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VoorwoordHet jaar 2014 was een bewogen jaar voor de Trekvogels. Tijdens deledenvergadering in november hebben we stilgestaan bij twee jonge mensendie dit jaar veel te jong om het leven kwamen. Frans Linnebank, een oudspeler van Trekvogels kwam om het leven bij een ongeluk op de snelweg.Pieter Huijbers, speler van Zondag-twee van Trekvogels, zat samen met zijnvriendin Hannah in het vliegtuig dat in juli boven Oekraïne werdneergeschoten. Het zijn hele trieste gebeurtenissen, die we niet snelvergeten. Wat ik ook niet snel vergeet is de wijze waarop we hier als clubop reageren. We zoeken elkaar op, zoeken troost bij elkaar. Er was eenprachtige herdenkingswedstrijd voor Pieter eind augustus. Trekvogels isniet zomaar een voetbalclub. Het is in ieder geval een hele warme club.In dit bewogen jaar waren er ook hele mooie momenten. Zoals de wedstrijdvan Orion tegen Trekvogels. In dit blad lees je daarvan een mooi verslag.We hebben in juni tijdens de ledenvergadering het beleid voor de komendejaren vastgesteld. Daarin gaat het naast voetbal om gezelligheid, respectvoor elkaar en de tegenstander en het verder bouwen aan deze gezonde club.De club is gezond dank zij de vele vrijwilligers. En financieel gezonddank zij een fikse inzet van enkele vrijwilligers en onze penningmeester:Sylvie Deenen. Sylvie is onlangs gestopt als penningmeester. Op dezeplaats nogmaals bedankt!Dit jaar zijn goede stappen gezet in de samenwerking met onze sponsoren.In dit blad meer daar over. Ik ben blij met de sponsoren die de clubsteunen. Het levert extra's op waardoor we verder kunnen ontwikkelen. Diegoede samenwerking met de sponsoren levert ook nieuwe initiatieven op, diegoed zijn voor onze vereniging en de leden.Het jaar is bijna om. In de winterstop denken we even na over hetafgelopen jaar en bedenken we weer mooie activiteiten voor het nieuwejaar. Dat kan alleen met onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geenvoetbal. Ik wens iedereen een prettige kerst. Veel leesplezier bij hetlezen van dit mooie magazine. En natuurlijk: tot ziens bij deNieuwjaarsborrel op 1 januari!Jan Wijnia

29 november 2014:
Kampioen van Oost

Op 29 november vond het Kampioenschap van Oost plaats: 
Orion - Trekvogels. Onze jongens wonnen deze match waardoor zij zich weer een half
jaar Kampioen van Oost mogen noemen. Hieronder leest u het volledige verslag, 
geschreven door clublid Jonas Grütters.De wedstrijd begon letterlijk met vuurwerk en de wedstrijd eindigde spreekwoordelijkmet vuurwerk. Op sportpark Mariënbosch toonde Orion zich een voorbeeldig gastheer.Wegens de verwachte grote belangstelling werd de derby tussen Orion 1 en Trekvogels 1gespeeld op zaterdagavond. Voor jeugdleden van beide clubs was de toegang gratis. Engroot was de belangstelling. Het clubhuis zat vol, de tribunes zaten vol en ook rond hetveld was geen plek onbenut. Supporters van Orion en Trekvogels stonden, ondanks deonderlinge rivaliteit, gemoedelijk tussen elkaar.
Door Jonas GrüttersVoorafgaand aan het beladen duel werden de vroege vogels getrakteerd op een wedstrijdtussen Orion onder 12 en Trekvogels D1, een oefenpotje dat door de D-jeugd van Trekvo-gels winnend werd afgesloten: 3-4! De fraaiste actie van de avond was vervolgens voorde pupil van de week, Niek Wolters. Hij slalomde na het fluitsignaal van scheidsrechterCoppens dwars door de verdediging van Trekvogels, die hem daarbij geen strobreed inde weg legde. Aangekomen in het zestienmetergebied van de bezoekers twijfelde hij niet,maar penetreerde het doelgebied en joeg de bal hard in het dak van het doel. Trekvogelsdoelman Bas Schoolmeester kon nog net op tijd wegduiken om niet geblesseerd te rakendoor het kogelharde schot van dit talent uit de E7 van Orion. Vervolgens kon de wed-strijd officieel beginnenen direct nadat de baldoor Trekvogels aanhet rollen was gebrachtontstaken de meege-reisde supporters eenwaar vreugdevuurwerkachter het doel van deuitploeg. Voetballendviel het vervolgens vanbeide kanten wat tegen.Al kregen zowel dethuisploeg als de be-zoekers al in de eerste



