Waarom ben je gaan voetballen?
“Sinds ik kan lopen, loop ik al rond met een 
voetbal. Veel vriendjes van school gingen ook 
op voetbal.”

Hoe ben je bij Sporting terecht gekomen?
“Toen ik zes jaar oud was, schreef ik mij in bij 
Sporting. Helaas was ik toen te jong, maar een 
paar maanden later kon een jongetje uit mijn 
klas wel bij Sporting terecht en toen ben ik 
gewoon mee gegaan!”

Hoelang heb je bij Sporting gevoetbald?
“Tot mijn zeventiende en daarna ging ik naar 
FC Utrecht.”

Bij welke (prof)clubs heb je gespeeld?
“Ik ben van FC Utrecht naar Ajax gegaan. 
Daarna heb ik ongeveer twee jaar niet kunnen 
spelen door een rugblessure. Ik heb toen nog 
bij DHSC, Sparta, Heracles, Cambuur en  
Vitesse gespeeld.”

Interview door AAGJE VAN DER COELEN EN LIEVE WELDAM (MO17-1)Interview door AAGJE VAN DER COELEN EN LIEVE WELDAM (MO17-1)

Wat is je beste herinnering aan Sporting?
“Ik heb daar een hele leuke jeugd gehad. Ik 
ging met veel plezier naar de training. Alles 
kon op Sporting. Ze dachten veel mee en ik kon 
daar echt lekker kind zijn.”

Als je Sporting in een woord zou moeten 
omschrijven. Welk woord zou dat dan zijn?
“Familie. Ouders kwamen altijd mee en 
dronken in de kantine een biertje mee!”

Heb je tips voor de jeugd van de club?
“Zorg dat je voetballen altijd leuk blijft vinden. 
Een voetbalcarrière kun je niet afdwingen. 
De een wordt nou eenmaal met iets meer 
talent geboren dan de ander, maar blijf 
gewoon doen wat je leuk vindt. Want als je 
betaald voetballer wordt en je moet elke dag 
voetballen, kan je hobby ook wegvallen.”

wat is de grootste les die je hebt geleerd bij 
het voetballen? 
“Het verschil is erg groot tussen betaald en 
niet betaald voetbal. Ik had bijvoorbeeld 
bij Sporting heel veel vrienden. Terwijl bij de 
profclubs iedereen wat van je wil. Mijn grootste 
les is dat je niet iedereen moet vertrouwen, 
want er zit een groot verschil tussen je 
privéleven en de voetbalwereld.”

Waarom woon je in Saudi-Arabië?
“Ik ben hier trainer van een team O19. Henk 

ten Cate was hier eerst trainer. De club wordt 
omschreven als het ‘Feyenoord van Saudi-
Arabië’ en heeft veel supporters.”

Welke wedstrijd is je het meest bijgebleven?
“Een wedstrijd van FC Utrecht. In april tekende 
ik bij Ajax en het was mijn laatste seizoen bij 
Utrecht. Het was de laatste wedstrijd thuis voor 
Europees voetbal. Ik werd geschorst.”

Wat was de reactie van je ouders en vrienden 
toen je professioneel ging spelen?
“Iedereen verwachtte het al. Ik was dag en 
nacht met voetbal bezig. Ze waren vooral blij 
en feliciteerden mij.”

Was het altijd je droom om profvoetballer te 
worden?
“Ja. Sinds ik vier jaar oud was, was er maar 
een optie: profvoetbal. Het liefst wilde ik naar 
Ajax en FC Utrecht. Van huize uit ben ik ook 
opgegroeid met Ajax.”

Wie is/was je voetbalvoorbeeld?
“Toen ik een jochie van 13, 14 jaar oud was, was 
het overduidelijk Van Basten, Rijkaard en Gullit. 
Later heb ik ook nog met Gullit gespeeld.”

Bij welke club heb je het het meest naar je zin 
gehad?
“Dit vind ik een moeilijke vraag. Ik ben namelijk 
bij FC Utrecht opgegroeid. Dit was een soort 
tweede thuis voor mij. Aan de andere kant 
zou ik Ajax kiezen, want hier won ik veel. Wij 
werden landskampioen, wonnen de beker en 
de Europacup. Of toch misschien Heracles, 
want hier zijn mensen veel nuchterder en 
normaal?”
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Dames 1 en dames 2 worden nu al twee 
seizoenen door dezelfde staf vertegenwoor-
digd: met Edwin Copier en Lennart Hardewijk 
aan het hoofd van de selectie. Edwin Copier 
- en rechterhand Juliette van Oomen - is een 
echte teambegeleider. Hij zorgt ervoor dat 
dames 1 als een goed samenspelend team op 
het veld verschijnt en duels zeker niet uit de 
weg gaat. 

Sporting dames 1 wordt vaak gezien als fysiek 
erg sterk. Dat is ook precies wat we willen uit-
stralen: er valt bij ons niet veel te halen. Edwin 
heeft een eigen manier van spelen. Sommige 
meiden vragen zich toch vaak af waar deze 
tactiek vandaan komt. Na een paar wedstrij-
den gekeken te hebben, kwamen we er al snel 
achter dat onze trainer zijn tactiek toch echt 
wel haalt uit een ander team: Liverpool. Dat is 
dus de reden dat we bijna net zo goed zijn  
als hen! 

Dames 1 is erg blij met een trainer zoals Edwin 
en een leidster zoals Juliette. Natuurlijk kan 
onze vaste vlagger Peter niet ontbreken. Lekker 
in het zonnetje of in de snijdende storm, hij 
staat altijd aan de zijlijn! 

Ook bij dames 2 klopt het spel al twee 
seizoenen. Het is een goed voetballend team 
waar oud en jong zich keihard inzetten om elke 
bal te winnen. Met Lennart, met zijn rechter-
hand Karine Smit, is ook dit jaar dames 2 aan 
een goeie start begonnen. 

Dat Lennart verstand heeft van voetbal weten 
we allemaal, maar wisten jullie ook dat hij 
zelf vroeger een hockeyer was? Een oefening 
voordoen op de training gaat daarom nog wel 
eens mis. 

Dirk van Dam kan niemand wegdenken in onze 
vrouwenselectie. Met alle vragen over materi-
alen en kleding kan je bij hem terecht, en vaak 
is het de volgende dag al geregeld voor je.  
Dirk is echt een verbindende factor in onze 
selectie en we zouden hem voor geen goud 
willen missen. 

Wij zijn niet zomaar een groep meiden onder 
elkaar. We verschillen allemaal enorm van 
karakter en dat maakt juist waarom we met 
elkaar zo sterk zijn. Onze selectie heeft afge-
lopen seizoen hoogte- en dieptepunten mee-

Wij zijn de vrouwenselectie van Sporting ’70! Een 
super leuke, getalenteerde groep meiden. Dat vinden 
we vooral ook zelf. Dit seizoen maakten we een zeer 
goede start, maar helaas liet het coronavirus ons dit 
niet afronden. We missen het voetbal allemaal enorm 
en hopen zo snel mogelijk weer met z’n allen op het 
veld te staan.

Wij slepen 
elkaar door 
alles heen en 
niks is te gek 
voor onze 
selectie

‘

Dames 1 Interview door: ANNE BLOM, LISA DE JONG EN NADJA VOLLEMA

gemaakt. De selectie heeft te maken gehad 
met een overlijden van iemand die heel dicht-
bij stond. Bijzonder om te zien hoe een team 
dan niet alleen als een team aanvoelt, maar 
ook echt als ‘zussen’. Wij slepen elkaar door 
alles heen en niks is te gek voor onze selectie. 

