
van de voertuigen samenge-
voegd tot één. Met zijn vij-
ven stappen ze in de witte
auto van spits Jeroen Mee-
fout.

Voetbaltassen in de kof-
ferbak; past allemaal prima. We heb-
ben hier te maken met een harmoni-
eus gezelschap, want van het klassieke
twistpunt bij carpoolen is geen sprake.
Bram Ros: ,,Wie de muziek bepaalt?
Gewoon, de radio.” Jeroen Spruijt: ,,Er
is nog een tweede auto met voetbal-
lers, die gelijktijdig vertrekt. Meestal
zijn dat Jordy Strooker, Bradley van
der Meer en Furhgill Zeldenrust. Maar
zij verzamelen iets verderop, bij Van
der Valk de Bijhorst.”
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Vier keer per week trekt een heuse

karavaan vol Haaglandse voetbal-

lers zich op gang richting het voet-

balgekke Rijnsburg in de Duin-en

Bollenstreek. Elke keer weer een

hele logistieke onderneming. We

brachten die in kaart en reden er-

achteraan. Een reisverslag.

Martin van Zaanen

Den Haag/Rijnsburg

Jeroen Spruijt is een grensgeval. In de
zin dat hij een deel van zijn jeugd voor
SV Die Haghe in Den Haag voetbalde,
maar opgroeide in Monster. Hij brak
door bij RKVV Westlandia en woont
nu in ‘s-Gravenzande. Sinds 2018
speelt hij voor tweededivisionist
Rijnsburgse Boys. Vanuit het perspec-
tief van deze reisreportage is de  aan-
vallende middenvelder de vertrek-
plaats van de karavaan die zich vier
keer per week op gang trekt richting
De Middelmors. Dat Spruijt hierbij de
meeste kilometers aflegt, is logisch
want dat doet hij in het veld ook. 

Maaltijdbezorgers
Donderdagavond en het regent licht.
Pizza- en andere maaltijdbezorgers
domineren het straatbeeld, dus dan
weet je wel hoe laat het is: rond zes
uur. Op de Ver-Huëllweg, in de scha-
duw van Madurodam, stopt de ene na
de andere auto. Daar stapt dan steeds
iemand uit die gaat tennissen bij De
Bataaf. Maar nu arriveren er drie auto’s
met voetballers. Spruijt, centrale
middenvelder Bram Ros, de multi-
functionele maar vanuit iedere po-
sitie scorende Joël Tillema plus
Max Hudepohl, de aanvaller met
de messcherpe passeerbewegin-
gen. Geroutineerd wordt de inhoud

▲ Van links naar

rechts: Jeroen Mee-

fout, Max Hudepohl,

Jeroen Spruijt, Joël

Tillema en Bram Ros.

FOTO ROBERT VAN STUYVENBERG

▼De altijd produc-

tieve Joël Tillema

speelt sinds 2015 voor

Rijnsburgse Boys.  FOTO

BSR AGENCY

In het spoor van de Haagse voetbalkaravaan bij Rijnsburgse Boys

TRADITIE

Als volger in het spoor van de

‘Haagse Karavaan’ duurt het

niet lang of je vraagt je af hoe-

veel Haagse voetballers er in de

loop der jaren al deze route heb-

ben gereden. Ga maar na: niet zo

lang geleden speelde Wesley

Goeman er. Net als Donny van

Oijen. De heldendaden van Raily

Ignacio staan nog helder op het

netvlies. Giovially Serboni. Ver-

der terug in de tijd Leon Vonk,

Ron de Jager en Steven Faber.

Rijnsburgse Boys importeerde

voornamelijk doelpunten uit de

Hofstad. Al waren de ‘Uiten’ wel

zo slim om ook voor de schier

onpasseerbare verdediger Fred

Bodaan en de betrouwbare doel-

man Lennert Hegie te kiezen.

Haagse spelers
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VOETBAL De Engelsen Mark

Duffy en Omar Bogle hebben

gisteren hun eerste duel voor

ADO Den Haag gespeeld.