tien minuten beide een grote kans, die ze vervolgens onbenut lieten. Na bijna een half uurspelen leek Orion op voorsprong te komen, maar het doelpunt van de speler met rugnum-mer 7 (Noud Jilessen?) werd terecht afgefloten wegens buitenspel. Nog geen minuut laterging de vlag aan de andere kant omhoog voor Trekvogels voorman Koen Lensen (nr. 14).In de 36e minuut verrichte Trekvogels goalie Schoolmeester een belangrijke redding,waarmee hij een grote scoringskans voor Orion wist te verijdelen. Vijf minuten voor rusttrok Nick Arts namens de bezoekers aan de noodrem en hij ontving daarvoor van descheidsrechter terecht een gele kaart. Ook Trekvogels kreeg in de eerste helft mogelijk-heden om tot scoren te komen en was bovendien gevaarlijk door de verre inworpen vanlinksback Arts, die daarvoor zelfs op enig moment ter hoogte van de rechter cornervlagopdook.Ruststand: 0-0.

Beide ploegen kwamen ongewijzigd uit de kleedkamer, maar bij Trekvogels was de theeduidelijk beter gevallen dan bij de ‘oranje-witten’. De eerste tien minuten na rust zette de‘groen-zwarten’ veel druk en dwong zo maar liefst vijf corners af. In de 56e minuut moestOrion noodgedwongen voor het eerst wisselen na een blessure bij de nummer 7. Hij werdvervangen door de speler met rugnummer 12. Met nog een half uur te spelen ging ooktrainer Erik Schiltmans wisselen: Jesse Wattimury (?,nr. 11) maakte plaats voor BrianJanssen (nr. 8). Vervolgens ging het snel met de kaarten en de wisselingen. In de 66e mi-nuut kreeg Orion verdediger Vince van Gelder zijn tweede gele kaart en kon vertrekken.Trainer Tom Polman greep direct in door aanvoerder Luuk d’Hooghe (nr. 10) naar de kant

te halen ten faveure van nummer 2: Marco Loen, weer fit na een blessure. In de 71e minuutkreeg Trekvogels routinier Peter Kersten (nr. 35) zijn eerste gele kaart. Aangezien hetkaarten begon te regenen haalde Schiltmans nummer 15, Nick Arts naar de kant. Zijn ver-vanger was Sander Geerts (nr. 10). Orion wisselde vervolgens rechtsback Roel van Lavie-ren (?, nr. 13) voor Bart de Lange (?, nr. 3). Nog geen minuut later bleek dat Schiltmansbeter zijn routinier uit voorzorg had kunnen wisselen, want niet Arts, maar Kersten paktezijn tweede gele kaart en mocht eveneens gaan douchen. Het laatste kwartier was hetdaarmee weer gelijk: tien tegen tien.De slotfase bleef chaotisch en door de twee rode kaarten ontstond ruimte die vooral doorde vers ingebrachte spelers goed werd benut. De wedstrijd bleef op en neer golven en we-derom een aantal sterke reddingen van Trekvogels doelman Schoolmeester hield de be-zoekers op de been. Uit een counter leek vervolgens Koen Lensen (nr. 14) alleen op dekeeper af te gaan, maar volgens de scheidsrechter werd hij rechtmatig van de bal gezet.Lensen was het hier niet mee eens en liet dit iets te nadrukkelijk blijken: gele kaart. Evenlater leek Koen zijn gram te halen, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Tien minutenvoor tijd leek het harde veld een tweede slachtoffer te eisen, maar doelman Schoolmeesterkon verder spelen. In de 84e minuut werd het opportunisme bij Trekvogels dan eindelijkbeloond: Justin Schuurman schootde bal onberispelijk binnen, 0-1!Schuurman liet de meegereisde fansontploffen van vreugde.In de resterende speeltijd zetteOrion nog aan voor een wanhoopsof-fensief, maar de groen-zwarten hiel-den stand. Schuurman leek hetfeestje al voortijdig binnen de lijnente vieren. Brian Janssen miste nogeen aardige kans op 0-2. Orion pakte nog een gele kaart. Trekvogels wisselde Koen Lensenvoor nummer 12, Joey Smits. Orion vuurde nog een keer hoog over en toen was het ge-daan. Wisselspelers, staf en supporters bestormden het veld om hun helden in de armente vliegen. Te midden van de feestvreugde verwoordde Trekvogels spits Lensen de voor-naamste oorzaak van de gelukzaligheid als volgt: “Trekvogels is toch weer de beste vanOost. Super!”. Als een kind zo blij liet hij zich knuffelen en feliciteren.Orion aanvoerder Luuk d’Hooghe was realistisch: “We moeten gewoon de kansen afma-ken. Als je niet scoort, win je ook niet.” Ook bij Orions spelmaker Jasper de Ruiter warende druiven zuur, hij baalde zichtbaar en verliet gelaten het veld. Trekvogels coach ErikSchiltmans sprak van een “meer dan terechte” overwinning. “De punten blijven op de berg,daar waar ze horen. Alles zat mee vanavond. Mijn jongens brachten meer passie en bele-ving in het spel.” De oefenmeester van Trekvogels had meer ‘gogme’ bij zijn mannen waar-genomen. Al met al was het een schitterende avond. Een echte derby met strijd, vechtlust,kaarten, en een terecht winnaar: Trekvogels 1!



