
1

DE TORO.
Zomer editie 15/16

w
w

w.
sv

vv
ta

ur
us

.n
l

 70+1=71
  Maar da’s 
logisch

Niels Moleman
over wildplassers en brakke koppies

Johan Cruijff
de legendarische nummer 14

Annemieke van Pelt
over boeren, scheten en haar 4 
mannen 

INTERVIEW
met niemand minder dan Jan 
Vertonghen



2|DE TORO.

Inhoud
Juni 2016

4 Het 70ste bestuur over hun 
jaar als bestuur bij Taurus

10 Maak kennis met het 71ste 
bestuur 

16 Gezellige n8w8 foto’s 

17 De teams over hun trainer

23 Schattige OV-dixo foto’s 

24 Niels over Tauraweekend

26 Statistieken

27 Nog meer foto’s 

28 Interview met Jan 
Vertonghen

30 Eerbetoon aan Johan 

Cruijff



3

Het seizoen is voorbij.
15/16 was een jaar van  
overwinningen en 
vele nederlagen.
Wij kijken terug op dit jaar, 
ons jaar bij Taurus.
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HET 70ste
BESTUUR

Over hun jaar als bestuur bij Taurus.
Maarten van Muijen - Voorzitter
Lieve Stieren,

Afgelopen jaar is voorbij gevlogen, er komen 
nog taurusactiviteiten aan maar wat ging het 
seizoen alweer snel voorbij. Het wordt tijd om het 
stokje over te dragen aan het 71ste bestuur. Toch 
maak ik graag even gebruik van de gelegenheid 
om het afgelopen bestuursjaar te omschrijven: 
de Taurusrap, Black&Yellow, bier, flessen 
sterk, Magnums, Twisters en dat alles in een 
mengelmoes van georganiseerde chaos. De enkele 
keren dat er serieus en kort werd vergaderd waren 
puur vanwege het feit dat er daarna sneller naar 
de bar gehobbeld kon worden.  Meestal duurde 
die vergaderingen wel eventjes, en dat komt niet 
alleen door het trage typen van Willem.

 Bovenaan de agenda staat het puntje openingsact, 
een prooi voor Annemieke die ons telkens weer wist 
te betoveren met haar dans- en zangkwaliteiten. 
De agenda was overigens altijd op tijd verstuurd en 
geprint… Op de agenda stonden vanzelfsprekend 
geen fouten. Eventuele typefouten waren bewust, 
zo werd het fifa-toernooi omgedoopt tot fifia-
toernooi, gewoon omdat het kan. Vervolgens 
kwamen alle (verrassings-)mededelingen, 
actiepuntjes, wedstrijdzaken, commissies en 
activiteiten aan bod. Tussen de puntjes door 
werden op z’n tijd plas-, en drinkpauzes ingelast, 
want elke sporter weet dat hydrateren cruciaal is 
voor een topprestatie. 
Als Taurus Bestuur hebben wij ook getracht 
om een topprestatie neer te zetten afgelopen 
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HET 70ste
BESTUUR

Willem Hoogervorst - Secretaris 
Lieve stier,

Het afgelopen jaar is er iets moois ontstaan. Een 
genootschap van vijf enthousiastelingen die elkaar 
nog maar nauwelijks kenden, is uitgegroeid tot 
een haast onafscheidelijk vijftal. Een vijftal dat 
altijd op elkaar kan rekenen. Nu genoeg over het 
Dopie bestuur. Ik heb mijn bestuursjaar mogen 
chillen met de grillen van Daan, de paupertrekjes 
van Fati, de mannelijkheid van Adt en Maarten 
was er ook.. Met jullie heb ik een schitterend jaar 
beleefd, en er staat nog veel moois op de agenda!

Ohja en 71ste, kunnen jullie al trucjes?

Kus, uw SecreTaurus

jaar. Op meerdere manieren is dit geprobeerd 
te bewerkstelligen. Zo zijn we als vereniging 
gegroeid met 2 teams, beschikken alle teams 
over een (sportkaart)trainer en zijn er sinds dit 
jaar keeperstrainers! Tuurlijk, sommige dingen 
kunnen beter, dat steken we als Taurus Bestuur 
niet onder stoelen of wisselbanken maar gezien 
het hele jaar mogen we trots zijn. 
Graag zou ik m’n bestuursgenootjes willen 
bedanken voor een waanzinnig leuke tijd. Ik heb 
met volle teugen genoten van onze avondjes, de 
Ark-burgers en het verbeterde drink- en eettempo 
van Annemieke. Wisten jullie dat ze bijna een 
hele Twister in haar mond kan stoppen zonder 
gagreflex? Dat is wel wat anders dan Daan die bij 
het minste of geringste van de geur van Sambuca 
bereidt is om een vloerpizza neer te leggen… Ook 
kijk ik uit naar het moment dat Willem de laatste 
tientallen bellyshots uit de navel van Daan drinkt. 
Veel drinken in een korte tijd, dat is Koen op het 
lijf geschreven. De 100% borrel was fantastisch, 
vooral Koens eerste kwartiertje!

Gelukkig zijn we de volgende dag gaan uitbrakken 
in de Efteling met andere OV’s, Hiemstra en 
Freek. Een leukere verjaardag had ik me niet 
kunnen wensen!  Koen en Daan waren zo lief 
om zelfs een cadeau voor mij te winnen, zie foto 
hieronder. Ik heb genoten van de borrels, feestjes, 
het liken van onze eigen berichten, de brakke 
selfies, het aantrekken van onze smerige pakken, 
en jullie karaoke kwaliteiten. Ook niet geheel 
onbelangrijk, het was een leerzaam jaar! 
Langs deze weg wil ik graag de CvA bedanken 
voor de hulp gedurende het jaar. Bovendien 
verdienen de (keepers)trainers, ondercommissies 
en natuurlijk alle leden het om genoemd te 
worden. Jullie hebben allen bijgedragen aan 
een topjaar voor Taurus. Tot slot wens ik Lotte, 
Nathan, Midas, Philippe en Pieter ontzettend 
veel plezier aankomend lustrumjaar! Maak er wat 
moois van.

