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Voor u ligt de Voetbalkrant 2015 van 
VV Papendrecht. Hiermee willen wij ons 
zoals de afgelopen jaren gebruikelijk 
presenteren aan heel Papendrecht. Op 
het moment dat deze Voetbalkrant 
uitkomt, bevinden wij ons in de 
drukste periode van het seizoen: veel 
wedstrijden en ook veel speciale zaken. 
Zo is daar onder meer de plaatselijke 
derby Papendrecht - Drechtstreek. De 
heen wedstrijd op sportpark Oostpolder 
was een waar spektakel met veel 
toeschouwers. Voor de terugwedstrijd 
verwachten we eveneens een hoge 
bezoekersopkomst. 

Sportief gezien zijn we bijvoorbeeld 
trots op ons eerste elftal dat het dit jaar 

prima doet en de eerste periode in de 
2e klasse D gepakt heeft. Binnen alle 
geledingen van onze vereniging voel 
je het enthousiasme en de wil om er 
met elkaar voor de toekomst iets moois 
van te maken. We zijn daarom ook blij 
met het groeiend aantal leden in het 
afgelopen jaar, het jeugdplan dat is 
neergezet, de aantrekkingskracht van 
het meisjes- en damesvoetbal en het feit 
dat we als vereniging financieel weer op 
orde zijn. 

Dankzij het prachtige mini pupillenveld, 
voorzien van reclame borden, en de 
twee nieuwe XtraGrass-velden, een 
combinatie van kunstgras en natuurgras, 
kunnen we weer jaren vooruit.

De Voetbalkrant, die mogelijk is 
gemaakt door de inzet van enthousiaste 
vrijwilligers en sponsoren, geeft u 
een beeld van onze club. Hierin vindt 
u onder andere interviews met Liza 
van der Most, oud-speelster van VV 
Papendrecht en nu speelster van Ajax en 
Oranje, en met Gert van Wijngaarden 
die al sinds jaar en dag de beschermheer 
van onze vereniging is. 

Het geeft mij een heel goed gevoel om 
voorzitter te zijn van deze geweldige 
club! Wij verwelkomen u graag op ons 
prachtige sportpark Slobbengors.

Bram Blom
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designspecialisten  
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,,Hij nam me voor het eerst mee naar een 
thuiswedstrijd. Ik was meteen laaiend ethousiast. 
De ambiance, de beleving ... schitterend om mee 
te maken. Er stonden in die tijd ongeveer 1500 
toeschouwers langs de lijn. Die veerden allemaal 
op als ‘bolle’ Cees Versteeg weer eens een streep 
had afgevuurd en doel had getroffen. Ik ook 
natuurlijk. Machtig was dat. Jammer genoeg 
nam de publieke belangstelling in de loop der 
jaren langzaam steeds meer af. Zeker in de jaren 
dat Papendrecht hoofdklasse speelde, hadden 
ze meer toeschouwers verdiend. Die periode 
vond ik zelfs het mooist. Ze speelden met 
zoveel bezieling. Voor elke bal werd geknokt en 
niemand voelde zich groter dan het team. Die 
werklust kon ik enorm waarderen, daar keek ik 
graag naar.”

‘Verkoopdag’
Op de shirts pronkten Van Wijngaarden en 
Esbi, die beide jarenlang hoofdsponsor zijn 
geweest en er mede aan bijdroegen dat de 
rood-zwarten zich profileerden in de top van 
het amateurvoetbal. Zondagvoetbal voerde 
toen nog de boventoon, maar dat is in de jaren 
negentig en na de eeuwwisseling omgeslagen. 
,,Een ontwikkeling die ik persoonlijk betreur, 
maar dat heeft te maken met het feit dat ik 
nu geen tijd heb om wedstrijden te bekijken. 
Zaterdag is immers een belangrijke verkoopdag. 
Je werkte zes dagen in de week en dan vond 
je het mooi en vanzelfsprekend om zondags 
naar de voetbal te gaan. Dat gold voor heel veel 
mensen. Die tijden zijn veranderd en dat  moet 
je accepteren. Nu is zondag meer een dag voor 
het gezin geworden en dat is ook mooi.”