Dat niks te gek voor onze selectie is, klopt 
helemaal. We nemen het voetbal uiteraard erg 
serieus, maar een biertje na de wedstrijden of 
trainingen in de kantine mogen niet ontbreken. 
Het spelletje toepen voor een kannetje bier is 
een wekelijkse vermaking. 
Dit jaar hebben we een net afgestuurde dokter 
in ons midden, Mette. Heel handig om een 
dokter erbij te hebben, want bij de kleinste 
verwondingen staat ze vliegensvlug naast je. 
Ook Sita is een dokter in opleiding. Vragen als 
‘weet jij wat ik hier heb?’ of ‘wat moet ik met 
dit wondje doen’ in de kleedkamer krijgen de 
twee vaak om hun oren.
Daarnaast hebben we momenteel ook twee 
boevenvangers in ons midden, Ellen en Iris. Zij 
zijn beide bijna afgestudeerde hoofdagent-
en in regio Utrecht. Dus veilig zijn we sowieso. 
Leuk weetje: er zijn nog twee meiden die zich 
hebben aangemeld voor de Politieacademie. 
Wie weet hebben we er dus over een tijdje vier 
in ons midden. Wisten jullie dat de politie ook 
een Nederlands elftal heeft? Ellen is uitgeno-
digd om mee te gaan doen aan het EK in juni! 
Spannend hè?! 

Zoals al eerder werd genoemd, zet jong en oud 
zich altijd in om te winnen. Onze jongste speel-
ster die zich dit seizoen heeft aangesloten bij 

de vrouwenselectie is Emma. Zij is een echte 
aanwinst voor de selectie. Emma scheelt dan 
wel weer bijna 14 jaar met de oudste speelster 
in ons midden. Marleen mag dan misschien wel 
de oudste genoemd worden, maar in het veld 
is daar zeker niks van te merken. 

Onze vrouwenselectie wordt ook wel FC Kruis-
band genoemd. Helaas hebben wij ook dit jaar 
weer te kampen gehad met afgescheurde kruis-
banden. Ellen, Menke, Merijn en Gail moesten er 
eerder al aan geloven en ook dit jaar zijn Lisa, 
Nadine en Fleur de slachtoffers geworden van 
het afscheuren van de kruisband. Wij wensen 
hen een voorspoedig en snel herstel!

Echte topscorers kunnen wij dit seizoen niet 
echt uitreiken en ook vorig seizoen werd ver-
stoord door het coronavirus. Wel kunnen we 
toch zeggen dat Sam er heel wat doelpuntjes 
heeft ingelegd. Daar zijn wij dan ook heel  
blij mee! 

Willen jullie graag weten wie die fantastische 
Instagrampagina beheren? Dat snappen we. 
Dit doen Anne, Lisa en Nadja. Door die toffe 
Instagram hebben zij sponsoren gevonden om 
mooie ‘Sporting Vrouwenselectie hoodies’ aan 
te schaffen. Hartstikke leuk! 

Al met al zijn wij een hele leuke groep meiden 
die enorm veel plezier met elkaar beleven. We 
hopen dit nog zo lang mogelijk te blijven doen. 
Hopelijk geeft 2021 ons weer de kracht om net 
zoals afgelopen jaren te schitteren in de rood 
gele kleuren van onze Sporting ’70.
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Een overzicht door de jaren heen..
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Interview
interview langste lid Henny van Noort

In 1967 begon Henny van Noort met voetballen bij  
Sint Maarten. Zoals wij allemaal weten, ontstond 
Sporting ’70 in 1970 door een fusie van Sint Maarten 
en handbalvereniging Oranje ‘57. 

ndertijd werd er geen competitie 
gevoetbald onder de tien jaar. De 
jongste talenten konden uiteraard 
wel trainen, maar zij gingen pas 
voor het ‘eggie’ spelen zodra ze tien 
jaar oud werden. 

’Vanaf je tiende speelde je gewoon 11 tegen 
11 op een groot veld. De wedstrijden duurden 
wel wat korter. Tweemaal twintig minuten 
geloof ik. Dan hingen ze een extra lat op, 
zodat het doel wat lager werd. Dat zag er 
natuurlijk niet uit, een 10-jarige in zo’n groot 
en hoog doel. Ikzelf was wel eens keeper, 
maar ook ik kon nog niet bij de lat.’’ Henny 
besloot al snel om vast te gaan keepen. Zo 
doorliep hij de gehele jeugd van Sporting. 
Bovendien keepte hij een aantal jaren in het 
eerste elftal. 
“Het was toen heel anders dan nu. Wij 
hadden alleen maar voetbal, er waren geen 
andere opties qua sporten. Tennis was er niet 
of nauwelijks. Het ging als vanzelf: er werd 
altijd en overal gevoetbald. Buiten op de 
pleintjes, op de trainingen en dan zaterdags 
een wedstrijd en soms gingen we dan zondag 
ook naar de club om een balletje te trappen. 
Tegenwoordig is er zoveel meer keuze en 
zoveel meer te doen.’’

Wat maar weinigen weten, is dat Henny een 
uniek takenpakket heeft vervuld binnen het 

eerste elftal van de club. Als keeper maakte 
hij voor het eerst kennis met het eerste elftal. 
Op (..) jarige leeftijd - wanneer precies weet 
hij niet meer - hing hij zijn handschoenen 
aan de wilgen en besloot te gaan voetballen. 
“Dat kon ik wel aardig omdat we dus altijd 
op straat speelden. In onze klasse werd 

bikkelhard gespeeld. Tegenstanders hadden 
maling aan de keeper en dat heeft mij heel 
wat blessures opgeleverd. Op een gegeven 
moment was ik er klaar mee.”

I
Wat maar 
weinigen 
weten, is dat 
Henny een 
uniek taken-
pakket heeft 
vervuld binnen 
het eerste elftal 
van de club

‘

Interview door AUKE GORTER

Henny is tot 
zijn 56e blijven 
voetballen

‘
’

Hij zette een stapje terug naar het tweede 
om vervolgens als veldspeler weer de weg 
omhoog in te zetten. Hij bereikte het eerste 
en bleef zes jaar een vaste waarde in het 
team. Ook toen Henny meer recreatief ging 
voetballen, bleef hij betrokken bij de selectie. 

Hij werd leider en ging vol goede moed de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen in. 
Toenmalig hoofdtrainer (van wie hem de 

naam is ontschoten) gaf er vlak voor de 
aftrap van het seizoen echter de brui aan. 
“Toen ben ik voor twee wedstrijdjes interim-
hoofdtrainer geweest. Ik geloof niet dat er 
anderen zijn die keeper, speler, leider en 
hoofdtrainer zijn geweest van het eerste 
elftal”, zegt Henny met een knipoog.

Henny is tot zijn 56e blijven voetballen. 
Nadat hij werd getroffen door een 
hartstilstand, hield het helaas op. “Nu gaat 
het niet meer. De fysieke duels leveren mij 
teveel pijn op. Het is mooi geweest.”

Henny was niet ‘over fanatiek’, zo zegt hij 
zelf. “Als ik iemand door de benen speelde, 
was mijn wedstrijd al goed, ongeacht 
de uitslag. Ik heb nog met Robbie Alflen 
gespeeld voor een jaar. Hij was 15 , ik 26. Hij 
was zó goed, zó sterk al op die leeftijd. Echt 
mooi om te zien. Na een jaar ging hij naar  
FC Utrecht. 
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Ik heb ook altijd gevonden dat ik als 
veldspeler minder vermoeid raakte dan als 
keeper. Als keeper moet je constant waken 
voor die ene belangrijke bal, als speler ging ik 
gewoon achter mijn tegenstander staan als ik 
even niet vrij wilde staan.”