X 
De Voorzitter
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Dit drankje heeft er dit jaar onder andere toe 
geleidt dat: Adt de Taurusrap achterstevoren, 
binnenstebuiten en zelfs in gebarentaal mee kon 
rappen; Koen nog steeds geen enkel idee heeft waar 
de ijsberen en wakken vandaan komen; Willem, 
die tot frustratie van ieder ander kamperende 
Nederlander, alle prijzen wint van alle camping 
bingo’s van de Benelux; Maarten die dit hele 
bestuursjaar vaker wel dan niet in modellenpose 
heeft gestaan.
Het was een top jaar dat voorbij is gevlogen. 
Een jaar dat bijna aan zijn einde loopt, maar 
ongetwijfeld nog een hele lange leuke staart 
gaat krijgen. Spoedig zal de vergadertafel 
vergezeld worden door een vijftal sletten van het 
71e bestuur om klaargestoomd te worden het 
spreekwoordelijke stokje over te nemen. Hopend 
dat het aankomende lustrumjaar voor hen 
minstens net zo onvergetelijk gaat worden als dat 
het Taurusjaartje voor mij was! 

Zwart en geel. Naast dat dit de kleuren van mijn 
outfit zijn, die ik vol trots draag tijdens wedstrijden, 
waren het dit jaar ook de oorspronkelijke kleuren 
van het inmiddels viesgezopen bestuurspak. 
Naast dat het de kleuren waren van de glitters 
van tijdens de vraagsessie die ik nog steeds overal 
tegenkom, waren het de kleuren van het Rad 
van Adt, waar enkel nog het rond stuk hout met 
wat scheve spijkers van over is. Naast dat dit de 
kleuren zijn van de stieren die met dit mooie weer 
naar buiten komen om te grazen, is het, wanneer 
gebruikt in de verkleinde vorm het zwartje-
geeltje. Een alcoholische versnapering die menig 
avond deed vergeten. 
Een delicatesse die dit jaar wat is afgeweken van 
het oorspronkelijke weloverwogen recept. Waar 
voorheen het soort sterk nog daadwerkelijk 
uitmaakte, voldeed dit jaar eigenlijk iedere 
willekeurige sterk dat voor handen was, dan wel 
met of zonder de frisdrank.

Daan Reinders - Penningmeester
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Koen van Damme - Wedstrijdsecretaris
Lieve Stieren,

Een jaar lang mochten wij onszelf het 70e bestuur 
der SVVV Taurus noemen. Wat een eer! Aan het 
het eind van dit enerverende jaar is het dan tijd om 
een terugblik te schrijven. Even alle ervaringen op 
één A4’tje schrijven, vooruit.
Ruim een jaar geleden werd ik met mede aanvoerder 
Rogier kampioen met Taurus 6, een half jaar later 
kon ik amper meer lopen en nu heeft mijn huidige 
team, Taurus 1, zich net niet weten te handhaven in 
de derde klasse. Een bewogen jaar dus. 
Een week met het 70e bestuur, wat is dat nou? Het 
begint zondagavond met ‘’Wie zijn er vanavond 
allemaal bij morgenavond?’’, het blijft stilletjes in de 
MAC-whatsapp. Maandagmiddag kan het ronselen 
van spelers voor de maandagavondcompetitie echt 
beginnen, mijn bestuursgenoten blijven zwijgen. 
De avond breekt aan en de mannen (Ja Adt, jij 
deed ook wel eens mee) van het Taurusteam staan 
met niet één wissel klaar om teams als Leeghwater, 
Toeter en JVB5 een voetballesje te geven. Het talent 
van de doorgaans eerstejaars resulteert dan ook in 

een knappe derde plek in de winnaarscompetitie. 

Na af en toe eens een biertje op dinsdag en de 
training van woensdag ziet het bestuur elkaar 
donderdag weer. Het begint om één uur ’s 
middags, we gaan ‘’bedrijven bellen’’.  Zoals je op 
de foto bij Annemiek al kunt zien is dit meestal 
niet het geval. Na een hele middag vol afwijzingen 
kunnen we onze stinkende geelzwarte pakken 
weer aantrekken. Twee magnums en een twister 
later mogen we dan echt beginnen met vergaderen. 
Onee, toch niet, waar is de druppel? Oh, Maarten 
heeft de agenda’s niet uitgedraaid, classic.. en huh, 
Woempoe is er niet, wie moet er dan notuleren? 
Eindelijk beginnen we, een openingsact en een 
spreekbeurt later komen we dan echt aan bij het 
eerste serieuze puntje. Je begrijpt het wel, het is 
één en al gezelligheid waar we af en toe ook nog 
de serieuze zaken bespreken.

Ik heb van dit jaar genoten!

Koen
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Annemieke van Pelt - Commissaris Activiteiten
Lieve lezers,

Dit is alweer de laatste editie van de Toro en dat 
betekent ook dat ons jaar als Taurus bestuur er 
bijna op zit. Met ontzettend veel plezier hebben 
we dit jaar de vetste voetbalvereniging van 
Nederland en de mooiste ondervereniging van de 
toko gerund. 
Het begon voor mij allemaal na een prachtige 
avond op de Kriminele, toen ik verrast werd 
door het 69e Taurus bestuur en hun slaperige 
opvolgers. Al snel viel het kwartje dat ik als enige 
chick gevraagd was en dus een heel jaar lang met 
vier gasten door moest gaan brengen. Binnen de 
kortste keren werd ik hier al mee geconfronteerd 
in de vorm van boeren en scheten in mijn gezicht. 
Ik mocht tijdens het beleidsweekend in de Efteling 
de rol van ‘hun beperkte zusje’ vervullen en tijdens 
onze wekelijkse sponsormiddag heb ik wel eens 

een uur lang aan een stoel vast getapet gezeten. 
Een behoorlijke cultuurshock, maar hier kon 
ik me gelukkig verrassend goed aan aanpassen 
(soms tot grote frustratie van mijn 15 vrouwelijke 
huisgenoten). 
Naast de gebruikelijke boeren, scheten en 
jeugdige humor is ook eten en drinken met vier 
mannen voor een vrouw erg lastig. Ik heb vaak 
met verbazing gekeken naar de grootte van de 
maaltijden en de snelheid waarmee ze naar 
binnen werden gewerkt. Een ander verschil 
tussen mannen en vrouwen is de stilte aan tafel. 
Voor vrouwen is eten een excuus om samen 
even bij te kletsen, terwijl mannen de essentie 
van eten veel beter begrijpen en daadwerkelijk 
gaan eten. Dit resulteerde vaak in de situatie 
waarin ik duidelijk langzamer at dan de rest. Als 
ik eindelijk mijn hele week had besproken en 
ondertussen halverwege mijn bord was, werd ik 
alweer ongeduldig aangestaard door vier gasten 
die blijkbaar al een poos uitgegeten waren. Vaak 
stopte ik dan maar met eten en werd mijn bord 
binnen twee seconden leeg geprikt. 
Nu denken jullie natuurlijk: hoe kom je dan aan 
die mooie jaarring? Naast eten, kunnen mannen 
ook veel beter drinken. Mannen kunnen elkaar 
ook veel beter stimuleren om veel te drinken. 
Menig biertje moest daarom ook geadt worden. 
Ik kon mijn adt-kunsten extra trainen, omdat ik 
met mijn trage drinken vaak pas halverwege het 
glas was als er alweer nieuw bier werd gehaald. 
Het laatste beetje bier tegen de onderkant van de 
bar gooien was dan absoluut geen optie. 
Al met al kan ik zeggen dat ik dit jaar ontzettend 
veel geleerd heb en dat mijn eet- en drinktempo 
een stuk hoger ligt dan voorheen. Het heeft mijn 
voetbalkwaliteiten niet ten goede gebracht, maar 
dat neem ik voor lief.
 