Binnen de jeugdafdeling krijgt het Jeugdplan 
steeds meer vorm. Het Jeugdopleidingsplan 
en het Jeugdbeleidsplan, die beide vorig jaar 
april gepresenteerd werden, vormen sinds 
dit seizoen de basis van de jeugdopleiding. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van het Jeugdopleidingsplan ligt bij Hoofd 

“Gert van Wijngaarden is sinds 2009 
beschermheer. ,,Als bestuursleden behoefte 
hebben ergens over te brainstormen dan 
spreken we af. Dan hoor ik hun verhaal aan, 
geef ik mijn mening en wat ze er dan verder 
mee doen, moeten zij weten. Ik ben een soort 
back-up.”

,,Of ik zelf heb gevoetbald? Ben je gek, ik kon nog geen deuk in een pakje boter trappen.” Gert van Wijngaarden, 

de 63-jarige beschermheer van VV Papendrecht, is wel vanaf zijn zestiende een voetballiefhebber en fanatiek sup-

porter van de Slobbengorsclub, die zijn schoonvader al in zijn hart had gesloten.

Door Erik de Bruin

Erfenis
Arie van Wijngaarden begon al in de jaren 
vijftig met sponsoring. Zijn schoonzoon, die 
zich ook thuis voelde op het Slobbengors, 
nam in 1987 de leiding samen met Mark 
Kalishoek, een VV Papendrecht-man bij uitstek, 
het autobedrijf over. Met die voetbalerfenis 
zat het dus wel goed. Een andere erfenis was 
het beschermheerschap. ,,Mijn schoonvader 
was beschermheer tot zijn overlijden. Hij stierf 
in 2009. Een halfjaar later vroeg Ad Matena 
of ik beschermheer wilde worden. Daar heb 
ik Ja op geantwoord. Veel moet je je er niet 
bij voorstellen, hoor. De vereniging heeft 
voldoende bestuurlijke capaciteit in huis. Ik ben 
een soort back-up. Als bestuursleden behoefte 
hebben ergens over te brainstormen dan 
spreken we af. Dan hoor ik hun verhaal aan, 
geef ik mijn mening en wat ze er dan verder 
mee doen, moeten zij weten.”

Boerenbedrijf
Wat nog wel nieuwsgierig maakt is met welke 
sport hij dan wel opgroeide. Gert kwam 
immers pas op 16-jarige leeftijd in aanraking 
met wat toen al steeds meer het karakter 
kreeg van volkssport nummer één. ,,Mijn 
ouders hadden een boerenbedrijf. Omdat de 
kinderen regelmatig mee moesten helpen, was 
er simpelweg geen tijd om te sporten. Ook op 
zaterdag niet. Die dag was namelijk heilig voor 
onze knecht. Hij wilde elke dag werken - van 
hoe laat tot hoe laat maakte niet uit - maar niet 
op zaterdag want dan stond alles in het teken 
van PKC. Die man was de vader van Eric, André 
en Leon Simons, drie korfbalcoryfeeën. 

Jeugdopleidingen Jacco Hessing. Wij 
zochten hem op. “De inrichting van het 
volledige technisch kader is bijna afgerond. 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om alle 
functies in te vullen”, antwoordt hij op de 
vraag naar de stand van zaken. “Maar we 
zijn nog altijd op zoek naar personen die 
een technische functie willen invullen of 
ondersteunen”.

Dat er veel enthousiasme is onder de 
jeugdtrainers blijkt uit de hoge opkomst bij 
de voorjaarsbijeenkomst voor jeugdtrainers. 
De avond, georganiseerd en begeleid door de 
technische specialisten Theo Smit, Hans van 
Dongen, Paco Ariza Lora en Jacco Hessing was 
bedoeld om jeugdtrainers te helpen zich te 
ontwikkelen als trainer. 

“Je merkt dat trainers het op prijs stellen als ze 
geholpen worden hun trainingen te verbeteren 
en te leren hoe je dingen kunt overbrengen aan 
spelers”, gaat Jacco verder. “Er worden trainers 
opgeleid bij de KNVB en op de club wordt 

Zijn zoons hebben het niet van een vreemde,
haha.”