Henny bleef actief voor de club. Hij heeft van 
alles gedaan. Zo was hij secretaris, bestuurslid 
vrouwen en gaf hij keeperstraining. Op de 
vraag wat het grootste verschil is tussen de 
mannen en vrouwen op het veld, zegt hij: 
“Bij vrouwen is het veel persoonlijker. Bij de 
mannen maakt het minder uit als je elkaar 
niet aardig vindt binnen een team. De 

mannen gaan aan de andere kant van de bar 
staan, bij de vrouwen ligt dat ingewikkelder. 
Wat niet betekent dat vrouwen minder 
fanatiek zijn op het veld hoor. Ik heb die 
keepers afgeknepen op de trainingen en 
nooit een onvertogen woord. Er is ook een 
mooi stijgende lijn bij de vrouwen te zien. 
Begonnen in de vijfde klasse en kijk nu eens.”

Henny heeft oude vriendschappen 
overgehouden aan de club. Donderdagavond 
wordt er nog steevast gekaart met de ‘jonge 
goden van weleer’. Hij kent ze al 50 jaar en 
gaan geregeld met de families samen op 
vakantie.  “Ik heb nu geen actieve rol meer 
binnen de club. Dat is ook wel lekker, geen 
verplichtingen en dan bepaal je zelf wanneer 
je weer een wedstrijdje komt kijken.”
“Sporting was vroeger het enige dat 
mensen hadden in hun vrije tijd. Dan kom 
je automatisch samen. Hele families troffen 
elkaar op de club. Nu hebben mensen zoveel 
meer verschillende keuzes. Blijf ik voetballen? 

Of ga ik toch elders studeren? Het verloop is 
veel groter geworden. De maatschappij wil 
bovendien wat van een voetbalclub zoals 
een pedagogische invulling van het voetbal. 
Trainers hebben een VOG nodig en ga maar 
door. Ik zeg zeker niet dat dit verkeerd is hoor, 
want je hoort de vreselijkste dingen. Vroeger 
was het gewoon een vrijetijdsbesteding 
en meer niet. Nu voelt het soms meer 
bedrijfsmatig aan. Er wordt veel professioneler 
naar een voetbalvereniging gekeken. Ik denk 
niet dat de trainers van toen in het huidige 
beleid mee zouden kunnen.”

“En ik weet niet of de echte kattenkwaad 
nog bestaat? Vroeger op 1 april was het altijd 
raak bij ons. Had Cees van Dijk een partijtje 
stenen geritseld voor de aanleg van het 
nieuwe terras. Belden we op alsof wij van 
de gemeente waren, dat die stenen als de 
sodemieter weggehaald moesten worden. 
Cees snel alles wegsjouwen. Wij lachen. Cees 
schelden natuurlijk!”

“Of die keer dat we naar de club belden dat 
iedereen van het veld moest, omdat het water 
afgesloten was en dus niemand kon douchen. 
Kwam Peter Pannekoek met emmertjes water 
die hij net voor het afsluiten nog kon tappen. 
Hij bleef volhouden dat het water afgesloten 
was. Wij wisten natuurlijk beter!”
“Man, wij voetbalden vroeger gewoon op 
een spijkerhard gravelveld. Ik was toen al 
keeper. Voor de keepers was er dan een 
zandbak aangelegd om in te duiken. Bij een 
beetje regen stond je in een modderpoel. Je 
kwam niet eens meer omhoog. Moeder thuis 
natuurlijk ook helemaal niet blij.”

Als het fysiek nog zou kunnen, dan trok Henny 
zijn voetbalschoenen vandaag nog aan. “Ik 
besef me heus wel dat het elk jaar minder 
werd. Als ik nu sta te kijken langs het veld, tja 
dan lijkt het eigenlijk nergens meer op. Maar 
dat geeft niet. In het veld zijn we allemaal 
Maradonna’s en denken we dat we in de WK-
finale spelen. Dan met z’n allen na afloop de 
kantine in, gezellig toch! Het voelt na afloop 
toch heel anders als je zelf niet mee hebt 
gedaan. Is toch niet hetzelfde.”

Man, wij voet-
balden vroeger 
gewoon op een  
spijkerhard  
gravelveld

‘
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Leden met een 
Hoofdletter
p 22 januari van dit nieuwe jaar hebben 
twee in hart en nieren Sportingers een 
koninklijke onderscheiding ontvangen 
uit handen van locoburgemeester 
Maarten van Ooijen. Onze eigen Willem 

Muilenburg en Bart van Steen werden benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden 
kregen de onderscheiding voor hun jarenlange 
vrijwilligerswerk voor ons eigen cluppie.

De Orde van Oranje-Nassau bestaat sinds 4 
april 1892. Voor een onderscheiding in deze 
orde komen personen in aanmerking die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
samenleving. Denk hierbij aan vrijwilligers die zich 
inzetten voor jongeren, milieu, (mantel)zorg, sport, 
buurtverenigingen of vluchtelingen.
Ook iemand die in haar of zijn werk bijzondere 
prestaties levert en zich daarmee onderscheidt van 
beroepsgenoten, kan worden benoemd in deze 
orde. Dit moet dan wel echt uitstijgen boven wat 
normaal gesproken van iemand verwacht mag 
worden in een dergelijke functie.

De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden: 
Lid – Ridder – Officier – Commandeur – Grootofficier 
– Ridder Grootkruis 

De meeste aanvragen voor koninklijke 
onderscheidingen leiden tot een benoeming tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is de zesde 
graad in de orde. In 2020 was dit 87 procent van 
alle onderscheidingen tijdens de lintjesregen. Het 
gaat in de regel om vrijwilligers die opereren op 
lokaal niveau.

Voor een onderscheiding 
in deze orde komen per-
sonen in aanmerking die 
zich bijzonder verdien-
stelijk hebben gemaakt 
voor de samenleving

‘

Geraadpleegde bronnen: https://www.lintjes.nl/
onderscheidingen/orde-van-oranje-nassau en  
https://www.duic.nl/algemeen/koninklijke-onderscheiding-
voor-twee-utrechtse-sporting-70-vrijwilligers/

Een koninklijke onderscheiding

O

doorr: CAROLINE WISSE
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Wisten jullie dat… 

… Willem al bijna dertig jaar vrijwilliger is? 
… hij begon als coach?
…  hij allerlei hand- en spandiensten voor de 

vereniging deed?
…  en uiteindelijk in het bestuur terecht kwam 

als bestuurslid Jeugdzaken?
… hij in 2012 vicevoorzitter werd? 
… Bart toen voorzitter was? 
…  hij zich onder meer bezighield met de 

onderhandelingen met de gemeente over 
de herinrichting van het complex van de 
vereniging?

… hij zich al ruim vijftien jaar inzet voor ons?
…  ook hij begon als begeleider van 

jeugdteams?
… hij ook wedstrijdsecretaris was?
…  hij teamfoto’s van de jeugdteams maakte en 

voor de nieuwsbrief schreef?
… hij in 2008 bestuurslid werd? 
… hij onder andere de Support Desk opzette?
…  wij daardoor nu een professionele 

servicedesk hebben, inclusief digitaal ticket- 
en volgsysteem?

Wij zijn bijzonder trots op deze twee 
Koninklijke Kanjers!

50 jaar Sporting ’70 | Jubileumuitgave
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De compote is 
heerlijk bij wildgerechten, 
maar kan ook onder een 
stevige oude kaas op een 

broodje. 

!

Snijd de kopse 
kanten van de 

kweepeer af, zo ver 
dat je de aanhechting 
van het steeltje en het 

kroontje verwijderd

1

Schil met 
een dunschiller 

de kweepeer rond. 
Kleine bruine 
plekjes zijn 

niet erg.

2

Snijd de peer 
over de lengte 

in kwarten. 
Snijd het klokhuis 

royaal weg. 

3

Snijd de kwarten in 
blokjes. Dit hoeft 

niet heel netjes. Zo 
snel mogelijk in het 
wijnmengsel tegen 

verkleuring.