Liefs, Annemieke 
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HET 71ste 
BESTUUR 
IS BEKEND 

Maak kennis met Lotte, Midas, 
Nathan, Philippe en Pieter

Gestommel, gegiegel, ge-stttt, BAM, deur open, 
confetti, glitters, geeltje en zwartje, en zo ben je 
midden in de nacht opeens gevraagd voor het 71ste 
taurus bestuur. De frituur was door 70, handig dat 
ze zijn, voor de vraagsessie al aangezet waardoor 
er gelijk genoten kon worden van happen. Nadat 
de bekende smaak van baco en raketje vervangen 
was door die van kaassoufflés en delletjes werd de 
tocht vervolgd. Een mooi fietstochtje volgde en 
een paar uur later waren we compleet. Volgend 
jaar is niet zomaar een jaar, het is lustrumjaar. 
Het prachtige geel en zwart zal veranderen in 
goud en shinen over de velden en op de toko. Ik 
ben verheugd om met mijn, laat ik ze prinsen 
noemen, aan dit jaar vol bijzondere activiteiten te 
beginnen. Met Nathan, Prince Charming, met z’n 
soepele praatjes en bruine lokken. Pieter, Robin 
Hood, altijd klaar om je te helpen maar soms 
opeens weer verdwenen en dan uren lang zoek. 
Phillippe, de Simba, nu nog de jong en schattig 
maar ongetwijfeld een koning. En Midas, Prince 
Philip, die niet alleen zijn nieuwe prinsesje uit 
haar slaap haalt maar zelf ook een sleeping beauty 
is.
Zoals een wijs man ooit zong  ‘je weet wat het is, 
geel en zwart’!

Lotte van Wolfswinkel
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HET 71ste 
BESTUUR 
IS BEKEND 

Stieren en stierinnen,

Laat ik me eerst even kort voorstellen. Mijn 
naam is Midas de Wildt, ik ben 20 jaar en ik ben 
inmiddels bezig met het tweede jaar in het eerste 
van Taurus, waar ik momenteel aanvoerder van 
ben. Het leek een normale nacht te worden na een 
prima borreltje op de toko toen ik ineens wakker 
werd door Willem, die op me sprong terwijl de rest 
aan de laatste regels van het Toreador begonnen 
was: ik werd gevraagd voor Taurus bestuur. Dit 
betekent naast dat ik vele mensen zal opvolgen, ik 
de tweede generatie De Wildt ben die de zwart-
gele trots mag representeren. Mijn vader heeft in 
1977 namelijk de functie secretaris vervuld. 
Nu, bijna veertig jaar later, zullen wij het stokje 
overnemen, waarbij wij als nieuw bestuur elkaar 
natuurlijk eerst beter moeten gaan leren kennen. 
Hoe kan dat beter dan onder het genot van elkaars 
stemgeluid tijdens de karaoke of door samen de 
sterren van de hemel te spelen tijdens een potje 
Fifa?
Hoewel ik geen specifieke verwachtingen heb 
voor komend bestuursjaar, gaat het wat mij betreft 
in ieder geval een hele leuke, maar ook leerzame 
tijd worden!

Met geel-zwarte groet,
Midas de Wildt

Midas de Wildt
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Nathan Griffioen
Beste Taureanen,

Voor diegene die mij nog niet kennen, ik ben 
Nathan Griffioen, 22 jaar oud en trotse mede-
aanvoerder van Taurus 3 samen met Bart van 
Eden. Ik heb het grootste gedeelte van mijn 
leven in het buitenland gewoond, Zuid-Afrika 
en Luxemburg. Dit heeft als gevolg dat mijn 
Nederlandse grammatica waarschijnlijk niet de 
beste zal zijn van het 71ste Taurusbestuur maar 
ik ben ervan overtuigd dat mijn internationale 
levenservaringen mij een goede toevoeging aan 
deze groep maken!
Voordat ik voor het Taurusbestuur werd gevraagd 
genoot ik al ontzettend van de sfeer binnen het 
nieuwe team, de commissiegenootjes van Balhalla 
en van de sfeer tussen de Taurusleden zelf. 
Daarom voel ik me geëerd om aankomend jaar 
deel te mogen maken van het 71ste Taurusbestuur, 
waar ik mij nóg meer in mag  zetten voor S.V.V.V. 
Taurus. Op de avond waarop wij zijn gevraagd, 
was een groot deel van jullie ook aanwezig bij de 
Taurus ALV, die toevallig een beetje uitliep, maar 
zoiets kan gebeuren wanneer fanatiek gebruik 
wordt gemaakt van ‘Das Boot’ en het rad . Een 
lange ALV en een paar pilsjes verder kwam ik 
uiteindelijk redelijk aangeschoten thuis aan. En 
niks is mooier om je hele huis te laten weten dat 
je een fijne avond hebt gehad door iedereen eerst 
eens even lekker te keren. Na wat stoeien om 
lakens, matrassen en stoelen belandde ik tenslotte 
eindelijk in mijn bed. Gered, dacht ik! Maar 
het duurde niet lang vootdat ik plots gefluister 
hoorde vanuit de trap en nog geen vijf seconden 
later een knal met een wolk aan glitters, die door 
mijn hele kamer schoot. In eerste instantie was ik 
ervan overtuigd dat dit een wraakactie was van 
mijn huisgenoten, maar toen ik een geeltje en een 
zwartje in mijn handen kreeg gedrukt en een grote 
71 op mijn muur werd gespoten, viel eindelijk het 
kwartje!
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Hallo stieren en stierinnen,