Businessclub Trekvogels
Afgelopen herfst heeft Trekvogels een prachtige toevoeging gekregen: de Busines-
sclub Trekvogels. Wie denkt dat zoiets alleen voor Eredivisieclubs weggelegd is
heeft het mis.
De ongeveer 25 meewerkende ondernemingen helpen de club met een financiële
bijdrage en in ruil daarvoor krijgen zij zo vaak mogelijk uitgebreid de gelegenheid
om te netwerken en elkaar zo bijvoorbeeld een opdracht te gunnen. Hieronder volgt
het verslag van de openingsavond.

Door Hein BaksIn een feestelijk versierd clubhuis is afgelopen vrijdagavond op passende wijze het start-schot gegeven voor de businessclub van voetbalvereniging Trekvogels. 
Nadat vrijdagavond rond negen uur iedereen was binnen gestroomd en voorzien van eendrankje een plaatsje had gevonden ging de avond van start. De aftrap was voor Ben Klaas-sen, bestuurslid technische zaken. In zijn korte toespraak legde hij de nadruk op het feit“dat we het samen moeten doen”. Daarna was Bas van Rossum, hoofd sponsoring van Ajaxaan de beurt. Hij vertelde hoe hij ondanks zijn drukke agenda bij Ajax en als vader altijdtijd over zal blijven houden voor ‘zijn cluppie’, de Trekvogels. Voorzitter Jan Wijnia kreeguiteraard ook het woord. Uitvoerig bedankte hij ING, de hoofdsponsor van Trekvogels ennaast alle aanwezige bedrijven ook Michel Gerrits die de businessclub opzette met hulpvan enkele clubleden. De club uit Nijmegen Oost wil met deze businessclub haar belangrijkste steunpilaren meerbij de vereniging betrekken, blijkt uit het verhaal van Michel Gerrits. “Door netwerk eventste houden leren deze sponsoren elkaar kennen en kunnen ze kijken of men eventueel ietsvoor elkaar kan betekenen.” aldus Michel, lid van de sponsorcommissie en bij de Trekvo-gels betrokken vanaf zijn zesde. “Dit zijn mensen die niet alleen met geld de Trekvogelssteunen, maar ook met hun hart. De meesten kennen Trekvogels al lang. Op deze manierkomt er extra geld in het laadje van de voetbalclub en kunnen de ongeveer 25 bedrijvendie aangesloten zijn nieuwe leads opdoen.” vertelt hij.Inmiddels stond op de achtergrond het buffet van Slagerij Coenen al klaar. Ondanks deheerlijke geuren die ervan af kwamen moesten de aanwezigen van de businessclub nogeven wachten voor ze mochten toehappen. Want de businessclub moest natuurlijk welofficieel geopend worden. Hiervoor onthulden voorzitter Jan Wijnia en Erik van Zanten van ING Mariënburg eenbord dat de band tussen hoofdsponsor ING en Trekvogels bevestigt. Even daarvoor had-den beiden onder luid applaus het contract tussen de bank en de club getekend. Erik van Zanten nam vervolgens het woord om uit te leggen waarom de bank juist voorde Trekvogels koos. “We konden gewoon niet om deze club heen. De presentatie naar onstoe was heel goed en over de Trekvogels zelf hoeven we het natuurlijk niet te hebben;deze club is prachtig.”