4

Dit mengsel 
mag zeker 

15 minuten heel 
zachtjes pruttelen 

tot het vocht is 
verdampt.

5

Laat dit 
afkoelen en 

je compote is klaar; 
zo makkelijk kan 

het gaan! 

6
Kweeperen zijn wonderlijke vruchten. Te verkrijgen  
vanaf eind oktober tot maart. Rauw zijn ze hard,  

onaantrekkelijk en simpelweg niet lekker. Maar met de  
juiste bereiding is het echt een feestje!

             Dit is een basisrecept voor kweeperencompote. Variaties 
zijn heel makkelijk aan te brengen!

         1 kg schoongemaakte kweeperen (dus wegen na het schillen) 
250 ml witte wijn (droog tot half zoet, vooral niet  
te duur) 250 ml sinaasappelsap (maakt niet uit  

welk merk) 10 draadjes saffraan

 Breng de sinaasappel, wijn en saffraan aan  
de kook. Laat dit mengsel 2 minuten zachtjes  

doorkoken en haal van het vuur af.

  Broodbeleg? Voor de zoetekauwen; voeg wat suiker of honing  
toe aan het vocht !

  Wat kruidiger? Voeg wat kruidnagel of kardemom toe. Wel even  
eruit vissen voor je de compote gaat eten!

  Opkikkertje? Voeg een scheutje liquor 43/cointreau toe!
  Garnituur op je kaasplankje? Snijd de kwarten nog eens in drie  
gelijk delen. Voeg een kaneelstokje en 3 steranijs toe. Kook  
voor 2 minuten en laat afkoelen in het vocht. 

Ook
lekker!

Kweeperencompote

    Koken met Auke

Sporting ’70 |  50 jaar

50 jaar Sporting ’70 | Jubileumuitgave

2       Snijd de kopjes 
              van de rode ui 

en verwijder de 
buitenste schil. 

Halveer en snijd 
nu ringen van

 2 mm dik. 

4 Als de paprika’s 
zacht beginnen 

te worden,  
voeg je de  

azijn en 
suiker toe.

3 Doe een klein 
scheutje olie 

naar keuze in de 
pan. Als de pan goed 

warm is, mogen de 
paprika’s en 

ui er in.

5 Na een minuut of 
twee ontstaat 

een mooie 
massa. Voeg 

zout en peper 
toe naar smaak. 

De paprika’s mogen  
een beetje 

bite houden!

1Snijd de paprika in 
reepjes van 0,5 cm 

breed, uiteraard 
zonder pitjes en 

witte vlies. 

Een heel simpel bijgerecht waarmee je weer alle kanten  
op kan!

            Dit is een basisrecept voor kweeperencompote. Variaties 
zijn heel makkelijk aan te brengen!

2 rode paprika’s
2 rode uien

2 el sherryazijn
zout / peper

20 gr basterdsuiker

Zo een makkelijke basis! Dit is lekker bij een stukje  
witvis of bijvoorbeeld varkenshaas. Maar je kunt er  

vooral veel kanten mee op!

  Neem een mooie balsamico-azijn in plaats  van sherryazijn.  
Heerlijk op een bruschetta!

  Of blaker de paprika’s boven een gaspitje. Spoel het verbrande vel 
er grotendeels af onder een lopende kraan. Volg de overige stappen 
maar let wel: de paprika’s zijn nu al een beetje zacht !

  Eet je bijvoorbeeld biefstuk? Vervang de sherryazijn  
door een mooie port!
  Ga je naar het park? Laat de paprika’s helemaal afkoelen  
en rasp er de schil van 1  limoen doorheen + een kleine  
beetje sap. Lekker fris ! 

Ook
lekker!

Chutney van rode paprika

33



Sporting ’70 |  50 jaar

MARIEKE RAN
Interview

Op welke leeftijd ben je gescout en hoe 
verliep dit traject?
“Op mijn twaalfde of dertiende ben ik gescout. 
Robbie Alflen was toen mijn trainer. Hij speelde 
destijds bij FC Utrecht. Robbie kende Vera 
Pauw goed. Zij werkte bij de KNVB. Vera kwam 
bij mijn wedstrijd kijken en hierna werd ik 
geselecteerd voor Jong Oranje. Ik heb daar 
lang gespeeld. In 2002 stroomde ik door 
naar het Nederlands elftal. Hierin heb ik tot 
2005 gespeeld. Van 2003 tot 2005 was ik 
ook nog actief in de Bundesliga voor vrouwen 
in Duitsland. Ik ben gestopt in 2005. Ik kreeg 
minder plezier in het voetballen, omdat ik 
graag meer wilde bereiken. Dat was in die tijd 
nog lastig voor vrouwen.”

Wat is je beste herinnering aan Sporting?
“Het was een kleine, maar daardoor juist 
gezellige club waar altijd alles en iedereen 
samen voetbalde.”

Als je Sporting in een woord zou moeten 
omschrijven. Welk woord zou dat dan zijn?
“Rood, geel, nooit teveel!”

Naam: Marieke Ran

Leeftijd: 45 jaar

Lengte: 1,70 m

Positie: middenveld, maar 
beheerst alle posities

Feitje: is links- en rechtsbenig 

Waarom ben je gaan voetballen?
“Sinds ik kan lopen, loop ik al rond met een 
voetbal. Veel vriendjes van school gingen ook 
op voetbal.”

Waarom ben je gaan voetballen?
“Ik voetbalde al van jongs af aan op straat. In 
Tuinwijk waar ik woonde, had je een pleintje 
waar iedereen samenkwam om te gaan 
voetballen. Op mijn kleuterschool zat bijna 
iedereen op voetbal, dus ik wilde dit ook.”

Hoe ben je bij Sporting terecht gekomen? 
“Alle kinderen uit de buurt voetbalden bij 
Sporting en de club stond bekend om de 
gezellige sfeer.”

Tot welke leeftijd heb je bij Sporting 
gevoetbald en was dit met jongens?
“Ik heb tot en met mijn veertiende in een 
jongensteam gevoetbald bij Sporting. Op 
dat moment was het niet gebruikelijk om 
na je veertiende nog in een jongensteam 
te voetballen. Daarom ben ik naar JSV 
Nieuwegein gegaan. Hier mocht ik gelijk met 
het hogere damesteam meespelen.”
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Interview door AAGJE VAN DER COELEN EN LIEVE WELDAM (MO17-1)
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Wat geef je meisjes in de jeugd bij Sporting 
mee als tip?
“Blijf plezier houden. Als je echt wat wil 
bereiken, moet je volhouden. Ook bij 
teleurstellingen. Elke training en wedstrijd 
ervoor gaan en zorgen dat altijd het 
teambelang boven het individu staat.”

Welke wedstrijd is je het meest bijgebleven? 
“Dat zijn er twee. De eerste is Nederland 
tegen Portugal. We moesten winnen voor een 
A-status (belangrijke status voor internationaal 
niveau). De wedstrijd hebben wij gewonnen. 
Wat op dat moment erg belangrijk voor mij 
was, omdat mijn vader ernstig ziek was. De 
tweede wedstrijd is in de kwartfinale van de 
DFB-bokaal (Duitse beker). Deze wedstrijd liep 
gelijk op, maar uiteindelijk wonnen we toch.”

Doe je nu nog steeds iets met voetbal? 
“Tegenwoordig zit ik bij een vereniging voor 
oud-internationals. De vereniging organiseert 
evenementen. Zelf voetbal ik niet meer. Ik heb 
aan zaalvoetbal gedaan, maar dat doe ik nu 
niet meer. Wel fiets en hardloop ik nog. Af en 
toe voetbal ik met mijn neefje die zelf ook bij 
Sporting zit.”