mijn naam is Philippe. Ik speel al zo lang ik me 
kan herinneren met veel enthousiasme voetbal. 
In mijn carrière heb ik op bijna elke plek in het 
veld gespeeld maar nu bij Taurus 8 sta ik altijd 
op de flanken van het middenveld of van de 
verdediging. Mijn enthousiasme voor de sport 
werd aan het begin van dit jaar opgemerkt door 
het bestuur en ze hadden me daarom gevraagd 
voor de TEC. Dit ben ik gaan doen en samen 
met drie commissiegenootjes hebben we twee erg 
leuke borrels en een geslaagd oliebollentoernooi 
neergezet.
Ik had totaal niet verwacht gevraagd te worden 
voor het bestuur. Ik werd na de vorige ALV om 
8 uur wakker gemaakt door negen mensen, 
het huidige bestuur en mijn toekomstige 
medebestuursgenoten. Ondanks dat zij het 
Tauruslied zongen en ik een geeltje en een zwartje 
moest adten begreep ik met mijn dronken kop 
nog steeds niet waar het voor was.
Ik heb niet lang getwijfeld. Mij lijkt het geweldig 
om te gaan doen. Ik hoop een mooi lustrumjaar 
te beleven met Taurus en een goede prestatie neer 
te zetten met Taurus 8.

Groetjes,
Philippe Knappers

Philippe Knappers
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Pieter Pinson
Lieve Taureanen,
De avond/ochtend van mijn vraagsessie begon 
gewoon op de toko. Hier heb ik 5 minuutjes 
de Taurus ALV meegepakt en mijn naam 
opgeschreven in het boekje, waarna ik een 
belachelijke rekening kreeg van 17 euro. In 
gedachten verzonken over hoe ze zoveel geld 
kunnen rekenen voor 1 pint, ben ik maar naar de 
Alev gegaan. Het was al laat toen ik eindelijk thuis 
belandde, 07:10 om precies te zijn. Hier hoorde ik 
vreemd genoeg mensen babbelen in de GR. Geen 
huisgenoten, maar een warm ontvangst van het 
huidige Taurusbestuur is wat ik kreeg. Ook een 
deel van het 71ste bestuur was reeds aanwezig. De 
rest zijn we toen nog gaan keren, uiteraard met wat 
geelzwarte versnaperingen voor onderweg in de 
linker en rechterhand. Kennelijk hebben wij toen 
Philippe nog gekeerd, maar net als de locatie van 
mijn jas, huissleutels en fiets is die informatie toen 
in een zwart/geel gat beland. Gelukkig ben ik die 
ochtend nog opgepikt door een clubgenoot en in 
bed gegooid. Waarschijnlijk beter ook, aangezien 
mijn bed toch kapot was toen het huidige bestuur 
bij mij langs was geweest. Na een week met de 
glitters op mijn gezicht rond te hebben gelopen, 
waren wij er met het 71ste bestuur over uit hoe we 
wij gingen toezeggen. Met de geweldige groep van 
aankomend jaar zijn we langs elke kamer gegaan 
om overal tauwen en russen op te hangen. We 
hebben toen Maarten gespaard, want hij was jarig 
die dag. Die avond was het voor mij in ieder geval 
duidelijk dat het komend jaar wederom awesome 
gaat worden met de groep waarmee ik het door 
zal gaan brengen. Met al deze gekkigheid blijft de 
liefde voor de voetbalsport met Taurus groeien. 
Net als het groeien van het aantal teams en de 
prestaties die ze leveren, lijkt mij het belangrijkste 
voor het aankomend seizoen het in de derde 
klasse houden van Taurus 1. Owja, mijn naam is 
Pieter Pinson, ik ben 20 jaar oud, professioneel 
scheidsrechter en groot fan van KV Oostende, 
mijn verdere verwachtingen zijn dat komend jaar 
erg chill gaat worden. Tot op de borrelvloer!
Ciao.
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Ze zijn er altijd voor ons. 
Ze gaan 
door weer en wind. 
Ze blijven in ons 
vertrouwen.
Nu is het tijd om ze te 
bedanken.

Onze trainers 
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TAURUS  1
Didn’t get the memo.  

De aanvoerder mailt of ik een stukje wil schrijven 
voor de nieuwe Toro en of ik ook het liedje erin kan 
doen dat ik gezongen heb na de promotie naar de 
3de klasse vorig jaar en daarnaast wat over mezelf 
kan vertellen en over het team. Kan natuurlijk niks 
beloven maar ga mijn best doen en hier dan het 
resultaat van mijn inspanningen en belevenissen na 
iets meer dan een jaar Taurus.
Toen ik bijna 52 jaar geleden geboren werd in 
Emmeloord was al wel duidelijk dat voetbal mijn 
sport zou worden, want de bal lag al in de wieg. 
Uiteindelijk ben ik na mijn middelbare school in de 
horeca terecht gekomen, wat logisch is, want in de 
polder was niet veel te doen en de horeca werd al 
snel mijn tweede hobby. Dit komt natuurlijk goed uit 
voor een goede klik met mijn spelers van Taurus 1, 
want volgens mij ook een hobby van veel van mijn 
spelers. Ze zitten vaker in de Toko dan ze op een 
voetbalveld staan. Ik ben ook al een paar keer, met 
Taurus stropdas voor, in dit befaamde etablissement 
geweest voor bijvoorbeeld een trainersdiner en de 
teamborrel en ik snap wel dat ze er graag komen, al 
baal ik er op zondag wel eens van. 
Na mijn eigen voetbal- en horecacarrière (verkoop 
eigen café-restaurant) ben ik nu al weer zo’n 12 jaar 
fulltime voetbaltrainer en heb dus weer mijn eerste 
hobby opgepakt. De laatste 2 jaar bij de TU Delft, 
waar ik de 1ste selecties van Ariston en Taurus 
onder mijn hoede heb. Ook werk ik nog in mijn 
woonplaats Alphen a/d Rijn bij een voetbalschool, 
organiseer ik 4/5-daagse voetbalkampen in herfst/
mei en zomervakantie voor kinderen van 6 t/m 14 
jaar en heb ik af en toe nog een scoutingklusje voor 
een BVO en geef ik clinics op scholen en bij clubs. 
Dit jaar dus in de 3de klasse met Taurus 1 met zeer 
wisselende resultaten. We vechten tegen degradatie 
en dit doen de stieren met volle overgave, inzet en 
teamspirit. Het is een jong team waar door goed te 
trainen veel progressie in zit en vergeleken met vorig 
seizoen is het nu een heel nieuw team. We hebben 
veel plezier met elkaar en de sfeer is ondanks diverse 
uitglijders uitstekend, waardoor ik graag met deze 

