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‘Als ze hun veters kunnen strikken vragen ze een topsalaris’

Sponsoravond CVV Berkel opgeluisterd
met boeiend verhaal John van Zweden
Berkel en Rodenrijs – De jaarlijks terugkerende sponsoravond
van voetbalvereniging Berkel
werd in de eerste plaats goed
bezocht. De aanwezigen zullen
zeker geen spijt hebben om bij
het bedrijf Koppert Biological
Systems aanwezig te zijn waar
de Berkelse zaterdagclub gastvrij
werd ontvangen. Gastspreker
was Hagenaar John van Zweden
die een verhaal had wat zo uit
een jongensboek kwam. Ook
Boaz Oosthoek namens Koppert en Nina Hoogerbrugge
namens aannemersbedrijf Piet
Hoogerbrugge gaven wetenswaardigheden over de beide
Berkels ondernemingen.

speelde we met veel elan en ook nu
gaat het heel goed.” Maar de klap op
de vuurpijl was de eindoverwinning
in de League Cup. In een uitverkocht
Wembleystadion werd Bradford City
met 5-0 verslagen. Afgelopen seizoen
was Swansea in Europa te bewonderen. Dat had tien jaar geleden niemand
durven dromen.

Topsalarissen

Rien Kuyvenhoven
Boaz Oosthoek gaf in een korte
toelichting aan hoe wereldwijd het
bedrijf Koppert opereert met 850
medewerkers in 22 landen en waar
aan tachtig landen geleverd wordt.
Zijn uitleg over wat Koppert precies
doet, kwam er op neer dat bij kwekers
en alles wat met kweken te maken
heeft het Berkels bedrijf scoort met
‘preventie voor ziekten en plagen’.
Begonnen hier in Nederland is de productie grotendeels overgenomen door
Slowakije en Spanje. Het bedrijf van
Nina Hoogerbrugge is al jarenlang
een trouwe sponsor van de Berkelse
zaterdagvoetballers en mede omdat
haar vader als oprichter van het bedrijf
Piet Hoogerbrugge zijn roots heeft bij
de club. Ze moest toegeven dat ze het
een hele eer vond om iets over het
aannemersbedrijf te vertellen. Tevens
ook omdat het bedrijf tweemaal
nieuwbouw heeft mogen plegen voor
CVV Berkel. “We zijn ook een bedrijf
dat met de ontwikkelingen in de bouw
mee wil gaan en dat zich ook meer wil
richten op het bestaande vastgoed”,
aldus de inwoonster van Berkel

Veel belangstelling op de sponsoravond van CVV Berkel. foto Bouke Docter

John van Zweden
Zoals gezegd het verhaal van John van
Zweden is niet een dagelijkse gang
van zaken. Van Zweden, als Haagse
jongen, mocht vroeg mee met zijn
vader naar de wedstrijden van ADO
Den Haag, want hij had een grote
passie voor voetbal. John’s andere
passie werd en is het Engelse voetbal.
De correspondentie die hij had als 16jarige scholier ( “volgens mijn leraar
zou je dan beter Engels kunnen gaan
lezen, schrijven en lullen”) voerde met
een penvriend in Groot Brittannië,
resulteerde in een hechte vriendschap
met een supporter van Swansea City.
Vanaf dat moment sloot hij de club in
zijn hart en volgde hij alle wedstrijden.
Er deden zich meerder ontwikkelingen

voor waardoor ook het Haagse leven
van de man, die vooral bekendheid
geniet bij het verkopen van rollen behang, op zijn zachts gezegd op zijn kop
kwam te staan. Van Zweden hierover:
“Toen in 2002 Swansea City door de
toenmalige eigenaar aan de rand van
de afgrond was gebracht, heb ik met
een aantal lokale supporters de club
gered door de eigenaar uit te kopen.
De club had nog maar tweeduizend
toeschouwers en leek te verdwijnen.
Maar met z’n allen bedachten we dat
als de club uit de stad zou gaan, ook
de ziel uit de stad werd gehaald.”

buiten zijn vrouw om, 50.000 pond
in de club stak. “Ik had het echt niet,
maar een beetje je hypotheek verhogen daar kreeg ik een bak garantie op.
Met andere woorden de club kwam in
handen van supporters. En ik was in
Engeland de eerste buitenlander die
mede eigenaar van een voetbalclub
werd. Ja het bracht bij het thuisfront
wat te weeg. Vanaf dat moment is
Swansea City opgeklommen van de
onderste plaats in de laagste betaalde
voetbalafdeling tot de Premier League.
In het eerste
seizoen 2011-2012

Club gered

Juniorenvoetbal
van de bovenste plank
bij TOGB

Vijf investeerders waren er waarvan
er op het laatste moment één zou
afvallen en hij met een telefoontje, en

Aan de andere kant van De Rotte

De Pedaalridders organiseert
Zuid Hollandse districtskampioenschappen tijdrijden
Lansingerland/Zevenhuizen
- Op woensdagavond 21 mei
(vanavond!) organiseert de stichting De Pedaalridders Lansingerland de Zuid- Hollandse districtskampioenschappen tijdrijden
voor Nieuwelingen J, Junioren
J, Amateurs, Sportklasse, Elite
Mannen, Belofte Mannen en
Masters 30+. Ditmaal in de Eendrachtspolder op het terrein van
de roeibaan in Zevenhuizen aan
de andere kant van De Rotte.
De wedstrijden worden verreden tussen 17.30 en 21.00 uur en publiek is
hierbij van harte welkom. De startvolgorde verloopt naar indeling van
de KNWU. Huldiging en prijsuitreiking vinden plaats na elke categorie
nabij start en finish.

wegingen - gekozen voor het parcours
rond de roeibaan.
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers zal er alles aan doen om rijders
en publiek zo goed mogelijk te ontvangen op het nieuwe parcours van
de Eendrachtspolder in het gebied van
Zevenhuizen en de prachtig Koning
Willem Alexander roeibaan. Gezien
de ligging van het parcours verwacht
men een record aantal inschrijvingen.