Bij welke clubs heb je gespeeld na Sporting?
“JSV Nieuwegein, Saestum, in Duitsland bij 
Heike Rheine. In de zaal bij Buitenveldert in 
Amsterdam.”

Wat vind je het grootste verschil tussen 
vrouwen- en mannenvoetbal?
“Het allergrootste verschil is, denk ik, dat 
mannen gewoon echt een stukje fysieker zijn 
dan vrouwen.”

Hoe reageerde jouw omgeving erop toen je 
op professioneel niveau ging spelen?
“Mijn ouders reageerden eigenlijk heel nuchter. 
Zij vonden het leuk, maar pushten mij niet 
om nog hoger te moeten gaan. Mijn ouders 
brachten me altijd naar elke wedstrijd. Met 
mijn vrienden voetbalde ik altijd, waardoor 
bij hen de ‘shock’ minder groot was. Maar 
natuurlijk vonden zij het heel leuk.”

Wat vind je het leukst aan het voetbal?
“Het leukste aan het spel, vind ik tijdens een 
wedstrijd mensen voorbij spelen. Dat het een 
teamsport is en dat het eigenlijk een heel 
strategisch spel is.”

Wie was jouw voetbalheld?
“In mijn tijd was er minder aandacht voor 
vrouwen, maar als ik zou moeten kiezen Vera 
Pauw.”

Bij welke club had je het het meest naar je zin?
“Dat vind ik moeilijk te beantwoorden, omdat 
ik bij elke club in een andere leeftijdsfase zat. 
Aan het begin Sporting en later ook Seastum, 
omdat ik daar een erg leuk team had.”

Marieke Ran (Midden) op de foto met  de Interviewsters
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Als niemand kijkt…
Als niemand kijkt dan kan ik alles
Dan ben ik de grote held
Speel ik de sterren van de hemel
Ben ik de beste van het veld
Mijn verstand zit in mijn voeten
En als het moet ook in mijn kop
Die bal gaat in de kruising
Met een omhaal of een lob

Ik ben beter nog dan Messi
Dan een Klaas Jan Huntelaar
Die is met mij vergeleken 
Een onbeholpen stuntelaar
Vraag niet naar bewijzen
Waar mijn talent uit blijkt
Maar geloof me, ik kan alles
Zolang er niemand kijkt

Dus wat sta je nou te kijken
Als je kijkt dan gaat het mis
Dan ben ik een amateurtje
En da’s het ergste wat er is
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Auteur: KOOS MEINDERTS (ZONDAG 7 X7)

Strafschopspecialist
Onze spits was doorgebroken
Kwam op de keeper aangesneld.
Hij maakte nog een schijnbeweging
En werd genadeloos geveld.
Strafschop! riep de scheidsrechter
Vanaf het midden van het veld.
Niemand durfde hem te nemen,
Toen heb ik me maar gemeld.

Ik keek de keeper in de ogen.
Hij leek totaal niet bang voor mij.
Schiet maar slome, zei hij lachend
Hier, ik hou een hoekie voor je vrij !
Dat had hij nou niet moeten zeggen
Die keeper met zijn stomme pet.
Ik zal hem een poepie laten ruiken
Ik knal met bal en al hem door het net!

Met grote passen liep ik op de bal af,
Er viel een stilte op het veld.
Nog even en iedereen zou weten
Wie de schlemiel was, wie de held.
Ik kneep allebei mijn ogen dicht
En gaf op goed geluk een knal.
De keeper had geen schijn van kans
Hij kon fluiten naar de bal !

Ik was de grote held die wedstrijd,
Een ware strafschopspecialist. 
En dat zal ik ook blijven 
Tot ik er eentje heb gemist !
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Chocoladebeen
Met mijn rechter kan ik alles,
Leg ik een bal dood op mijn voet.
Met mijn rechter kan ik stiften 
Of een punter geven als het moet.

Met mijn rechter kan ik alles,
Maar ik weet niet wat het is.
Als ik met links een bal wil schieten, 
Gaat het elke keer goed mis.

Mijn linkerbeen, mijn linkerbeen
Is wat je noemt mijn chocoladebeen.
Met dat been, dat stomme been
Maai ik over alle ballen heen.

De bal die schiet naar alle kanten
Maar nooit de kant op die ik wil.
Als ik de bal met links raak
Dan valt elke aanval stil.

De bal gaat naast of hij gaat over
Of komt in de sloot terecht.
En dan duurt het uren voor-ie
Eindelijk weer is opgedregd.

Mijn linkerbeen, mijn linkerbeen,
Is wat je noemt mijn chocoladebeen.
Met dat been, dat stomme been
Maai ik over alle ballen heen.

Mijn linkerbeen, dat stomme been
Is een regelrechte flop.
Er komt een dag, dan vreet ik 
Mijn chocoladebeen nog op! 

Jubileumuitgave38 www.sporting70.nl

Auteur: KOOS MEINDERTS (ZONDAG 7 X7) Illustratie: ANNETTE FIENIEG
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Sporting ’70 is een actieve en gezellige 
voetbalvereniging in Utrecht-Oost. Wij hebben 
een bescheiden, maar groeiende seniorenafdeling 
(mannen en vrouwen) en een grote en bruisende 
jeugdafdeling. Van de ongeveer 1200 leden is 
eenderde vrouwelijk - dit maakt ons en onze sfeer 
uniek. Sporting verdient zijn bestaansrecht aan een 
actief bestuur en vele betrokken vrijwilligers.  
Wij stellen ze graag aan je voor!

Sporting ’70 
dat zijn wij ! 

█ Willem Muilenberg is 
voorzitter van de club. Willem 
staat erom bekend snel actie 
te ondernemen als er iets moet 
gebeuren. Je ziet hem dan 
ook zelden zitten, behalve dan 
tijdens de bestuursvergadering. 
In het weekeinde zie je hem 
langs de velden en aan het 
einde van de middag met 
een biertje aan de bar. Geen 
stereotype bestuurder maar 
een echte hands-on voorzitter.

█ Arno Ploeg is al een aantal 
jaar secretaris en bekleedt 
sinds kort ook de functie van 
vicevoorzitter. Zijn punctualiteit 
en rust zorgen voor een goede 
balans binnen het bestuur. In 
zijn rol als vicevoorzitter zal hij 
net als in zijn rol als secretaris 
een goed vertegenwoordiger 
zijn voor Sporting in Utrechtse 
kringen en de voetbalwereld.

█ De penningen worden 
beheerd door Arjan 
Scheer. Mede dankzij 
hem is Sporting, zelfs in 
deze moeilijke coronatijd, 
financieel gezond. Naast het 
penningmeesterschap is hij 
te vinden bij de wedstrijden 
van zijn dochter en zoontje 
die beiden met veel plezier bij 
Sporting voetballen.

Willem Muilenburg
Voorzitter

Arno Ploeg 
Vicevoorzitter

Arjan Scheer
Penningmeester
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door: CAECILIA THOEN
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█ Wat doet André Moestaredjo 
eigenlijk niet? Als algemeen 
bestuurslid heeft hij veel 
verschillende taken in zijn 
pakket. Van het regelen van 
kledingsponsor 123inkt tot het 
opzetten van een opleiding 
voor scheidsrechters. André 
heeft een bijzondere kijk op 
de dingen en weet tijdens 
vergaderingen de zaken net 
even van een andere kant te 
belichten, wat zorgt voor een 
frisse blik.

█ Rick Hendriks is als bestuurslid 
senioren de benjamin van 
het bestuur. Hij is al sinds de 
F-jes lid van Sporting en is 
van jongs af aan, net als zijn 
vader Gerard, betrokken bij 
de club. Lid zijn van een echte 
Sportingfamilie heeft zo zijn 
voordelen, hij kent de club en 
de seniorenafdeling van binnen 
en buiten.