gasten werk, al moeten sommigen nog groeien 
van koe naar stier, zo sloeg iemand kort geleden 
nog gratis bier af. In mijn eigen voetbalcarrière bij 
Emmeloord, Zwolle, Groningen, Lelystad en zelfs 
Zwitserland was dit natuurlijk not done. Ook hebben 
we veel blessureleed dit seizoen dus een keer naar de 
sportschool i.p.v. de Toko kan ook geen kwaad. Mijn 
vriendin vraagt op zondag als ik thuis kom dan ook 
niet naar uitslag maar naar hoeveel spelers er waren 
en of ze een beetje fit voor de dag kwamen. (Citaat: 
of was het weer jongens tegen mannen).
Door goed te trainen en een positieve instelling 
verbetert ons spel echter en maken de stieren zich 
zichtbaar, wat voor een trainer uiteindelijk het doel 
is, en dan komen de resultaten vanzelf.
Dit jaar is er een hele nieuwe trainersstaf bij de 
selectieteams van Taurus en met Cees en Edwin is 
het heel prettig samenwerken (ook zij zijn al eens 
in de toko gesignaleerd). Daarnaast zijn er met het 
bestuur korte lijntjes, een goed contact en ze regelen 
alles wat we nodig hebben om onze hobby met 
plezier te kunnen uitoefenen. Kortom Taurus is een 
hele fijne club om voor te werken en Taurus 1 een 
team waar ik graag bij hoor.
Zo aanvoerder, we gaan er alles aan doen om volgend 
jaar in het jubileum jaar weer derde klasse te spelen 
en hoop dat ik zo een goed stukje geschreven heb en 
iedereen een beetje een beeld van mij en het team 
gekregen heeft. 
O ja het liedje – denk niet dat het door de censuur 
komt, al zal dat bij studenten wel meevallen -  en ga 
het pas weer volledig zingen als we in de derde klasse 
blijven. 
Ach vooruit toch maar klein stukje dan, de rest volgt 
later: 
Ketsen, flessen, kieren, dat doen we ook zo graag.
En dan nog het liefst met een stuk in onze kraag.
Ben je onbevlekt, en nog een beetje maagd
Bij ons wordt je gedekt en …………….

Gr Willem Lok 

Willem Lok over. . . Willem Lok 
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TAURUS  2
Taurus 2 gaat dit seizoen als een tierelier. 
Op dit moment, op de vooravond van de 
laatste competitiewedstrijd, hebben we een 
overwinningsreeks van zes wedstrijden achter 
elkaar te pakken en zijn we heel hard op weg om de 
mooiste plek van de competitie te bemachtigen, de 
tweede plaats. Zelfs de kampioen werd vorige week 
(alweer) aan de zegekar gebonden. In de vorige Toro 
werden wij, de enige echte Weltmeisters, als een 
ongelofelijk efficiente voetbalmachine bestempeld. 
Geheel terecht natuurlijk. 
Nu zijn wij als spelers degene die uiteindelijk de 
overwinningen achter elkaar binnenharken, maar 
achter al die verfijnde techniek, ongelofelijke inzet 
en puur doorzettingsvermogen zit een brein. Een 
brein dat ervoor zorgt dat achter elke actie een 
gedachte zit, dat elke loopactie ergens voor dient 
en dat van elke spaarzame fout geleerd wordt. De 
man bij wie dit brein hoort, heeft ervoor gezorgd 
dat tegenstanders verrast worden door tactische 
omzettingen, bijzondere positiewisselingen en 
bovenal een mooi verzorgd spel.
De man achter dit brein heet Cees van der Ende. 
Cees is het ideaalbeeld van een doorgewinterde 
voetbaltrainer. Hij heeft alles al zes keer gezien, 

meegemaakt en gehoord. Als je de wind meehebt 
dan moet een vrije trap indraaien. Zo simpel is het 
en dat gebeurt dit seizoen dus ook. Aansturend 
vanuit de kleedkamer met alles wat hij voor handen 
krijgt (de formaties zijn dit seizoen gemaakt met: 
de ouderwetse stift, magneetjes, hoedjes, schoenen 
en Romke heeft zelfs de eer gehad om een keer 
gerepresenteerd te worden met een ouderwetse 
vuilnisbak) stuwt hij het tactisch vermogen keer op 
keer omhoog. 
Hij heeft dit seizoen gezorgd voor het invoeren en 
perfectioneren van diverse spelsystemen. Zo was 
het dit seizoen mogelijk om de kampioen met twee 
stevige Connection-bussen  voor de goal in slaap te 
sussen voordat we er met de ouderwetse 4-3-3 flink 
overheen walsten in luttele minuten. Cees wil altijd 
bezig zijn met voetballers beter maken, en laatst 
sprak hij de volgende woorden, die aantonen dat we 
nog steeds progressie aan het boeken zijn: `Toen ik 
hier begon leek het wel een atletiekvereniging met 
een bal ertussen, nu begint het op voetbal te lijken.`
Dankjewel Cees!

Xx
Seppen 

TAURUS  3
Thijs Seppe: het tactische genie achter het tiki taka 
van Taurus 3

Hoewel Taurus 3 pas een aantal maanden geleden 
gevormd is, valt dat niet te zien aan de ware 
voetbalkunst die elke week te zien is op de velden 
in Delft en omstreken. De grote kracht achter dit 

sterrenensemble is de trainer: Thijs Seppe. Met zijn 
altijd vernieuwende, ingewikkelde oefeningen zoals 
de Y-vorm, latje trappen en zestienen met kontjekick 
weet hij het team altijd scherp te houden. Ook 
incasseert Thijs met liefde een panna op de training 
om het zelfvertrouwen van zijn spelers een boost te 
geven, een zeer gewaardeerde kwaliteit onder zijn 

Taurus 2 over Cees

Taurus 3 over Thijs 
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TAURUS  6
Een stuk over de trainert van 6

Een stukje schrijven over trainer Frits, waar moeten 
we beginnen? Er is zoveel over deze jongen te 
vertellen. Laten we beginnen met een heugelijk 
nieuwtje; Taurus 6 is ook dit jaar weer kampioen! 
Was dit ook gelukt zonder trainer Frits? Oh ja zeker 
wel! Wij worden altijd kampioen. Toch mag gezegd 
worden dat de trainer wel zijn stempel heeft gedrukt 
op het kampioenschap. Taurus 6 heeft zijn naam als 
Barcelona van Zuid-Holland zelden zo veel eer aan 
gedaan  als in de afgelopen 2e seizoenshelft. Tikkie-
Takka spel, perfecte aannames, niks was te gek.  
Iedereen stak in geweldige vorm, behalve de spits, 
want die kreeg geen ballen. 

