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Voor de korfballers van VEO zijn
de Haagse Korfbaldagen dit jaar
extra leerzaam. Immers, de Voor-
burgse eersteklasser oefent op het
prestigieuze toernooi tegen ploe-
gen die in de zaalcompetitie allen
op een niveau hoger uitkomen, te
weten de overgangsklasse.   
,,Het is leuk dat je tegen teams
speelt waar je qua niveau ook te-
gen wilt spelen. In de zaal krijgen
we een zware competitie. Dan is
het goed dat je nu de weerstand
krijgt die je ook kunt gaan ver-
wachten’’, weet Daan de Groot, re-
serve-aanvoerder van VEO. 
Bovendien wordt er komend
zaalseizoen ook in de eerste klasse
voor het eerst met een schotklok
gespeeld. Tijdens de Korfbaldagen
wordt alleen in de topcategorie ge-
bruik gemaakt van de klok die er
voor waakt dat binnen 25 secon-
den de korf wordt geraakt. 

Schotklok
,,Een aantal spelers bij ons heeft
wel ervaring met het spelen met
een schotklok, maar voor de mees-
ten uit de selectie is het nieuw. Dat
is wel even wennen. We moeten
veel schotklokuren maken.
Daarom is het ook zo mooi dat we
in deze categorie zijn ingedeeld’’,
realiseert de De Groot (26) zich. 
VEO verloor de eerste twee pou-
lewedstrijden. Van HKV/Ons Ei-
bernest (26-21) en van Achilles 
(25-18). De ploeg van René Arnol-
dus werd daarmee vroegtijdig uit-
geschakeld voor een finaleplaats.
De Groot kijkt echter met een po-

sitief gevoel terug op deze duels.  
,,Niets ten nadele van de reser-
ves, maar wij missen dit toernooi
vier basisspelers. Tegen Eibernest
speelden we echt een goede pot. Ik
zat er tegen mijn oude club heel

lekker in. Scoorde zeven keer. Te-
gen Achilles ging het naar omstan-
digheden redelijk.’’
Over de kansen van VEO in de
zaalcompetitie, die volgend week-

einde van start gaat, is De Groot
optimistisch gestemd. ,,Op papier
zijn Valto en wij de sterkste ploe-
gen. Beiden hebben veel ervaring
en een goede mix van jong en oud.
Twee solide clubs ook. Wij moeten
meedoen om de titel. Dat wordt
wel lastig. Het is een moeilijkere
poule dan op het veld, waarin wij
tot nu toe alles gewonnen hebben
en bovenaan staan.’’
En op de langere termijn? De
Groot: ,,De doelstelling is om bin-
nen vijf jaar een stabiele over-
gangsklasser te zijn. De club zit
weer in de lift. We staan er in de
regio gewoon weer goed op. Qua
niveau ligt het bij de topploegen in
de Haagse regio allemaal dichter
bij elkaar dan vroeger. Als wij
compleet zijn, zijn we niet minder
dan een Die Haghe of KVS.’’ 

‘Staan er goed
op in de regio’
VEO is als enige
eersteklasser
ingedeeld in de
hoogste categorie van
de Haagse Korfbal-
dagen. De finale werd
dan wel niet gehaald,
het vertoonde spel
geeft vertrouwen voor
de zaalcompetitie. 
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Spelers VEO leren veel tijdens Korfbaldagen 

De doelstelling is om
binnen vijf jaar een
stabiele overgangs-
klasser te zijn
—Daan de Groot

UITSLAGEN

De finale in de topcate-
gorie van de Haagse
Korfbaldagen gaat ko-
mende zaterdag tussen
twee Haagse ploegen:
hoofdklasser Die
Haghe en overgangs-
klasser Achilles. Die
Haghe was gisteren in

De Blinkerd met 27-19
te sterk voor het thuis-
spelende KVS/Mari-
tiem. In dezelfde poule
won Fiks in Zoetermeer
van De Meervogels
(25-21). De ploeg uit
Oegstgeest heeft even-
veel punten als Die

Haghe, maar  loopt de
finale mis vanwege het
negatieve onderlinge
resultaat met de Hage-
naars.

Poule B
In poule B speelden
Achilles en stadgenoot

HKV/Ons Eibernest ge-
lijk (24-24). Daardoor
eindigen ‘de Eibers’
vanwege een minder
doelsaldo als tweede.
VEO werd ten koste
van het Leidse Sporting
Trigon derde in de
poule (25-18).  