█ Als enige vrouw in het 
bestuur staat Liesbeth Arends, 
bestuurslid vrouwen, haar 
mannetje. Bestuurlijke en 
politieke ervaring helpen haar 
om invulling te geven aan 
haar functie. Liesbeth schrijft 
regelmatig blogs over haar 
ervaringen als bestuurslid 
om zo meer aandacht te 
krijgen voor meiden- en 
vrouwenvoetbal.

Andre Moestaredjo 
Algemeen bestuurslid 

Rick Hendriks  
Bestuurslid senioren 

Liesbeth Arends
Bestuurslid vrouwen

█ David van Tongeren 
heeft de oudere jeugd in 
zijn portefeuille. Naast 
zijn bestuursfunctie jeugd, 
is David actief binnen de 
communicatiekanalen van 
Sporting. Zijn carrière als 
bestuurslid begon na een 
succesvolle deelname aan de 
projectgroep die tijdens de 
WEURO verantwoordelijk was 
voor de ontvangst van the 
Lionesses op onze club. 

█ Mark Kiela leerde de 
meidenafdeling van Sporting 
kennen door zijn twee 
voetballende dochters. 
Jarenlang was hij als 
toegewijd hoofdleider meiden 
medeverantwoordelijk voor de 
uitvoer van het beleid. Deze 
ervaring is zeer nuttig bij het 
invulling geven aan de functie 
bestuurslid meisjes.

█ Dat Simon van der Weij 
zitting heeft genomen in het 
bestuur, is een aanwinst. Al 
een aantal jaar runde hij het 
wedstrijdsecretariaat met 
verve. Nu hij als bestuurslid 
wedstrijdzaken deel uit 
maakt van het bestuur zijn 
de lijntjes korter en worden 
organisatorische zaken nog 
sneller geregeld. 

David van Tongeren  
Bestuurslid Jeugd 

Mark Kiela  
Bestuurslid meisjes 

Simon van der Weij
Bestuurslid wedstrijdzaken
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Sporting ’70 dat zijn wij!

Naast bestuursleden, (hoofd)teamleiders 
en (hoofd)trainers zijn er een hoop 
leden actief als vrijwilliger binnen 
de club. Kantinediensten draaien, 
wedstrijden fluiten, kleding innemen of 
schoonmaakklussen uitvoeren, zijn slechts 
een deel van de taken die door de leden 
zelf worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er 
verschillende commissies die wij graag voor 
u op een rijtje zetten.

COMMISSIES

Veilig sportklimaat
Misschien voel jij je als speler, ouder, leider, 
trainer of bestuurslid ongemakkelijk over iets 
wat je hebt ervaren, gezien of gehoord. Als 
je er mee te maken krijgt, is het belangrijk 
te weten waar je terecht kunt voor hulp, 
ondersteuning of simpelweg een advies 
of luisterend oor. Wilma van de Kerk is 
namens de commissie veilig sportklimaat de 
vertrouwenscontactpersoon van Sporting ’70. 

Arbitrage
De arbitragecommissie wil ervoor zorgen dat 
we ook in de toekomst over voldoende en 
goed opgeleide scheidsrechters beschikken. 
Zij ondersteunen bijvoorbeeld het initiatief 
om meer vrouwelijke scheidsrechters en 
grensrechters op onze velden te krijgen. Dit 
past bij een club als Sporting. 

Communicatie
De commissie communicatie bewaakt 
de interne en externe communicatie van 
Sporting ’70. Zij verzorgen veel van de inhoud 
van de website, zorgen dat die goed via 
het internet te vinden is en zijn redacteur 
van posts op sociale media. Tevens stelt de 
commissie de nieuwsbrieven van de club op 
en waakt over de inzet van narrow-casting 
via onze ClubTV. Ook richtte de commissie 
de SupportDesk op waar je met al je vragen 
terecht kunt.

Duurzaamheid
In de missie van Sporting staat dat de 
voetbalclub een geïntegreerd onderdeel 
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van de maatschappij wil zijn en daarin 
verantwoordelijkheid wil nemen. Een 
duurzaamheidscommissie die nadenkt 
over hoe we toekomstbestendig en 
milieuvriendelijk met ons complex omgaan, 
draagt daaraan bij. Denk aan de invoer van 
papieren bekertjes en rietjes in de kantine, het 
aanleggen van perkjes en planten van bomen 
bij het terras, maar ook het materiaalgebruik 
bij onderhoudswerkzaamheden. 

Lustrum
De lustrumcommissie is begin 2020 in het 
leven geroepen om een mooi programma 
samen te stellen ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van onze club. Een mooi 
programma werd samengesteld voor jong 
en oud! Helaas gooide corona roet in het 
feestjaar. Gelukkig is dit magazine geheel 
coronaproof en kunnen we op deze manier 
toch even stilstaan bij ons jubileum. Zodra het 
weer kan gaan we alsnog de verjaardag van 
Sporting ’70 vieren.

Materiaal beheer 
De commissie materialen is onmisbaar voor 
een voetbalclub. Zonder goede ballen, 
doeltjes, pionnen en andere materialen 
kunnen wij onze sport niet uitvoeren. Het 
prachtig ingerichte ballenhok is te danken 
aan deze commissie. We moeten alleen 
wel met z’n allen zorgen dat we zorgvuldig 
met de spullen om gaan en er geen ballen 
kwijtraken!

Sponsoring
De sponsorcommissie probeert naast geld dat 
door contributie en kantine-inkomsten wordt 
verdiend, inkomsten voor de club te verkrijgen 
bij sponsoren. Dat kan via shirtsponsoring, 
de bebording rond de velden en de website 
waarop sponsors kunnen adverteren. Sinds 
kort is de club van 100 weer nieuw leven 
ingeroepen.

Technische Jeugd Coördinatie 
Sinds februari 2020 is Thom Bleijerveld als 
Technisch Jeugd Coördinator van Sporting 
’70 verantwoordelijk voor het uitzetten en 
bewaken van de technische lijnen binnen 
de jeugdopleiding voor jongens én meisjes. 

Samen met de hoofdtrainers zorgt hij voor 
oefenstof tijdens de trainingen, stelt hij 
trainers aan en voert hij het selectiebeleid uit.

Toernooien
Elk jaar organiseert Sporting toernooien voor 
de jeugd. Daarnaast is er het jaarlijkse Hoge 
Hoeden Toernooi en het Berenkuiltoernooi 
voor senioren. Door de coronamaatregelen 
kunnen deze activiteiten helaas nu niet 
worden uitgevoerd. Zodra hiervoor weer 
ruimte is, zal de commissie opnieuw worden 
opgetuigd.

Vrijwilligerszaken
Om al het vrijwilligerswerk dat op de club 
wordt uitgevoerd in goede banen te leiden 
is de commissie vrijwilligerstaken in het leven 
geroepen. Deze commissie werft vrijwilligers 
binnen de club en zorgt voor het inplannen 
van de taken.

Wedstrijdzaken
De commissie Wedstrijdzaken zorgt voor de 
indeling van de accommodatie en bezetting 
van het wedstrijdsecretariaat tijdens 
wedstrijddagen. De secretarissen zijn het 
eerste aanspreekpunt voor alle verzoeken 
en vragen met betrekking tot veldverdeling/
planningen. Dit betreft niet alleen de KNVB-
wedstrijden, maar ook alle oefenwedstrijden. 

Kantine
De kantinecoördinatoren zorgen ervoor dat 
de vele vrijwilligers, ouders en senioren hun 
taken in de kantine goed ten uitvoer kunnen 
brengen. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
planning, de taakverdeling en een soepel 
verloop van de baractiviteiten.
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Clubshirts 
door de
 jaren heen
Met het lustrum in zicht begon er wat rumoer te ontstaan in de 
wandelgangen van onze club. Er werd navraag gedaan over 
ideeën voor het jubileum en wellicht moest er zelfs een nieuw 
shirt komen?