Carwash Green and Clean:
een bewuste sponsorOnder luid geraas rijden de auto’s door de wasstraat. Het is een drukte van belang bijGreen And Clean, het bedrijf van Wouter de Bie, sponsor van Trekvogels. Wij bezochtenhem om nader kennis te maken. Wouter de Bie (46) uit Nijmegen kreeg het boenen met de paplepel ingegoten in de debakkerij van zijn vader aan de Marialaan. “Als jochie van acht stond ik op zaterdag en zon-dag al te schrobben in Bakkerij De Bie,” vertelt Wouter terwijl hij trots over zijn carwashuitkijkt. Hij wilde geen bakker worden zoals zijn vader omdat je dan overdag slaapt en ‘snachts werkt. “Dat leek me niks.”Terwijl af en aan auto’s geboendworden in de wasstraat geeftWouter uitleg. Al snel wordt dui-delijk waar zijn bedrijf voorstaat: ‘Green’ in de naam staatniet alleen voor de kleur van demuur van het pand, maar ookvoor verantwoord ondernemen.“Sommige mensen zeggen tegenmij: die naam heb je gekozenomdat de muren hier groen zijn,maar het tegendeel is waar. Wijstaan voor superschone auto’smaar ook een schoon milieu,” aldus Wouter. “Om een voorbeeld te geven: wij pompen onseigen water hieronder uit de grond en zuiveren het met kleine bolletjes hars om het ge-schikt te maken voor de schoonmaak. We gebruiken dus geen drinkwater, dat zou zondezijn. Het water wordt na gebruik zoveel mogelijk gere-cycled maar het meeste belandt in het slibreservoir: hetzand, stukjes modder en ander vuil dat van de auto’s af-komt.” Dat wordt dus ook bewaard? “Ja, een gespeciali-seerd bedrijf komt dat elk half jaar ophalen om hetverantwoord te verwerken. Alles bij Green And Clean iserop gericht geen schade aan de natuur te veroorzaken.Zo is ook de zeep milieuvriendelijk.”Van oorsprong is Wouter de Bie een ijshockeyer, geenvoetballer. “Ik heb veel gespeeld op de ijsbaan die hiervroeger naast stond. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggendat ik weer terug ben.” lacht hij. De Bie werd sponsor vanTrekvogels omdat hij niet gelooft in ‘ouderwetse’ re-clame. “En het is een hele warme club heb ik gemerkt.”De carwash is ook zeer actief op de sociale media zoals



Facebook, met regelmatig ludieke kortingsacties zoals de #Soapselfie. Terug in het kantoortje naast de wasstraat komt het gesprek op kwaliteit. “Dat is het al-lerbelangrijkste,” aldus Wouter. “Want hoe kun je klanten aantrekken als de auto’s nietschoon de wasstraat uitkomen? Met trots vertel ik dan ook graag dat bij ons de auto’s echtgoed schoon worden. Daar sta ik voor.” Het is een ingewikkeld proces, maar het komt op het volgende neer: door de specifiekeopstelling van de boenmachines in de hal en door het gebruik van textiel en bewegenderobotarmen wordt elk plekje van de auto schoongemaakt. Wouter wijst naar een auto-matische spuit die de velgen onder hoge druk schoon spuit. “Wij weten we doen, we heb-ben erover nagedacht. Aan het begin, dus niet achteraf, wordt onder druk zand en moddervan de auto’s gespoten. Zo voorkom je ook krasjes. Na het wassen kunnen onze klantengratis gebruik maken van stofzuigers, bandenpomp en mattenschoonmaakmachine.” Dielaatste service is vrij uniek, maar wel belangrijk, vertelt Wouter: “Je kan wel zoals bij veelwasstraten met mattenkloppers aan de slag gaan, maar dan vliegt het vuil en stof alle kan-ten op, op de schone auto’s! Vandaar deze machine. “De belangrijkste service is echter devriendelijkheid van mij en onze trouwe medewerker Herman. Hij en ik staan er hetzelfdein. Iets extra’s doen hoort erbij. Laatst was hier een mevrouw die haar auto een nachtonder een boom had laten staan. Die zat daarom onder de hars, heel vervelend. Dat krijgje er in de wasstraat niet helemaal af. Dus heeft Herman met hand de hele auto vrij ge-maakt van de hars, met warm water. Dat soort service, daar staan wij voor bij Green AndClean!”Speciaal voor leden van Trekvogels doneert Green And Clean Carwash 1 euro in de clubkasvan Trekvogels bij iedere wasbeurt die in combinatie met onderstaande bon wordt ge-maakt. En dat is niet alles: bij inlevering van een bon krijg je de luxe ‘Excellent’ wasbeurtvoor tien in plaats van vijftien euro. Waarvan dus één euro naar de clubkas gaat.
Print-tip: bij het printen kun je voor ‘huidige pagina’ kiezen, zo print je alleen deze pagina.
Knip de bon uit en laat hem zien bij Green And Clean aan de Heyendaalseweg voor korting! 