Zelf had ik niet echt een passie voor sport, al 
keek ik graag Formule 1. Alles wat met auto’s 
en techniek te maken had, interesseerde me. Ik 
wist al op jonge leeftijd dat ik die richting op 
wilde.”

veel aandacht besteed aan de begeleiding 
van mensen. De komende periode zal benut 
worden om het hele technisch jeugdbeleid 
verder te optimaliseren, zodat bij de start van 
het volgende seizoen alles klaar staat om onze 
jeugd optimaal te trainen en te begeleiden”, 
vervolgt Jacco.

Een grote wens die nog openstaat, is het 
introduceren van een spelervolgsysteem 
binnen de club. “Wij zijn op dit moment 
de mogelijkheden aan het onderzoeken en 
zijn nog op zoek naar een sponsor om dit te 
realiseren. Het zou geweldig zijn als we voor de 
aanvang van het nieuwe seizoen het systeem 
beschikbaar zouden hebben”, sluit Jacco af.

Uit de woorden van het Hoofd jeugdopleidingen 
blijkt, dat het Jeugdopleidingsplan staat. 
Toepassing ervan in de praktijk verloopt naar 
volle tevredenheid. VV Papendrecht is dus 
een prima club om je als jeugdspeler, zowel 
recreatief als prestatief, te ontwikkelen en 
plezier te hebben in het voetbal.

Gert van Wijngaarden heeft al bijna vijftig 
jaar een warm hart voor VV Papendrecht 

Basis Jeugdplan staat

‘Mijn schoonvader nam me naar het Slobbengors en ik was 
meteen laaiend enthousiast’
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Sinds eind 2014 is Martin van de tol 
de nieuwe Jeugdvoorzitter van VV 
Papendrecht. Hij zegt ongelofelijk 
goed opgevangen te zijn door het 
Bestuur en de Jeugdcommissie. “Ik 
ben terechtgekomen in een warm bad. 
Het gaat om een hechte groep mensen 
die echt leven voor de club. Het kost 
heel veel tijd, maar het werkt echt 
verslavend. Ik vind het heel leuk. Ik kan 
het overigens alleen doen, omdat het 
thuisfront erachter staat”, zegt Martin.

“De Jeugdcommissie staat. De Technische 
Commissie Jeugd begint ook aardig 
gestalte te krijgen. De communicatie 
tussen beide commissies verloopt prima. 
We hebben een heleboel enthousiaste 
mensen, uitstekende trainers en een 
goede begeleiding”, vervolgt hij.

“Het doel is de jeugdspelers het zoveel 
mogelijk naar de zin te maken en ze op 
een zo hoog mogelijk niveau actief te 
laten zijn, afhankelijk van hun kunnen. 
We streven ernaar zoveel mogelijk 
jeugdspelers te laten doorstromen 
naar de senioren, de besten naar de 
A-selectie en de anderen naar de overige 
seniorenteams. Uiteraard hebben niet 
alleen de selectieteams, maar alle ploegen 
onze aandacht”, aldus Martin. Dat het 
niveau van onze jeugdafdeling hoog is 
blijkt wel uit het feit, dat zowel jongens 
als meisjes voor vertegenwoordigende 
ploegen van de KNVB uitkomen. Verder 
trainen enkele jongens bij FC Dordrecht.

“Niet alleen de jeugdafdeling groeit, maar 
de hele vereniging. Het bruist. Het wordt 
steeds drukker langs de lijn. Je merkt echt 
dat het leeft binnen de club”, beëindigt 
Martin zijn verhaal. Kortom, volgens de 
Jeugdvoorzitter ziet de toekomst van 
VV Papendrecht er rooskleurig uit.

nieuwe jeugd-
voorzitter

Martin van tol
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Vele mensen zijn zowel voor 
Papendrecht als Drechtstreek actief 
geweest als speler of trainer of 
hebben vrijwilligerswerk 
gedaan. 
 
Hieronder vindt u een aantal spontane 
antwoorden op de vraag: 
Wat komt in je op als ik zeg 
“Papendrecht - Drechtstreek”.  

Jeffrey Beek
“Veel bekenden, in het veld en er 
buiten.”

theo Wolters
”Speciale wedstrijd, heb zitting gehad in 
beide besturen.”