Nieuw? Dat is niet iets waarin Sporting ’70 per se uitblinkt. 
Sentiment daarentegen wel! Zo ontstond er een zachte roep om 
de gele V weer terug te brengen in ons rood-gele tricot.

Zo gezegd, zo gedaan. Met subtiele aanpassingen zijn wij bijna 
weer terug bij waar we zijn begonnen. De V prijkt weer tussen de 
trotse schouders van onze clubgenoten.

Met de verschillende shirts zo naast elkaar, zie je mooi de 
stappen die Sporting in de loop van de jaren heeft gezet. 
Van een klein kneuterig clubje tot een grote Utrechtse 
voetbalvereniging, die bij tijd en wijle nog even kneuterig is en 
gelukkig maar!

door: AUKE GORTER
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Huidige shirt 2015 shirt 2001 shirt

1996 shirt 1993 shirt 1976 shirt

1962 shirt

Zo ontstond er een 
zachte roep om de 
gele V weer terug 
te brengen in ons 
rood-gele tricot

‘
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Het is zonde dat al dit soort leuke feitjes 
niet zijn opgeslagen. Het zou per slot van 
rekening een mooie Wikipediapagina ople-
veren, niet? Oude foto’s werden gedeeld van 
kleine voetballertjes met een droom om in 
Oranje te komen, tot anekdotes die wellicht 
niet helemaal geschikt zijn voor in deze 
glossy. Een groot deel van de opgerakelde 
verhalen ging over een bijzondere periode. 

Het tweede elftal van Sporting wist driemaal 
achter elkaar te promoveren. Te weten in:
2014/15 heren 2 kampioen
2015/16 heren 2 kampioen
2016/17 heren 2 promoveert

In dat eerste jaar werd het zelf nog gekker. 
Een week nadat het tweede elftal kampioen 
was geworden, werd ook het eerste elftal 
kampioen. U kunt zich voorstellen wat voor 
een feest dat was! Leuk om hierbij te vermel-
den: in 1999 begonnen tien kleine jongetjes 
hun carrière bij Sporting ’70. Dit was in de 
toenmalige F4, onder leiding van René Ver-
meend. Voor lange tijd coach van deze jon-
gens en uiteindelijk nog trainer van dames 1.

Vijf van deze jongetjes speelden in de selectie 
die het dubbele kampioenschap behaalde. 
Nog eens drie jongetjes speelden tot kort 
daarvoor ook in de selectie. Zo zijn er nog 
meer voetballers te noemen van wie het me-
rendeel van de F’jes door zijn gestoten tot de 
herenselectie.

Uiteraard was dit voetbalseizoen een groot 
succes, maar het zat ook vol met wetenswaar-
digheden waarom Sporting bekend staat. Zo 
telde de 32-koppige selectie maar liefst zeven-
tien (oud) jeugdtrainers! Er stroomden steeds 
meer jongens door vanuit de jeugd, die bij de 
selectie hun oude trainers tegenkwamen.

Dat deze selectie hecht was, dat was wel dui-
delijk. Drie van hen woonden zelfs in hetzelfde 
huis en weer vier anderen hadden dezelfde 
werkgever: onze buren van Hotel Mitland! Dit 
was dan ook de plek waar regelmatig het 
weekeinde werd afgesloten.

Inmiddels is het alweer een paar jaartjes 
verder, dus een mooi moment op de stand 
van zaken op te maken! De huidige selectie 
bestaat uit 39 spelers. 22 daarvan kunnen wor-
den gezien als product van de club, onder wie 
twee broers, een vader in de staf en zijn zoon 
als speler. Hoofdtrainers die zowel speler als 
trainer zijn geweest van de Sportingjeugd met 
een gemiddelde leeftijd van 24,5 jaar. Veertien 
(oud) jeugdtrainers en een bestuurslid senioren 
die de jongste debutant was in de herenselec-
tie (14 jaar oud!). Dit zijn toch statistieken om 
trots op te zijn als club. 

Door de jaren heen is er een groep van spe-
lers gevormd, die hun hele leven al spelen in 
het rood en geel. Zij zien elk jaar spelers van 
buitenaf komen en soms weer gaan. Ook qua 
begeleiding is Sporting erg trouw, allen zijn al 

In een rondvraag naar wat weetjes over de herenselectie, 
stuitte ik op nogal wat nostalgie. Er werden veel dingen 
opgerakeld uit het verleden. De jongste speler die 
debuteerde in de selectie, de oudste die ooit heeft 
meegedaan, wie de meeste wedstrijden speelde en wie 
werd er het vaakst kampioen.

Heren 1 door: AUKE GORTER

minimaal vier jaar bij de selectie. Deze stabie-
le groep probeert alles uit het voetballen te 
halen, maar is zich ook erg bewust van de ge-
zelligheid die Sporting biedt. Een potje kaarten 
na afloop biedt een mooie gelegenheid om 
het nog even over die mooie pass te hebben, 
of die gemiste penalty natuurlijk.

Normaal gesproken organiseert de selectie 
elkaar een trainingsweekend, of zoals het door 
de staf wordt genoemd: sfeerweekend. Er 
wordt heel even gevoetbald maar vooral veel 
plezier gemaakt. De details zullen wij u bespa-
ren maar zo nu en dan eindigt er iemand met 
een nat pak…

Naast het voetballen wordt natuurlijk ook 
gewerkt/gestudeerd. De groep is gevarieerd en 
bestaat bijvoorbeeld uit fysiotherapeuten, do-
centen, ( jeugd)zorgmedewerkers, directeuren 
en koorballen. Een heerlijke afwisseling om tot 
een slap/goed gesprek te komen in de kantine!
De selectie baalt als een stekker dat dit voet-
balseizoen geteisterd wordt door de getroffen 
maatregelen. Zo merk je ineens hoeveel tijd 
er toch op de club gespendeerd wordt. Het 

jubileumjaar had er natuurlijk anders moe-
ten uitzien, maar toch gaan wij er het beste 
van maken! Op dit moment wordt er in kleine 
groepjes getraind om toch een beetje fit te 
blijven en hopen we dat de scheids snel weer 
fluit voor het begin van de tweede helft van 
het seizoen!

Wij slepen 
elkaar door 
alles heen en 
niks is te gek 
voor onze 
selectie

‘
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Een vrouw voelt zich achtergesteld door haar 
man. De vrouw zegt: “Je denkt ook aan 
niets anders dan voetbal! Je weet 
niet eens wanneer onze trouwdag 
is!” Waarop de man zegt: “Dat 
weet ik wel! Dat was op de dag dat 
Nederland van Duitsland won!” 

De zoon van een profvoetballer 
komt thuis met zijn eindrapport. 
Vader: Alles in orde?

Zoon: Ja, ik heb mijn contract met de 
4e klas verlengd.

Na de voetbalwedstrijd loopt de 
voetballer naar de scheidsrechter 
en vraagt: “Heb je vijf seconden?” De 
scheidsrechter antwoordt: “Vijf seconden 
heb ik wel, ja.” De voetballer zegt: “Mooi, vertel 
me dan nu maar alles wat jij van voetbal weet.”

“Wat een super wedstrijd!” zegt een toeschouwer 
tegen de scheidsrechter. “Alleen jammer dat je niet 
gekeken hebt.”

Een man die naar een voetbalwedstrijd staat 
te kijken, heeft al de hele wedstrijd 
kritiek op de scheids. Uiteindelijk is de 
scheidsrechter het zat, stapt naar de man 
en vraagt: “Wie fluit deze wedstrijd nou, jij 
of ik?” “Kijk,” zegt de toeschouwer, “als je 
dat niet eens weet, is het geen wonder 
dat je er niets van bakt.”

