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VOETBAL

AB in 2013naar
Westlandia
Zondaghoofdklassers West-

landia en Alphense Boys

zullen hun inhaalwedstrijd

spelen in 2013. De wed-

strijd stond voor afgelopen

zondag op het programma

maar ging, net als al het

andere amateurvoetbal,

niet door in verband met

het overlijden van grens-

rechter Richard Nieuwen-

huizen. De KNVB had

plande al een andere in-

haalronde voor komend

weekeinde in en bovendien

wenst Westlandia dan niet

te spelen. Voor Alphense

Boys is 13 januari, de door

de KNVB beoogde datum,

een probleem. De club ver-

blijft dan op Gran Canaria.

AB moet zich hierover mel-

den bij de bond, die dan

een oplossing stelt te gaan

zoeken.

ALGEMEEN

Woerdenkrijgt
geen sportgala
Door een gebrek aan nomi-

naties, en daarmee waar-

schijnlijk belangstelling,

krijgt Woerden dit jaar

geen sportgala. De com-

missie van het Rabobank

Sportgala heeft dat na

langdurig overleg met de

jury besloten. Voor de cate-

gorieën sportman, sport-

vrouw en sporterkennings-

prijs ontving de organisatie

geen enkele nominatie.

Daarnaast waren de inzen-

ding voor de andere prij-

zen ook matig, waardoor

de jury geen keuze kon

maken. De organiserende

commissie maakte tevens

bekend na vier jaar het

stokje te willen overdragen.

Daarover werd al voor het

afzeggen van het gala ge-

sproken.

Misschien wel uniek, in elk geval

bijzonder. Dat is de benoeming van

Arjan Griffioen tot voorzitter van

Rohda’76. In het wereldje dat wordt

geregeerd door voornamelijk grijze,

dan wel kale mannen is hij met z’n

29 jaar een witte raaf. Maar niet

eentje die op voorhand van plan is

om een steen in de vijver te gooien.

Hij is, zo beweert hij, preses gewor-

den van Rohda’76 om eerst en

vooral Rohda’76 te dienen. Het mag

dan zo zijn dat die club behoort tot

het conservatieve wereldje dat

KNVB heet, maar dat wil nog niet

zeggen dat hij staat te popelen om

dat bedje van de bond eens flink op

te schudden. ,,Ik respecteer de voet-

balbond omwat het doet en omwat

het is. Er zal zo links en rechts on-

getwijfeld wat voor verbetering vat-

baar zijn, maar ik denk dat we ons

eerst maar eens moeten richten op

de eigen vereniging,’’ aldus de jonge

preses, die binnen het nieuwe col-

lege van de Bodegraafse voetbalclub

niet eens de jongste is. Claire Kort-

beek telt pas 23 lentes, Cindy Lou-

rens blaast 27 kaarsjes op de taart

uit en Benjamin Rutjens is 28 jaar.

Arjan Griffioen dus. Als directeur

(sinds twee jaar) van het bouw- en

aannemingsbedrijf Goudriaan-Jon-

gerius uit Waarder heeft hij het let-

terlijk en figuurlijk zo druk als een

klein baasje. Hij moet naar eigen

zeggen intensief en slim te werk

gaan om in deze zware tijden het

hoofd boven water te houden om zo

de boterham voor 26 werknemers

en hun aanhang van beleg te voor-

zien. Vooralsnog lukt dat aardig,

maar het gaat allemaal niet vanzelf.

Soms heeft een uur te weinig minu-

ten, een dag te weinig uren. En dan

toch nog even een vrijwilligerstaak

erbij doen, zijnde het voorzitter-

schap van een voetbalclub met ruim

500 leden. ,,De maatschappij biedt

kansen en Rohda’76 maakt onder-

deel uit van mijn maatschappij. Ik

vind dat je wat terug moet doen

voor die maatschappij als het ook

maar even kan. En het kan, mits je

goede afspraken maakt. En die heb-

ben we gemaakt. Ik hoef niet altijd

op de club te zijn, hoef niet bij elke

wedstrijd van het eerste elftal te

zijn,’’ aldus Griffioen, die sinds een

paar jaar woonachtig is in Bodegra-

ven, maar is geboren en getogen in

Waarder. Bij Waarder en Driebrug-

gen Samen, WDS dus, begon hij ook

z’n voetbalcarrière, een loopbaan

die wegens een gebrek aan de echte

drive en ook talent nooit hoger

reikte danWDS 3, maar die nog wel

steeds voortduurt. Arjan Griffioen is

centrumverdediger van het be-

faamde zevende elftal van Rohda’76,

dat een plaats bezet in het linkerrij-

tje van de reserve achtste klasse.