Fred Sieses
“Aparte wedstrijd, prestige, wie is de 
beste!”

ad Verhoeven
“Doelpunt uit vrije bal, tegen Reinier de 
Kleijn.” 

Geert de Boer
“Winnen natuurlijk!”

John den Dunnen
“Geert de Boer, mijn tegenstander!”

Jurian Duijzer
Jeugdvoorzitter van VV Drechtstreek 
en jeugdtrainer bij VV Papendrecht. 
Met op beide clubs een actieve 
dochter:
“De huidige, gezonde rivaliteit wordt 
omgezet naar meer onderlinge 
samenwerking zodat we samen, nog 
meer dan we al doen, onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
naar de plaatselijke jeugd kunnen 
oppakken.”

John Martens
“12 jaar gespeeld bij Papendrecht, nu 
trainer bij Drechtstreek, dubbel gevoel.”

De Derby

De archieven van de onderlinge confrontaties 
gaan terug tot het seizoen 78/79, toen beide 
clubs elkaar troffen in de 2e klasse van de 
Dordtse VoetbalBond (DVB). Papendrecht stond 
dat seizoen onder leiding van de huidige trainer 
Joop Warner. In het seizoen 80/81 troffen beide 
clubs elkaar weer in de 1e klasse van de DVB. 
Onder leiding van trainer Jan van den Berg werd 
Papendrecht dat jaar voor de 2e keer op rij 
kampioen en promoveerde naar de Hoofdklasse 
van de DVB. De uitslagen van dat seizoen zijn 
niet bewaard gebleven. In de jaren daarop 
kwamen Papendrecht en Drechtstreek elkaar 
regelmatig tegen in de competitie. 

De onderlinge wedstrijden vinden altijd plaats 
in een gemoedelijke sfeer. Dit geeft aan dat 
beide clubs elkaar respecteren. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat er vele spelers, vrijwilligers, 
trainers of bestuurders zijn die zowel bij 
Papendrecht als bij Drechtstreek actief zijn 
geweest.

Drechtstreek, dat de afgelopen jaren prima 
presteerde door te promoveren naar de eerste 
klasse met voornamelijk zelf opgeleide spelers, 
heeft de afgelopen jaren de boventoon gevoerd 
in het Papendrechtse voetbalwereldje. VV 
Papendrecht, dat in maart 2012 besloten heeft 
om de roemruchte prestatieve zondagtak op 
te heffen, had een lastige periode. Gelukkig 
promoveerde de zaterdag, eveneens met 
voornamelijk zelf opgeleide spelers, in 
datzelfde jaar via de nacompetitie naar de 3e 
klasse. Twee seizoenen later vierde de club het 
kampioenschap in de 3e klasse waardoor, na 
de degradatie van VV Drechtstreek uit de 1e 
klasse, beide Papendrechtse clubs het seizoen 
2014/2015 weer samen in één competitie 
werden ingedeeld. Heel Papendrecht was 
verheugd hierover. Reikhalzend werd uitgekeken 
naar de derby’s. Een goed gevuld sportpark 
Oostpolder was het decor van de eerste officiële 
derby sinds vijf jaar. Wij hopen dat de wedstrijd 
van 18 april weer een voetbalfeest wordt en 

Papendrecht - Drechtstreek in de 2e klasse D is niet zomaar een wedstrijd, maar een heuse dorpsderby. De beide 

clubs uit het dorp aan de rivier speelden in het verleden meerdere keren in officieel verband tegen elkaar. Dat de 

derby leeft binnen Papendrecht, bleek uit het aantal toeschouwers dat bij het treffen op 13 december 2014 aan-

wezig was op sportpark Oostpolder. De wedstrijd die in 1-1 eindigde, was niet bepaald mooi maar wel één met 

strijd en passie. De sfeer was geweldig en een derby waardig.

we kijken uit naar een mooi duel op Sportpark 
Slobbengors.