Max komt thuis ineens de woonkamer 
binnenstormen: “Pap! Pap! Ik heb zojuist 
mijn zus vermoord!” Vader: “Wat???” 
Max: “Ik heb zojuist mijn zus vermoord!” 
Vader: “Oooo, ik dacht dat je zei, ik ben 
voor Feyenoord!”

Zoon: “Mama, mag ik vanavond op tv de 
voetbalwedstrijd kijken?”

Moeder: “Ja, maar slechts één helft.”
Zoon: “Oké, doe de tweede helft dan 
maar.”

Willem gaat voor het eerst met zijn vader 
naar een voetbalwedstrijd. Hij vraagt 
zich af waarom de spelers op een supporter 
schelden. Zijn vader legt uit: “Omdat hij een blikje 
naar de scheidsrechter gooide.” Willem reageert 
verbaasd: “Maar hij gooide helemaal niet raak!” 
Vader legt geduldig uit: “Daarom juist.” 

Een supporter zegt tegen de scheids: 
“Waar is je hond?”

De scheidsrechter antwoordt 
verbaasd: “Ik heb helemaal geen hond.” 

De supporter: “Wat?! Blind en dan geen 
hond?”

Een nieuw voetbaltalent onderhandelt over 
zijn loon met de manager. “Hoeveel krijg ik per 
maand?” vraagt hij. “20.000 euro per maand, 
later krijg je meer,” antwoordt de manager blij. 
“Dan kom ik later wel terug.”

Een voetbalploeg van muizen speelt tegen een 
voetbalploeg van olifanten. Aan het einde van de 

wedstrijd gaat de aanvoerder van de olifanten 
zich verontschuldigen bij de aanvoerder van 

de muizen: “Ik denk dat we een aantal 
teamleden van jullie hebben vertrapt.” 

“Maakt niet uit,” antwoordt de muis, 
had ons ook kunnen overkomen.

Vader: “En? Wat denk je van mijn 
zoon?”

Trainer: “Hij is een veelbelovende speler.”
Vader: “Is hij heel goed dan?”

Trainer: “Nee, maar hij belooft al enkele maanden 
dat hij beter zal gaan spelen.”

        V
oetbalhumor 

       
       

        
         

          
           

         door LENNARD VAN DER COELEN (JO14-2) EN FLORE WELDAM (JO12-1)

Moppen
Waarom wil Duitsland Douwe Egberts als sponsor? Waarom mocht Assepoester eerst niet mee 

voetballen?

Waarom mocht Assepoester daarna niet mee 
voetballen?

Waarom zijn domme blondjes niet voor Duitsland?

Wat is het toppunt van dom zijn?

Waarom liggen er op het veld van Portugal altijd 
kranten opgevouwen?

Wat is het verschil tussen een penalty en een 
biertje?

Waarom lezen Feyenoorders ranglijsten op z’n 
kop?

Hoe noem je een Nederlander die meedoet aan de 
Wereldbeker?

Wat is nooit grappig voor een kale speler?

Wat is het verschil tussen een horloge en een 
trainer?

Wat is de blindste voetballer op het veld?

Omdat DE gratis punten weggeeft.
Ze was haar schoen kwijt.

Ze loopt altijd weg van een bal.
Zo dom zijn ze nou ook weer niet.

Een doelpunt missen in de herhaling.

Omdat de spelers op papier heel goed zijn.

Een biertje gaat er altijd in.

Dan staan ze ook eens bovenaan.

Een scheidsrechter.

Het doel op een haar na missen.

Het horloge zegt tiktak en de trainer heeft tactiek.

Daley Blind

Raadsels

Rebus
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Bij de dames 2 (zondag) speelt een rechts- en 
linkshalf die niet alleen een aardig balletje 
kan trappen, maar ook goed kan tekenen. 
Binnen haar team is dit al langer bekend. Toen 
Sporting ’70 op zoek ging naar een ontwerper 
voor het jubileumlogo, kwam de club daarom 
al snel uit bij Judy van Veldhuisen.  

Een teamgenoot vroeg aan Judy of zij zin 
had om voor Sporting te gaan ontwerpen. “Zij 
weet van mijn werk. Ik heb bijvoorbeeld voor 
een ander teamgenootje geboortekaartjes 
ontworpen en een muurschildering gemaakt. 
Ook heb ik veel tasjes, sweaters en t-shirts 
verkocht aan (ex-)spelers van de dames. En 
het team draagt een trui met mijn logo”, 
zegt ze. De voetbalster was eigenlijk meteen 
enthousiast. Ze hoefde niet lang over het 
antwoord na te denken.  

Knapzak
“Ik ben grafisch ontwerper. Dat is een uit de 
hand gelopen hobby. Ik teken al van jongs af 
aan. Toen ik ging studeren, werden andere 
dingen - de kroeg enzo - even belangrijker. 
Later heb ik het tekenen weer opgepakt. In 
2015 ben ik voor mezelf begonnen. Mijn bedrijf 
heet Knapzak Design. Ik maakte in het begin 
vooral linnen tasjes, vandaar de naam.”

Sinds 2010 speelt zij bij de jubilerende 
voetbalclub. Bij toeval belandde de 
speelster op sportpark Voordorp. Toen zij 
in Utrecht kwam wonen, had ze meerdere 
verenigingen aangeschreven met de vraag 
of er plek voor haar was. “Sporting reageerde 
simpelweg als eerste. De volgende dag kon 
ik al meetrainen.” Het klikte. Ze is niet meer 
weggegaan. 

Taart
In eerste instantie stroomde Judy in een van 
de selectieteams in, maar inmiddels speelt ze 
een tikkeltje lager (“iets minder serieus”). “Ik 
ben relatief laat, op mijn 20e, begonnen met 
voetbal. Ik wil vooral plezier maken en heb 
minder ambitie. Bovendien is op tijd komen 
niet mijn sterkste kant. Ik moet wel eens op 
taart trakteren als ik te laat ben voor een 
wedstrijd.” 

“Ik vind sporten heel erg leuk”, aldus de 
Utrechtse die de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding (ALO) afrondde. Na de ALO volgde 
zij een studie orthopedagogiek en begeleidt 
zij sindsdien in het dagelijkse leven mensen 
met psychische problemen. Judy werkt dus 
niet alleen als ontwerper. Die combinatie van 
banen spreekt haar aan.

Iedereen kan voetballen

Creatief 
rechtshalf 
ontwerpt
 jubileumlogo 

door: CLAUDIE BOLSTER

Poppetjes
Het jubileumlogo ontwierp zij in de avonduren. 
Sporting had twee wensen. Het moet een 
relatie hebben met een ouder logo en 
weerspiegelen dat iedereen kan voetballen. In 
het ontwerp komen jong en oud, jongens en 
meisjes terug. Niemand heeft model gestaan 
voor de tekeningen. “Het gaat om willekeurige 
poppetjes. Het zijn geen bekenden.”

Het logo ligt verder in het verlengde met dat 
van het 25-jarig jubileum. “Het is daarom een 
iets andere stijl dan ik normaal teken. Maar 

als ik iets in opdracht maak, werk ik altijd toe 
naar wat de opdrachtgever wil. Dan houd ik 
minder vast aan mijn eigen stijl van simpele, 
minimalistische ontwerpen.”

Feest
Ze vindt het leuk dat ze de jubileum- 
tekeningen op allerlei plekken terugziet.  
Ze hoopt dat de club komend jaar het 50-jarig 
bestaan alsnog groot(ser) kan vieren. Bovenal 
kan Judy niet wachten om weer lekker met het 
hele team te trainen. “En daarna lekker in de  
kantine een drankje drinken.”
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