Maar wat was het recept van trainer Frits voor het 
succes? Was het gewoon zijn pure voetbalinstinct of 
toch de ervaring die hij gedurende de jaren heeft 
opgedaan van ervaren rotten, zoals “de Baard”.  
Waarschijnlijk dat laatste, want wat heeft Taurus 6 
niet aan dit icoon te danken? 
Eerlijkheid gebied te zeggen dat er weinig vertrouwen 
was toen trainer Frits werd aangesteld. Juist de man 
die had besloten om een stapje terug te doen.  Hoe 
kan zo iemand ons in vredesnaam beter maken.  
Aanvankelijk werden deze verwachtingen ook 
omgezet in wanprestaties van de trainer. Oefeningen 
die bij Taurus 1 worden gedaan, die werken bij ons 
natuurlijk niet. Het niveau lag simpelweg te laag, 
waardoor men al snel de concentratie kwijt was 
en zelfs de balletjes over 10 meter lastig werden 
voor de mannen van Taurus 6.  Gelukkig  kwam er 

geleidelijk verbetering in en werden de oefeningen 
steeds meer van ons niveau. 

Laat ik er eentje uit het grote boek van trainer 
Frits aan u prijs geven.  De trainer staat op goal, 
en de spelers van 6 verzamelen zich naast beide 
doelpalen. De voorste spelers in de rij zonder bal, 
de rest met. Verder staat er een hoedje op de 16 
meter.  De voorste spelers moeten om het hoedje 
heen lopen om vervolgens een passje te krijgen 
tussen de penaltystip en de 16, en snoeihard uit 
te halen.  Het soort oefening, waar je het niemand 
gunt om op goal te moeten staan, maar onze trainer 
doet het (hij is niet bang). Het is voor de spelers van 
Taurus 6 de uitgelezen mogelijkheid om de bal eens 
lekker op de pantoffel te nemen, om ofwel trainer 
Frits keihard te raken, of om een lange wandeling 
te maken wanneer je de bal weer eens over het hek 
hebt geknald.  Deze oefening kan gezien worden als 
omgekeerd kontjeraggen op de trainer, waarbij in 
plaats van de kont, het slachttoffer met zn pielemuis 
naar de spelers gericht staat. In de volksmond wordt 
het ook wel “jezussen” genoemd.
Kortom kan gezegd worden, dat het” jezussen” met 
trainer Frits de Taurus 6 dit jaar tot het Barcelona 
van Zuid-Holland heeft gemaakt.

Taurus 6 over Frits

spelersgroep.  En dan is het natuurlijk heel mooi 
om te zien dat het harde werken op de training 
zich uitbetaalt en in de competitie dan ook een 
prima 11e plek behaald is. Dit levert helaas net geen 
Europees voetbal op, maar al met al een uitstekend 
debuutjaar voor Thijs Seppe dus. De vergelijking 
met Claudio Ranieri wordt ook al voorzichtig in 

de mond genomen, maar het team ziet hem meer 
als een type Guardiola, vanwege het tiki-taka dat 
hij elke week met Taurus 3 weet te vertonen. Thijs 
bedankt voor de trainingen!

Groetjes Ronaldinho 
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werpen. Eerst een gelijkspel, daarna 7 legendarische 
overwinningen achter elkaar. Een ruimschootse 
verbreking van alle records van de Overmacht. 8 
maal ongeslagen achter elkaar. En dat allemaal te 
danken aan onze trainer.
Erik Arends, de gevallen ster van Taurus 1, herrezen 
als vedettecoach. Met tactische tips, kleedjes tegen de 
kou, winnaarslunches, matige grappen en tomeloze 
inzet heeft hij van het rommelige Taurus 8 een sterk 
voetballende ploeg gebouwd die het op kan nemen 
tegen de top van de 5e klasse. De man die letterlijk 
alles van voetbal weet, is naast tactisch en technisch 
trainer ook nog een goede teammanager. Met 
gemak voorziet hij spelers van dates, haalt hij je uit 
je bed om te voetballen en laat hij zijn waardigheid 
achter op de lege bodem van zijn bierglas om zo het 
moraal hoog te houden.
Arends, namens het hele team, bedankt voor 
afgelopen jaar! We hadden ons geen betere 
trainer kunnen wensen om dit seizoen dan toch 
eindelijk eens als een echt successeizoen te kunnen 
bestempelen. Het gehele team vindt het erg jammer 
dat je ons volgend jaar niet meer komt begeleiden, 
maar weet dat je altijd welkom bent bij ons aan de 
bank, langs het veld of tijdens de  Derde helft. 

Met Overmachtige groet,
Taurus 8

TAURUS  8
Trainer Taurus 8: Erik Arends
Taurus 8, Overmacht! De welbekende kreet van 
het 5e klasse team van SVVV Taurus. Zelfs de 
tegenstanders zetten zich schrap voor deze kreet als 
ze de Paardenreet het veld op zien hobbelen. Het is 
echter lang geleden dat Taurus 8 echte overmacht 
op het veld liet zien, maar daar zou dit seizoen 
eindelijk verandering in komen dankzij een relatief 
stabiel team en een nieuwe trainer!
De resultaten lieten echter op zich wachten. 0 punten 
in de eerste seizoenshelft, het moraal was laag, 
maar aan het spel lag het niet. Naast de Overmacht 
kreeg het team een nieuwe bijnaam: Taurus 8, “we 
snappen echt niet dat jullie laatste staan”. Bijna 
elke wedstrijd kregen we dit te horen. Hier zien 
we de verdiensten van de trainer terug. Waar het 
vroeger tussen matig en slecht spel schommelde, 
zorgden de uitgebalanceerde trainingen ervoor dat 
het nu tussen goed en briljant zat. Na elke verloren 
wedstrijd werd er de volgende woensdag getraind 
op de zwakke punten van het team. Positiespel, 
conditie, opbouwen, maar voornamelijk afronden, 
veel afronden, want daar ontbrak het nog aan. Er 
werd te weinig gescoord.
En toen, na de winterstop, gebeurde het. Waar de 
andere teams nog last hadden van oliebollenvet, 
ging de Overmacht slim spelen, om zo hun gebrek 
aan conditie te verbergen. En met resultaat! De 
coaching en trainingen begonnen vruchten af te 