Overzicht van de competitiederby’s
Seizoen 1978/1979 2e klasse DVB
Papendrecht - Drechtstreek 2-1
Drechtstreek - Papendrecht 6-5

Seizoen 1994/1995 4e klasse KnVB
Drechtstreek - Papendrecht 1-1
Papendrecht - Drechtstreek 4-0

Seizoen 1995/1996 4e klasse KnVB
Papendrecht - Drechtstreek 3-1
Drechtstreek - Papendrecht 2-1

Seizoen 1996/1997 3e klasse KnVB
Papendrecht - Drechtstreek 2-0
Drechtstreek - Papendrecht 3-1

Seizoen 2000/2001 3e klasse KnVB
Papendrecht - Drechtstreek 2-0
Drechtstreek - Papendrecht 0-2

Seizoen 2004/2005 3e klasse KnVB
Drechtstreek - Papendrecht 0-1
Papendrecht - Drechtstreek 1-0

Stand onderlinge resultaten:
Drechtstreek
Papendrecht

W
15
15

P
13 
29

Gew.
4
9

Gel.
2
2

Verl.
9
4

V
17
28

T
28
17

Seizoen 2008/2009 3e klasse KnVB
Papendrecht - Drechtstreek 0-1
Drechtstreek - Papendrecht 1-2

Seizoen 2014/2015 2e klasse KnVB
Drechtstreek - Papendrecht 1-1
Papendrecht - Drechtstreek

Historie VV Drechtstreek
Op 1 juli 1946 werd VV Aviolanda opgericht 
door werknemers van de Papendrechtse 
vliegtuigfabriek Aviolanda. Zij namen deel 
aan het populaire zomeravondvoetbal voor 
bedrijven. In een rood shirt en zwarte broek 
betraden zij het veld. De vereniging was 
in die periode aangewezen op het huren 
van verschillende velden, voornamelijk in 
Dordrecht. In 1961 veranderde het clubtenue 
in de bekende blauw-witte combinatie - de 
kleuren van vliegtuigfabriek Aviolanda. In 
1965 kreeg de vereniging een eigen veld met 
houten clubgebouw en twee kleedkamers op 
het terrein van de fabriek, op het Slobbengors 
in Papendrecht. Na de fusie in 1967 waarbij de 
vliegtuigbouwer Aviolanda opging in Fokker, 
werd de naam van de voetbalvereniging 
veranderd in VV Drechtstreek. In 1977 
verhuisde de vereniging naar de huidige locatie 
in de Oostpolder. 

Historie VV Papendrecht
Voetbalvereniging Papendrecht werd opgericht 
op 1 augustus 1920 als PVV. In 1920 nam 
de voetbalsport in Nederland een grote 
vlucht. In vrijwel elke gemeente werden 
pogingen ondernomen een voetbalclub op 
te richten. Papendrecht bleef daarbij niet 
achter. Op initiatief van fabrieksarbeiders van 
machinefabriek en scheepswerf v.d. Schuit werd 
in café Wapperom, bovenaan de Veerstoep, 
met de pet rond gegaan. Met de vijftig cent 
die het opleverde, werd een bal gekocht. 
De oprichting van een voetbalvereniging, 
eerst PVV genaamd, later omgedoopt in 
voetbalvereniging Papendrecht, was daarmee 
een feit. Vanaf 1933 speelt Papendrecht op het 
Slobbengors. In het begin werd alleen op de 
zondag gevoetbald. Vanaf 1955 werd ook op 
de zaterdag gevoetbald.

De competitiederby:
VV Papendrecht - VV Drechtstreek

Hoofdsponsors
Westfalia Marketing B.V.
NoSuchCompany

Stersponsors
Autobedrijven van Wijngaarden
Fokker
Beltona Sports
Rabobank
Filcom
Schenk Tanktransport
Schilders- en Glaszettersbedrijf Groen BV
Accon AVM Adviseurs & Accountants
Display4All
Eteha bv - Slangtechniek

Eresponsor
Esbi

Sponsors
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Dat het vrouwenvoetbal leeft in 
nederland blijkt wel uit de uitverkochte 
wedstrijden die de Oranjeleeuwinnen 
speelden tijdens de kwalificatiereeks 
voor het WK 2015. Dat de vrouwen daar 
aanwezig zullen zijn, is een geweldige 
impuls voor het damesvoetbal in 
nederland. Ook bij VV Papendrecht 
speelt de vrouwen- en meisjesafdeling 
een belangrijke rol. Het seizoen begon 
met zes teams, gelijk verdeeld over de 
vrouwen en de meisjes. 