Beiden deden 77 minuten

mee in een besloten oefen-

duel, waarin stadsgenoot

Quick met 2-1 werd verslagen.

Nadat Philip Kouwenhoven de

amateurs nog op voorsprong

had geschoten, konden Ge-

orge Thomas en belofte Key-

ennu Lont de zaken in de laat-

ste minuten nog omdraaien.

ADO Den Haag
test aanwinsten

Van Ettinger snel
weg bij HMSH

Alex Curescu
blijft bij VELO

HANDBAL Alex Curescu is

ook volgend seizoen trainer-

coach van de vrouwen van

VELO. Hij heeft de ploeg uit

Wateringen inmiddels naar

een hoger plan in de eerste

divisie getild. Curescu: ,,Ik zie

voldoende perspectief om

door te gaan, maar er moet

nog wel veel veranderen. Ver-

der blijf ik in het buitenland

naar een interessante optie

rondneuzen.”

VOETBAL Wim van Ettinger

(foto) is bij HMSH opgestapt.

De Haagse oefenmeester

nam in december de taken

van de opgestapte Fouzi Me-

saoudi bij de zondag-tweede-

klasser over, maar is dus al

snel weer vertrokken. Van Et-

tinger zegt niet de juiste klik

met de ploeg te voelen. ,,Ik

heb er geen zin meer in om

daar nog langer energie in te

steken”, zegt hij. Onduidelijk is

nog wie hem opvolgt. 

� Voetbal Wim Baggerman

vertrekt na één seizoen bij de

zaterdagformatie van Oliveo.

,,De club richt na dit seizoen

alle pijlen op het zaterdag-

voetbal en heeft aangegeven

met een schone lei aan het

seizoen te willen beginnen”,

zegt Baggerman. GRONDE100

� Voetbal Tim Peters speelt

ook volgend seizoen bij Sche-

veningen. De gelouterde aan-

valler is al acht seizoenen ac-

tief op Houtrust. De oud-spe-

ler van onder meer RKC, De

Graafschap en IJsselmeervo-

gels scoorde, mede door

blessures, dit seizoen pas drie

keer. GRONDE100

FLITSEN

De deuren slaan dicht en dan is het
onderweg, twintig kilometer voor de
boeg. Om vijf voor half acht moeten ze
op het trainingsveld staan. Dat zal wel
lukken. Invoegen op de S200, en via
het Hubertusviaduct door de Huber-
tustunnel. 

Voort gaat het, over de Leidsestraat-
weg en langs Van der Valk de Bijhorst
naar de N44, die vanzelf overgaat in de
A44. De drukte de stad uit en de Bol-
lenstreek in valt mee. Andersom is zo
te zien een ander verhaal. En dan ver-
schijnt afrit 7 naar Oegstgeest/Rijns-
burg. Voor je weet, zit je op de Rijns-
burgerweg. De voetballers kunnen de
route wel dromen. Nog twee rotondes,
op de Noordwijkerweg rechts nog
Tuincentrum De Mooij en hoppakee,
daar is De Middelmors al. Eens kijken;
in twintig minuten gedaan. Keurig.

Op het veld             
Vrijwel gelijktijdig arriveert de
tweede auto. De voetballers stappen
uit, tassen over de schouder en dan
richting de zich onder de grote tri-
bune bevindende kleedkamers. In de
hal wijst Max Hudepohl het bezoek op
de gemeenschappelijk ruimte waar
een groepje vrijwilligers alvast de
wedstrijd van zaterdag doorneemt.             

Om vijf voor half acht staat de hele
selectie op het veld. Het is harder gaan
regenen. Onder leiding van hoofdtrai-
ner Henk Wisman gaan de mannen
ruim een uur aan de bak. Douchen,
wat eten en drinken en dan weer de
auto in. Op naar de mooie stad achter
de duinen, naar de Ver-Huëllweg,
waar het gezelschap zich weer op-
splitst. Over twee dagen rijden ze te-
rug. Of heen. Want ook voor een
Haagse voetbalkaravaan is het maar
net vanaf welke kant je het bekijkt.

‘De radio bepaalt 
de muziek’