Taurus 8 over Erik
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TAURA 1
In het seizoen 2013-2014 kreeg Taura voor het eerst 
in haar geschiedenis een professionele trainer. Het 
niveau vloog omhoog. Na twee jaar trainen met 
deze trainer was het genoeg. Veel dames waren 
bedroefd dat ze afscheid moesten nemen van de 
ietwat repartee maar zeker gezellige trainer. Er 
kwam echter een nieuwe trainer. Een Hagenees of 
Hagenaar, ik weet het verschil niet. Deze trainer 
genaamd Ewin Arndts is echt goed. Hij bracht 
opnieuw leven in het team. Hij probeerde nieuwe 
systemen uit en zette spelers op nieuwe posities. 
Dit was iets wat de dames niet gewend waren. 
442 speelden ze of 433, maar dat er ook varianten 
van 442 bestaan was nieuw. Edwin is ook echt 
toegewijd aan het team. Zo had hij een keer een 
date gepland na de training net nu het team na 
trainen bleef hangen op het sportcentrum. Dat 

kon Edwin niet missen. Hij heeft zijn date 1.5 uur 
laten wachten in het Kurhause terwijl hij met het 
team aan het drinken was. “Ik gooi er een paar 
wijntjes in en dan is het vast wel weer goed.” 

En hoe kon het ook anders dan dat de nieuwe 
trainer van Taura van bier houdt. Edwin werd 
uitgenodigd op de Toko. Zo heeft deze man op zijn 
50 jarige leeftijd voor het eerst een afstudeerborrel 
mee gepakt. Hij was er niet weg te slaan. Alsof een 
afstudeerborrel nog niet heftig genoeg is, is Edwin 
zelfs nog bij de vakkendixo naar binnen geglipt. 
Edwin hartelijk dank voor dit mooie seizoen! 
Volgend jaar worden we Kampioen!

xx Taura 1

TAURA  2
Een nieuw vrouwenteam trainen en coachen; 
het is een hele eer maar ook zeker een uitdaging. 
Met de voetbalervaring die de meesten van ons 
hadden, of vooral niet hadden, zijn we onderaan 
begonnen. Echter door de training en coaching 
van Niels hebben we dit seizoen toch wat punten 
kunnen pakken. Elke woensdag en zondag staat 
hij klaar om de chaos van 20 chicks weer wat bij 
te brengen. Voetbal is niet het enige waarvoor 
je bij Niels kan aankloppen. Er is altijd wel een 
momentje te vinden om over de liefde te babbelen. 
Of het nou gaat over krabbetjes, buitenlandse 
schonen of Leidse chicks, Niels is van alle markten 

thuis. Bovendien is hij ook nog eens een ongekend 
darttalent en heeft hij onze eer verdedigd tijdens 
de dies. De peukjes in de rust, het eeuwige geduld 
totdat we stil zijn, de altijd aanwezige taurussjaal 
(of das bij speciale gelegenheden) en duidelijke 
tactiektekeningen maken Niels de toptrainer die 
hij is, we kijken uit naar volgend seizoen!      

Taura 1 over Edwin 

Taura 2 over Niels
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Een weekend lang 
weg met de meiden 

van Taura, welke gast 
wil dat nou niet?

TAURA
WEEKEND
Niels  over wildplassers en 

brakke koppies
Toch wel een beetje gespannen stond ik daar dan, 
te wachten tot alle dames er waren. Het eerste 
stereotype werd gelijk bevestigd, vrouwen zijn 
altijd te laat. Nadat een deel uiteindelijk net op tijd 
was voor de trein die we zouden pakken, konden 
we eindelijk onderweg. Daar zat ik dan, wetende 
dat ik de eerste 24 uur de enige man zou zijn, een 
unicum in het Delftse studentenleven.

Eenmaal aangekomen op een prachtig 
scoutinghuisje onder de rook van Rotterdam ging 
het los. Tijdens het koken werden de eerste pilsjes 
al opengetrokken en dat bleef maar doorgaan. 

Ook na het avondeten, 3 verschillende soorten 
stamppotten waar ik nog nooit van had gehoord, 
bleef het doorgaan. Er werden zuipbuddies 
gevormd en ook de flessen sterk werden 
tevoorschijn getoverd. 

Na een korte, maar vrij intense, inzuipsessie moest 
er natuurlijk ook gestapt worden. Er was een 
fantastische kroeg uitgekozen, op ‘loopafstand’ 
van het huisje. In de wandeling er naartoe bleek 
het toch iets verder dan gehoopt, wat er voor 
zorgde dat de blaasjes zo vol liepen dat het niet 
meer in te houden was. En daar gebeurde het, 
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een beeld dat waarschijnlijk nooit meer van mijn 
netvlies verdwijnt. Midden in een woonwijk was 
een grasveldje, en toen het eerste schaap over de 
dam was stond de halve groep daar te wildplassen.

Na deze korte, maar opluchtende, pauze werd de 
tocht naar de kroeg hervat. Eenmaal aangekomen 
bleek het niet zo bruisend als gehoopt, door 
onze entree werd het aantal bezoekers ongeveer 
vertienvoudigd. Dat weerhield ons er gelukkig 
niet van om het flink op een zuipen te zetten, wat 
(natuurlijk) resulteerde in de nodige brokjes. Op 
een gegeven moment was de kroegeigenaar het 
redelijk zat, waarna de avond erop zat. Nouja dat 
dacht ik. De beschonkenheid van enkele dames 
was zo intens dat teruglopen er niet meer bij was, 
dus moest er een taxi besteld worden. Gelukkig 
zat ik in de groep die terug mocht lopen, want 
toen wij terug waren, was er nog geen taxi te 
bekennen. Voor de verdere details van de avond 
moet je één van de chicks aanspreken, ook mijn 
geheugen bleek niet onaantastbaar.

Na een korte nachtrust stond het ontbijt al weer 
klaar, er moest immers een dagactiviteit gedaan 
worden. Gelukkig was ik een van de eerste 
personen in de eetzaal, het ene brakke koppie wat 
binnenkwam, was nog gênanter dan de ander. 