VOORDEELBON

Bij inlevering van deze bon de Excellent wasbeurt voor 10 euro in
plaats van 15. Waarvan één euro voor VV Trekvogels.

Trekvogels Team D2
Trekvogels team D2............ Toen ik op de site van trekvogels las dat er een
clubblad gaat verschijnen dacht ik leuk....... ik wil daar wel een stukje voor gaan
schrijven bij deze! Mijn zoon Nathan Eki voetbalt alweer een hele tijd bij
trekvogels begonnen bij de F"jes! Voetbal betekent heel veel voor hem, hij is
zo"n jongen die echt al zijn vrije uurtjes op het voetbalveld te vinden is! In het
begin dacht ik pff nee niet op voetbal toen hij zei dat hij wilde gaan voetballen
inmiddels vindt ik het echt heel erg leuk ik ben er dan ook bij elke wedstrijd bij
en geniet er van!!! Dit seizoen vindt ik tot nu toe het leukste seizoen bij
trekvogels de D2 is een heel leuk team met jongens die serieus zijn met het
voetbal! Dat maakt het denk ik ook zo leuk.......ook ben ik erg tevreden over de
trainingen die ze krijgen van oa Bennie eijkhout en Bart het loopt allemaal fijn en
goed en dat vindt ik erg belangrijk! Dit is in voorgaande seizoenen weleens
anders geweest helaas.........Mede omdat het vorig seizoen echt niet zo positief
was als nu hadden wij ook plannen om weg te gaan bij trekvogels........ maar
gelukkig is het nu leuk en gezellig en er wordt goed en serieus gevoetbald
(zoals het hoort) wij zijn tevreden! Met gevolg dat Nathan lekker bij trekvogels
blijft..........Hoop dat dit ook voor de toekomst zo zal zijn maar dat zien we dan
wel weer!!!! Rebecca (moeder van Nathan Eki D2)

Snert!
De snertverkoop tijdens de Leo Noordermeercup op 20 december was een groot succes! Actie
wordt voortgezet!
Een oude clubtraditie is weer van stal gehaald: de snertactie!
Op zaterdag 20 december kon er tijdens de Leo Noordermeer cup (het 4 tegen 4 toernooi)
voor €5,00 een emmertje met 1 liter snert worden gekocht in de kantine van Trekvogels.
Hier werd door velen gebruik van gemaakt.
Voor diegenen die er niet bij waren én voor degenen die vinden dat het naar méér smaakt:
De snertactie wordt voortgezet tijdens de Nieuwjaarsreceptie (op 1 januari), tijdens de bos-
loop voor de D, E , F jeugd (op zaterdag 10 januari), de bingo-avond voor de jeugd (23 ja-
nuari), etc.
De snert is afkomstig van Scharrelslagerij Wim Coenen en is bekroond met een Gouden Prijs
op de Nationale Slagerskampioenschappen. Super-snert dus!
Lekker om zelf te eten, maar ook leuk om aan anderen kado te geven!
En: bij aankoop van 4 bekertjes snert: een prachtig Trekvogels-bord kado, gesponsord door
COOP Te Plate aan de van t Santstraat ! Voor de eerste 100 kopers.
De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de jeugdafdeling van onze club.