De huidige damesafdeling is eigenlijk 
al de tweede. In het begin van de 70’er 
jaren werd het voetballen voor dames 
in Nederland steeds populairder. Bij 
diverse verenigingen ontstonden dan 
ook dameselftallen. Zo ook bij VV 
Papendrecht, waar in september 1971 een 
damesafdeling werd opgericht. Zo’n 15 
enthousiaste dames vormden het elftal. 
Na eerst een serie oefenduels gespeeld 
te hebben ging dat team vanaf februari 
1972 aan de competitie deelnemen. 
In tegenstelling tot wat nu het geval 
is, werden de wedstrijden op zondag 
gespeeld. Een aantal van 15 dames was 
echter een krappe basis. Het bleek na 
enkele jaren steeds lastiger een elftal 
op de been te brengen. Na 4 jaar werd 
daarom de afdeling weer opgeheven.

Een tweede poging om een damesafdeling 
van de grond te krijgen vond plaats in 
september 1979. Door de enorme inzet 
van toenmalig trainer Martin Scherps 
werden zoveel dames lid dat al snel 
twee ploegen gevormd konden worden. 
De heroprichting werd de basis voor de 
huidige vrouwen- en meisjesafdeling. 
De laatste jaren is deze afdeling, vooral 
dankzij de bezielende leiding van Eimerd 
van de Griend en Lonneke Michielse, het 
snelst groeiende onderdeel van onze club. 
Het kampioenschap en de bekerwinst van 
MD1 in het vorige seizoen waren een 
mooie opsteker.

Bij VV Papendrecht bestaat voor iedereen 
de mogelijkheid om vrijblijvend een paar 
keer mee te trainen. Nadere informatie 
kunt u inwinnen bij de club of per e-mail.
Algemeen:
websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.
Voor jeugd: jeugd@vvpapendrecht.nl.

Vrouwen- en 
Meisjesafdeling

In die zin dat ze van alle selectiespeelsters 
de meeste officiële wedstrijden achter haar 
naam heeft staan.  Haar debuut viel samen 
met de entree van de Amsterdamse club 
in het vrouwenvoetbal bij aanvang van het 
seizoen 2012/2013. ADO Den Haag en FC 
Utrecht hadden haar op de korrel en wilden de 
toen 18-jarige studente Sociaal Pedagogisch 
Werk de kans geven de overstap te maken 
van de Topklasse naar de BeNe League, een 
samensmelting van de Nederlandse Eredivisie 
en de Belgische Eerste Klasse. Toen ineens ook 
Ajax voor de deur stond, hoefde ze niet lang 
na te denken. ,,Het is een eer dat je door zo’n 
grote club wordt gevraagd. Bovendien was het 
praktischer want ik studeerde en woonde al in 
Amsterdam.” Liza stapte op 11-jarige leeftijd 
over van VV Papendrecht, waar ze tot en met 
de D’tjes in jongensteams voetbalde, naar de 
voetbalacademie van SteDoCo uit Hoornaar, een 
dorp ten noorden van Gorinchem.

talententeam
Bij SteDoCo maakte ze reuzenstappen. Van de 
C-junioren stroomde ze door naar het tweede 
elftal en vervolgens naar het vaandelteam, dat 
uitkwam op het één na hoogste niveau. Al snel 
werd duidelijk dat ze niet meer zo lang haar 
kunsten zou vertonen in Hoornaar. ,,Ik speelde 
op zaterdag met SteDoCo, doordeweeks was ik 
elke dag in Amsterdam om te trainen met het 
talententeam van de KNVB.”  Op haar zestiende 
zat ze al op kamers ver van huis. ,,Natuurlijk 
was dat een sprong in het diepe, maar de 
begeleiding was erg goed en het scheelde ook 
dat we met het hele team op dezelfde galerij 
woonden.” Hoewel ze snel was gewend  in de 
hoofdstad kostte het haar meer tijd zich de 
kenmerkende Amsterdamse branie en Ajax-
bluf eigen te maken. ,,Daar heb ik nog steeds 

Liza (21) heeft van alle speelsters in de Ajax-selectie de meeste officiële wedstrijden achter haar 
naam staan.  