Finale zaterdag tussen Die Haghe en Achilles

Wekelijkse serie over de D4 van
Wilhelmus uit Voorburg. Pieter
de Leeuw is schrijver/journalist
en vader van Marijn. 

Elke wedstrijd stond mijn va-
der langs de lijn. Ik voet-
balde bij ’s-Gravenzandse

VV. Hij duwde zijn handen diep in
de zakken van zijn jas, vermeed
oogcontact met andere, praatgrage
vaders en liet na de wedstrijd, als
wij terug naar huis liepen, niet
merken wat hij vond van mijn
spel. 
Pas aan het einde van de mid-
dag, uren na de wedstrijd, legde hij
zijn krant neer en zei hij dat ik te
veel risico in mijn spel legde en het
hoog tijd werd dat ik de voetballe-
rij eens serieus ging nemen. 
Hij was een lieve man, maar ik
doe het anders. In het eerste jaar
van Marijn bij de F’jes verbaasde ik
mij over mijn gedrag. Als Marijn
de bal kreeg aangespeeld, toen
stond hij al linksbuiten, en hij met
een handige beweging de laatste
verdediger voorbij ging, liep ik
met hem mee langs de lijn. Snel
keek ik naar de keeper. Als er een
kleine jongen in het doel stond,
riep ik dat Marijn de bal hoog
moest schieten, was de keeper een
lange slungel, riep ik dat hij hem
over de grond moest passeren. 
Als hij dan scoorde, brulde ik als
een mannetjesdier en als de kee-
per zijn schot keerde of de bal
naast ging, zei ik duidelijk ver-
staanbaar ‘godverdomme’ en
moest ik mijzelf streng toespreken
om mijn teleurstelling niet nog
breder uit te meten. Dat is minder
geworden, veel minder.
Zo zwijgzaam als mijn vader zal
ik nooit worden, maar als Marijn
naar me kijkt, steek ik een duim
naar hem op, tenzij hij zojuist
knullig de bal heeft verspeeld en
alleen als het echt niet anders kan,
schreeuw ik nog een advies, een
verwensing, een compliment. 

Marijn is geen egocentrisch
mannetje. Alle jongens beginnen
hun voetballeven met pingelen en
sommige blijven hardnekkig wei-

geren om de bal af te geven omdat
ze geen afstand kunnen doen van
de ene kostbare kans om te scoren
en toegejuicht te worden. Het ka-
rakter van mijn zoon leent zich
hooguit voor twee of drie zelf-
zuchtige acties in een wedstrijd.
Soms, als hij de bal aan de voet
heeft en ik aan zijn lichaamstaal
zie dat hij van plan is om een pass
te geven, roep ik ’Marijn actie’,
waarmee ik hem mijn vaderlijke
toestemming geef om te ego’en. 
Maar hoe ouder hij wordt, hoe
minder vaak dat leidt tot het ge-
wenste resultaat. Ik kan het niet
helpen, maar alleen als hij tegen-
over een muur van verdedigers
staat, heb ik er vrede mee dat hij
de bal afspeelt. Maar net als mijn
vader lang geleden duw ik mijn
handen diep in de zakken van
mijn jas en slik mijn woorden in. 

Deze zaterdag is de D4 vrij.Het
geeft een wat leeg gevoel. Ik sta
weleens langs de lijn te wensen
dat ik thuis zat omdat het ver-
toonde spel en het rotweer me de
keel uitkomen. Toch is een zater-
dag zonder een wedstrijd van mijn
zoon een zaterdag die niet hele-
maal op gang komt. Ik lees de

krant, ik doe de boodschappen en
kijk met Marijn nog eens naar de
vrolijk stemmende stand, want de
D4 staat in de competitie en in de
beker  bovenaan. Hij gaat wel naar
Wilhelmus omdat er foto’s wor-
den gemaakt voor de voetbalplaat-
jesactie van de plaatselijke super-
markt. Ik kijk hoe hij in zijn voet-
baltenue de straat uit fietst. Vol-
gende week uit tegen RKAVV. 

Een zaterdag zonder
een wedstrijd is een
zaterdag die niet 
op gang komt

Vader
WILHELMUS D4