Grillen en chillen bij 
De Heksenkeuken
De tweede sponsor die voorgesteld wordt is restaurant De Heksenkeuken in Alverna.
Door Hein Baks‘Grillen en chillen’: dat is het motto van het nieuwe restaurant De Heksenkeuken in Al-verna. Eigenaar Maurice: “Niets zo lekker als na een voetbalwedstrijd goed eten met jeteamgenoten.”De Heksenkeuken is een nieuw concept-belevings-restaurant. Wat houdt dat in? EigenaarMaurice vertelt: “Het betekent goed eten in een unieke sfeervolle omgeving van beeld,muziek en geluidseffecten. Op een rustgevende manier, vandaar: grillen en chillen.”

Maurice en en zijn compagnon Peter baten ook het bekende pannenkoekenrestaurant DeHeksendans tegenover Tivoli in Berg en Dal uit. Ze hebben dus ruime ervaring in de ho-reca. “De Heksendans is een heel ander restaurant. Met sprookjes als thema is het geschiktervoor kinderen. De Heksenkeuken in Alverna is een moderne gelegenheid met een afwis-selende keuken. Voor ieder wat wils dus.”Maurice en Peter zijn lid van de Businessclub Trekvogels. Hoe kwamen ze daarbij? “Wijzijn allebei sportliefhebbers en ik kom zelf uit Nijmegen Oost,” aldus Maurice. “Dus dekeuze was snel gemaakt. Ik ben geen voetballer, maar wel een liefhebber. Wielrennen isde sport die ik zelf beoefen. Er eten bij de Heksendans trouwens vaak groepen sportfiet-

ers die in de prachtige omgeving van Berg en Dal hebben gefietst. Speciale arrangementenzijn altijd mogelijk. Dus als je een keer met je voetbalvrienden wil komen eten: bel evenvantevoren.”De Heksendans is een officieel ANWB Fietspunt. “Wij zijn elke dag van het jaar open vanaf11.00 uur. Dus ook ‘s ochtends kun je bij ons terecht, bijvoorbeeld voor koffie met gebakvan Bakkerij Strik,” legt Maurice uit.In beide restaurants hoef je je niet te vervelen: er hangen bijvoorbeeld beeldschermenmet videoclips van de muziek die op de achtergrond te horen is. Maurice: “Bij de Heksen-dans komen voor de kinderen tekenfilms voorbij. Ook beelden van Circus Du Soleil enshownieuws verschijnen op de flatscreens.”Van huis uit was Maurice bouwkundige, totdat de crisis van de jaren tachtig kwam. “Diewas erger dan de crisis van nu. Ik besloot daarom het heft in eigen hand te nemen en DeHeksendans nieuw leven in te blazen. Ik was dan wel opgeleid als bouwkundige maar ikwerkte altijd in de horeca en daarin wilde ik verder. Dus mijn tip voor iedereen van Trek-vogels is: doe wat je leuk vindt!”Heksenkeuken Grill & Chill kunt u vinden in Alverna bij Nijmegen. Voorkom teleurstel-ling en boek  uw reservering: 024 641 2336DE HEKSENKEUKENGraafseweg 5766603 CL Wijcheninfo@deheksenkeuken.nlwww.deheksenkeuken.nl



‘Uit de reserve zesde klasse’
Van hooghouden als Richard Witschge tot 
‘ouderwetse rechtsbuiten’