Wielermiss
De 14-jarige Sanne Roozemond is dit
jaar de rondemiss.

“Ik woon in Bergschenhoek en zit in
2 VWO op het Wolfert Lyceum. Drie
jaar geleden ben ik begonnen met
het Scholenproject van De Pedaalridders en sindsdien is wielrennen mijn
allergrootste hobby. Ik rijd dit jaar
in categorie 6 en ben dus bezig met
mijn laatste jaar in de jeugd. Volgend
jaar word ik Nieuweling en daarom
train ik nu alvast mee met de Nieuweling-jongens. Ik vind het heel leuk
om rondemiss te zijn. Weer eens iets
anders.........maar ‘t heeft toch met
wielrennen te maken! Bij het DK
Tijdrijden hoop ik op mooi weer en
veel podiumplaatsen voor De Pedaalridders.”

Berkel en Rodenrijs - De
tweede editie van het K!ds
Unlimited toernooi vindt zaterdag 24 mei plaats op de velden
van TOGB op sportpark Het Hoge
Land. Dit toernooi, waaraan D
en C jeugdspelers deelnemen,
kent dit jaar een sterk deelnemersveld. Verenigingen die
naast TOGB van 10.00 uur tot
16.00 uur zullen strijden om de
prijzen zijn o.a. Feyenoord, AZ
Alkmaar, Fortuna Sittard, FC
Emmen, Almere City en GVVV.
Vanuit België zullen Anderlecht,
Eendracht Aalst en Lokeren
deelnemen en vanuit Duitsland
is Ford Niehl van de partij.
Dit deelnemersveld staat garant voor
topvoetbal, maar naast topvoetbal
is er ook aandacht voor de Stichting

K!ds Unlimited. Deze stichting is
opgericht voor complex meervoudig
gehandicapte kinderen. Zij hebben
veel (medische) begeleiding nodig zoals fysiotherapie, logopedie en andere
erkende vormen van therapie. K!ds
Unlimited vindt dat ieder complex
meervoudig gehandicapt kind in Nederland de beste kansen moet krijgen.
De Stichting wil complex meervoudig
gehandicapte kinderen zoveel mogelijk
activerende therapieën bieden, die buiten de reguliere vergoedingen vallen in
Nederland. Therapie waarbij kinderen
zich zichtbaar ontwikkelen. Bovendien
willen we de ouders van deze kinderen
maximaal ondersteunen met informatie van allerlei aard.
Van alle consumpties die zaterdag
worden verkocht gaat een gedeelte van
de opbrengst naar K!ids Unlimited.
Maar ook als u gewoon wil genieten
van voetbal van de bovenste plank,
ga dan kijken op sportpark Het Hoge
Land.

Wielerschool Lansingerland

St. De Pedaalridders

De startvolgorde:

Voor jongens en Meisjes

17.30 uur Nieuwelingen Jongens (1
ronde, 10km)
Junioren Jongens (2 ronden)
Amateurs (3 ronden)
Sportklasse (3 ronden)
Elite Mannen (3 ronden)
Belofte Mannen (3 ronden)
Masters (3 ronden)
De Pedaalridders Lansingerland organiseert de districtskampioenschappen
tijdrijden ditmaal voor de vierde keer.
Na eerdere districtskampioenschappen in Bleiswijk en de Kruisweg is
ditmaal – mede uit veiligheidsover-

Swansea City aast regelmatig op versterkingen uit Spanje en Nederlandse
zoals het meest recent met Michel
Vorm en Jonathan de Guzman. “Die
zijn nog te betalen. Engelsen denken
dat als ze hun veters kunnen strikken,
dat ze dan gelijk topsalarissen kunnen
vragen. En wij ontslaan ook geen trainers, nee we verkopen ze. Willen ze
een trainer van ons dan is het gewoon
kassa voor de club. Maar het voetbal
is ziek hoor. Clubs kopen niet om er
zelf beter van te worden. Nee, ze kopen om een ander slechter te maken.
Neem nu Spanje, clubs met honderd
miljoen schuld bij Spaanse banken en
die worden weer in stand gehouden
door Nederlandse banken. Wij bij
Swansea hebben het principe niet
meer uitgeven dan je hebt.” De successen van John van Zweden bleven niet
onopgemerkt, want het is en blijft een
prachtig verhaal. Hij werd ook voor
de media een interessante spreker en
vertelde zijn verhaal onder andere bij
De Wereld Draait Door, Brandpunt,
Rob Kamphues, Humberto Tan bij
BNR en de Duitse WDR. Ook de
redacties van kranten en tijdschriften
en Voetbal International weten hem
te vinden. Tevens is er bij Voetbal
International een heuse biografie van
John van Zweden uitgekomen en die
zal wel ook zijn doorspekt met zijn
Haagse humor.

Vanaf 7 t/m 18 jaar J/M
Wielrenprojecten
Wielrenscholen projecten
Spinning begeleiding
Baan Begeleiding
Veld Begeleiding
Race,-baan en veldfietsen worden beschikbaar gesteld.
Race helm,-schoenen en shirt worden beschikbaar gesteld.

Rondemiss Sanne Roozemond.

Aanmelden/informatie
Jeugd@depedaalridders.nl