Het nederlands vrouwenteam schreef in november geschiedenis. De Oranjeleeuwinnen plaatsten zich voor het 

eerst voor het WK, dat op 6 juni van start gaat. Wellicht is de 21-jarige ajacied liza van der Most, wier roots in 

Papendrecht liggen, ook te bewonderen in canada, al komt de tweevoudig international momenteel niet voor in 

de plannen van bondscoach roger reijners, die haar niet in de selectie heeft opgenomen voor de eerstvolgende 

oefeninterlands tegen IJsland en noorwegen. Ook voor de trainingsweek die Oranje onlangs hield in cyprus was 

ze niet opgeroepen. Zoals de kaarten er nu voor liggen lijkt dit mondiale sportevenement, het hoogtepunt in de 

carrière van elke voetbalster, aan haar neus voorbij te gaan. Wat niet is, kan nog komen. liza is pas 21 jaar, maar 

is desondanks de meest ervaren speelster van ajax.
Door Erik de Bruin

wel moeite mee omdat ik van nature rustig 
ben en me verbaal niet zo laat gelden. Ze 
zeggen vaak dat ik in het veld iets brutaler 
zou moeten zijn. Ook van de bondscoach heb 
ik dat meegekregen.” Ze past wel in het Ajax-
spelletje als veelvuldig opkomende rechtsback, 
een positie die ze pas inneemt sinds ze de 
rood-witte kleuren verdedigt. ,,Daarvoor was 
ik altijd rechtsbuiten. Voor die positie ben ik in 
eerste instantie ook gehaald. Omdat er meer 
speelsters waren voor die plek en ze vanwege 
mijn loopvermogen en snelheid het idee 
hadden dat ik de rechtbackpositie goed kon 
invullen, ben ik daar terechtgekomen. Ik heb 
sindsdien altijd rechtsachter gespeeld.”

champions league
Wat betekent dat het publiek (gemiddeld 
staan er op De Toekomst ongeveer duizend 

toeschouwers langs de lijn) haar alleen 
kent als een vleugelverdediger die, geheel 
in de speelstijl van Ajax, veel naar voren 
trekt om zo ook in aanvallend opzicht bij te 
dragen aan de prestaties van het team. Het 
verdedigende aspect is, zo zegt ze zelf, voor 
verbetering vatbaar. De BeNe League is een 
goede leerschool. Een nog betere leerschool 
zou de Champions League zijn. Ajax kan zich 
nog altijd plaatsen, maar moet FC Twente, dat 
twee seizoenen achter elkaar de BeNe League 
op haar naam schreef, inmiddels boven zich 
dulden. Helemaal bovenaan staat Standard 
Luik, die met de Tukkers gaat uitvechten welk 
team met de titel aan de haal gaat. Ajax lijkt te 
zijn afgehaakt.

Papendrecht
Aan het eind van het interview, dat plaatsvindt 
in de commissiekamer van de club waar ze haar 
eerste stappen op een voetbalveld zette, komt 
uiteraard ook haar band met Papendrecht ter 
sprake. ,,Die is er natuurlijk nog wel omdat 
mijn ouders en jongere broer hier wonen en 
ik heb nog contact met Lonneke Michielse, 
mijn vroegere trainster. Waarom ik op 6-jarige 
leeftijd ben gaan voetballen weet ik eigenlijk 
niet. Ik denk door klasgenootjes. Mijn oudere 
zus voetbalde ook, maar die is na een jaar 
gestopt. Nadat ik mijn zwemdiploma had 
behaald mocht ik een sport beoefenen die ik 
leuk vond en dat doe ik nog steeds.” Veel staat 
in het teken van voetbal, zo niet alles. ,,De 
opleiding die ik volg, is een soort thuisstudie. 
Ik ben er wel serieus mee bezig. Het zou mooi 
zijn om later in de jeugdzorg te werken of als 
jongerenwerker.”

Een stille kracht in de ajax-verdediging
Liza van der Most heeft zich niet de bluf, 

maar wel de speelstijl eigen gemaakt
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Bij besteding van €25,- aan 
bloemen, planten of buitenplanten 
bij inlevering van deze kortingsbon 

een korting van €5,-.
*Gelding tot en met zaterdag 25 april 2015
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