OPTIMALISEREN
Is hij in het veld een defensief inge-

steld iemand, in het dagelijks leven

zou hij zichzelf omschrijven als

‘vooruitstrevend.’ Maar die gaat bij

Rohda’76 niet opnieuw het wiel uit-

vinden. ,,Een paar jaar geleden is

men hier een traject gaan bewande-

len dat moet leiden tot meer profes-

sionaliteit binnen de club en die

route zet ik graag voort. De struc-

tuur is in alle geledingen van de

club al verbeterd, maar nog niet ge-

optimaliseerd. Vooral de cohesie

tussen jeugd en senioren verdient

de aandacht. Er moeten kleedka-

mers bij komen, het clubgebouw

moet worden aangepast aan de

eisen van de tijd. Op sportief vlak

zijn we nu een derdeklasser, maar

we lonken nadrukkelijk naar de

tweede. Onze jeugdopleiding moet

ook zodanig zijn dat we op dat ni-

veau een stabiele factor kunnen

zijn,’’ aldus Griffioen, die drie clubs

in Bodegraven op zich niet te veel

vindt.

,,Maar ik kan niet in de toekomst

kijken. Het is crisis nu en hoe ziet

het er over zoveel jaar uit als we pra-

ten over die financiën? Misschien is

het om die reden straks wel pure

noodzaak dat clubs gaan fuseren.’’

ArjanGriffioen: Rohda’76 verder professionaliseren

Een ‘jonkie’ als voorzitter
BODEGRAVEN • Sinds 19
november heeft Rohda’76
in de persoon van Arjan
Griffioen een nieuwe
voorzitter. De opvolger
van Wulfred Beijeman is
met z’n 29 jaar een jonkie
in het land van de voet-
balbestuurders.

ERIK WINKSTER

De jonge voorzitter Arjan GriDoen is niet van plan de voetbalwereld op te schudden. FOTOMARLIESWESSELS

Arjan GriDoen

‘Ik vind dat je
wat terug moet
doen voor de
maatschappij’

Van der Stelt na dit seizoenweg bij RVC’33
RICHARD AVONTUUR
REEUWIJK-DORP •Na twee seizoe-
nen komt straks een einde aan de

samenwerking tussen trainer Anton

van der Stelt en RVC’33. De voetbal-

trainer kon het met de zondagvier-

deklasser niet eens worden over een

verlengde verbintenis. ,,De manier

waarop we de ambities willen ver-

wezenlijk verschilde,’’ reageert Van

der Stelt op zijn aanstaande af-

scheid.

Begin vorig seizoen, toen Chris

van der Weide na de voorbereiding

vertrok, stapte Anton van der Stelt

in bij RVC’33. Onder zijn leiding

strandde de ploeg in de nacompeti-

tie om promotie. Momenteel staan

de blauwhemden derde in de vierde

klasse. ,,Er zijn inderdaad mensen

die mijn vertrek daarom verbazend

vinden. Maar het is een besluit in

goede harmonie. Ik heb wat wensen

bij de club neergelegd om een opti-

maal rendement te halen uit de hui-

dige en toekomstige grote talenten.

Alleen krijg ik daar vanuit de club

weinig respons op. Het zijn fantas-

tische mensen, een uitstekende club

om te werken, maar ik ben teleurge-

steld in de voorzichtigheid van de

club in het maken van stappen,’’ ver-

telt de trainer. De geboren Stolwij-

ker benadrukt zijn plezier in het

trainersvak bij RVC’33 te hebben

hervonden.

Ton van Veen, voorzitter van

RVC’33: ,,Als het gaat om de moge-

lijkheden is er vaak een verschil van

inzicht tussen trainer en club. Wij

moeten ook rekening houden met

onze andere leden. Bovendien was

Anton voetbaltechnisch uitstekend,

maar was het communicatief naar

de spelers weleens wat moeilijker.’’
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AHOY ROTTERDAM

M A N A G E M E N T

Wereldklasse op de wielerbaan!
Met Sprint Masters Hoy, Kenny, Baugé en Mulder en o.a.
Keisse-Terpstra, Mørkøv-Ligthart en Schep-Stroetinga.

Plus het afscheid van Joop Zijlaard.

@zesdaagse facebook.com/zesdaagse

www.zesdaagserotterdam.nl