Column door Remy Maessen

Dribbelen kon ik al een beetje. Dat is het lot van enig kind zijn. Eindeloze parcoursen uit-zetten en dan maar pingelen. En trucjes leren. Hooghouden als Richard Witschge tegenFeyenoord. Dribbelen als Ronaldo en schieten als Luc Nilis in hun Eindhovense jaren. Erzijn wat bloembakken gesneuveld en wat stekjes geknakt in onze achtertuin in die jaren.  Die trucjes en dribbels kwamen van pas tijdens eindeloze potjes voetbal tijdens eindeloze,zwoele zomeravonden. Omdat ‘de laatste goal’ altijd veel lang duurde dan verwacht – ten-zij-ie meteen viel als we het hadden gezegd, dan deden we nóg een laatste goal – was ikeigenlijk altijd veel later thuis dan beloofd. Maar je kunt niet zomaar weglopen uit eenpotje voetbal. Dat doe je niet. Heb je eindelijk eerlijke teams, ga je weg. Ik geloof dat mijnouders dat wel begrepen.   Het was niet dat we alleen partijtje deden. Een van onze favoriete bezigheden – en deminst favoriete van de omwonenden, kan ik me zo voorstellen – was het nadoen van be-roemde goals. De dribbel van Maradona uit 1986 – maar dan moest iedereen wel evenmeewerken. De goal van Bergkamp uit 1998. Al was de pass van onze eigen ‘Frank deBoer’ nooit zo goed op maat dat argeloze voorbijgangers het doelpunt hadden kunnenherkennen, totdat je als maker van het doelpunt op Bergkampesque-wijze je handen voorje gezicht sloeg en zelf ook maar als een volleerde Jack van Gelder ‘Dennis Bergkamp’,‘Dennis Bergkamp’ begon te roepen. Bij de rest was de aandacht dan meestal al een beetjeweg. Omwonenden hadden waarschijnlijk de grootste hekel aan onze versie van Van Bastenuit 1988. Over het algemeen vlogen ballen meestal in dezelfde vijver van dezelfde bozemeneer. ‘Jij bent aan de beurt met halen’, was dan het logische gevolg, waarna je zo onop-vallend mogelijk – en met bonzend hart – probeerde de bal uit de vijver te vissen. Dat mis-lukte altijd. De boze meneer was altijd thuis en hield altijd een tirade ‘dat het de laatstekeer is’ en dat hij ‘de bal de volgende keer lek prikt’. Opgelucht dat het weer niet ‘de vol-gende keer’ was, rende je vlug terug naar het trapveldje, waar de volgende aan de beurtwas om Bergkamp te imiteren.Op zaterdagen, in de F’jes en E’tjes was het eigenlijk niet anders. Je kreeg de bal, je gingzo lang en zo hard mogelijk rennen en dan schieten. Sommige kinderen kregen zelfs eenGulden als ze scoorden.  Ik niet. Maakte ook niet zoveel uit, ik was er toch geen miljonairvan geworden. Mijn mooiste goal scoorde ik ook in die jaren. In de E1. Ergens aan heteinde van het seizoen, toen we geen kampioen meer konden worden. Ik kreeg de bal er-

gens in het midden van het veld en ik stiftte de bal een beetje omhoog. In mijn eigen per-ceptie veranderde ik in Richard Witschge en het handjevol ouders langs de kant in eenkolkende ArenA. Ik hield een paar keer – in mijn herinnering tientallen keren, maar ikdenk dat dat schromelijk overdreven is – hoog en probeerde een lobje over de doelman.De bal. Het net. De vuist in de lucht. Geen Gulden, wel eeuwige roem. Voor eventjes.Toen we op groot veld mochten voetballen werd alles anders. Opeens werden de trainin-gen minder leuk. Werden trainers ook niet langer oude mannen die het leuk vonden datwe een leuke avond hadden, maar oude mannen die ons probeerden vol te stouwen metmoeilijke dingen. Het was in die tijd dat ik rechtsbuiten werd. Sowieso een helft lang voorde dug-out van een schreeuwende trainer. Zijn instructies kan ik dromen. ‘Buitenkant blij-ven’, ‘veld breed houden’, ‘simpel voetballen’, ‘voorzet geven.’ Dat soort dingen. Dus ik namnetjes de bal aan, gaf hem voor. En liep weer terug. Als ik nu mensen op televisie hoorpraten over de ‘ouderwetse rechtsbuiten’ en het ‘klassieke vierdriedrie’ dan doemt vooraldie ene trainer in mij op. Arme Nederlandse rechtsbuitens. En zo werd ik steeds ouder. Inmiddels ben ik Nijmegenaar. Trekvogel zelfs. En steeds vakerzie ik mezelf weer als dat jongetje die de bal uit de vijver van de buurman moest halen.Als die jongen die probeert hoog te houden als Richard Witschge in zijn gloriedagen. Zemogen me overal neerzetten, linksback, laatste man, voorstopper: ‘ouderwetse rechts-buiten’ wil ik nooit meer zijn. Want als ik één ding heb geleerd in mijn bescheiden carrièreals beperkte amateurvoetballer: zonder plezier vind ik er niks aan.
Remy Maessen speelt voor Trekvogels Zaterdag-5
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Met bijdragen van Jonas Grütters, Remy Maessen, Rebecca Lan-
gendoen en een voorwoord van Jan Wijnia.
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