Na een heerlijk ontbijtje was het tijd voor de 
activiteit: paintballen! Het deel wat er de eerste 
avond niet bij kon zijn sloot aan, waarmee de 
nodige gênante verhalen werden uitgewisseld. 
Tijdens de verplichte uitleg, bleek er met frisse 
tegenzin uitgekeken te worden naar de activiteit. 
De begeleider maakte het nogal spannend en 
iedereen was bang voor de pijn op dat brakke 
lichaam. Na een uurtje intensief sporten bleken 
de pijn en de blauwe plekken gelukkig wel mee te 
vallen. 

Die middag was Atletico-Real, en op een 
voetbalweekend kan voetbal kijken natuurlijk niet 
ontbreken. De pilsjes werden er weer bijgehaald, 
al bleken velen niet meer in staat om alcohol tot 
zich te nemen. Na het eten werd er nog slechts 
door een enkeling bier gedronken en spelletjes 
gedaan, de rest was een enorme chickflick aan het 
kijken op de beamer.

Na de film bleek de avond er voor toch wat te veel 
energie gekost te hebben, en wetende dat er de 
dag erna gevoetbald moest worden ging iedereen 
op tijd naar bed. 

De laatste ochtend was er één van snel ontbijten, 
opruimen en op weg naar de voetbalwedstrijd, 
welke voor beide teams geen bijzonder succesvol 
eind had. Ondanks dit matige einde van het 
weekend heb ik me voor de rest zeer vermaakt en 
verheug ik me nu al op het volgende Tauraweekend.

Xoxo,
De trainer van Taura Toe 
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Statistieken
Het einde van het seizoen is inmiddels al een tijdje 

aangebroken. Tijd om te bekijken hoe de teams dit jaar 
hebben gepresteerd. We zijn heel benieuwd. 

De Toro wil de dames van Taura 1 en de heren van Taurus 2 feliciteren met het bemachtigen 
van een plek in de top 3! De andere teams willen wij graag succes wensen met de pogingen 

om er volgend seizoen wel iets van te bakken. 

Taura 1  2e  (poule van 10 teams)
Taura 2  12e (poule van 12 teams)
Taurus 1  13e (poule van 14 teams)
Taurus 2  3e  (poule van 11 teams)
Taurus 3  11e  (poule van 12 teams)
Taurus 6  8e  (poule van 11 teams)
Taurus 8  9e  (poule van 11 teams)
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Statistieken
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INTERVIEW
met niemand minder dan 
Jan Vertonghen
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INTERVIEW
Hij stond tijdelijk tweede in het klassement van 
Voetballer van het Jaar in het seizoen 2008/2009. 
Hij bracht Ajax twee keer naar het kampioenschap 
van de Eredivisie en won met Ajax de KNVB-
beker. Hij won de Gouden Schoen als beste 
speler van de Eredivisie in 2012. En in datzelfde 
jaar vertrok hij van Ajax naar de Engelse club 
Tottenham Hotspur. Hij was speler van de maand 
maart in de Premier League 2012/2013 en hij 
werd opgenomen in het PFA Premier League 
elftal van dat jaar. Hij maakte zijn debuut bij de 
Rode Duivels in de EK-kwalificatie van 2008. Hij 
heeft maar liefst 80 interlands achter zijn naam. 
Hij heeft meer dan 400 wedstrijden gespeeld 
in de Eredivisie en Premier League en scoorde 
hierin zo’n 40 keer. En nu is hij de Rode duivels 
aan het verdedigen op het EK in Frankrijk. Ik 
heb het natuurlijk over de Belgische verdediger 
Jan Vertonghen, en wij hebben hem mogen 
interviewen!

Hoe heb jij je opleiding met voetbal kunnen 
combineren en heb je hier nog tips voor?
Dit was inderdaad niet altijd even makkelijk. 
Omdat ik na de trainingen vaak moe was, had ik 
er wel moeite mee om me te concentreren op het 
studeren. Daarom probeerde ik tijdens de lessen zo 
goed mogelijk op te letten om al zoveel mogelijk stof 
onder de knie te krijgen. Daarnaast probeerde ik 
tijdens de weinige tijd die ik had zo geconcentreerd 
mogelijk te werken. 
Voor ons hoort bij het studentenleven veel feesten 
en bier, vind je het jammer dat jij dat moest missen 
door je carrière?
Ik haalde altijd veel plezier uit het voetbal zelf dus 
ik heb het nooit echt gemist, maar uiteraard vind/
vond ik het altijd wel erg jammer dat ik hierdoor 
minder tijd met familie en vrienden door kan 
brengen. 
Wat mis je in Engeland het meeste uit België/
Nederland?
Vrienden en familie. Uiteraard kennen we hier 
ook veel mensen maar het is toch anders. Gelukkig 
hebben we nu een prachtige dochter. 
Wat wil je nog bereiken in je carrière?
Ik wil vooral vrij blijven van blessures.  Daarnaast 
wil ik graag zo lang mogelijk voor het nationale 
elftal blijven spelen. 
Ben je als vader veranderd op het voetbalveld of 
in de rol die je hebt in het team?
Nee niet echt. Thuis wel een beetje ;)
Met wie zou jij ooit nog een balletje willen 
trappen?
Ik vind Messi de beste voetballer ter wereld, als je 
dat bedoelt. 
Wie was jouw grote voorbeeld?
Nooit echt een idool gehad maar ik genoot wel van 
spelers als Zidane en Rivaldo. 
Wat was de impact van het overlijden van Johan 
Cruijff op jou, en wat heeft hij als voetballer voor 
jou betekend?
Ik was er best geëmotioneerd door. Hij was voor mij 
de Godfather van het voetbal. In mijn ogen heeft hij 
het moderne voetbal uitgevonden.
Heb je nog tips voor de voetballers van Taurus?
Zorg ervoor dat je er veel plezier in houdt. Dat is 
het aller belangrijkste en kan je blijven motiveren 
om elke dag een betere voetballer te worden. 
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Johan Cruijff
Een eerbetoon aan de 

legendarische nummer 14
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Nederlands en Europees voetballer van het jaar, 
meervoudig Topscorer van de Eredivisie, beste 
speler van het WK, de Spaanse ‘El Salvador’ en 
bovenal Dè nummer 14. Hij heeft veel bijnamen 
en titels, maar vooral wordt hij wereldwijd erkend 
als een van de beste voetballers aller tijden.
Kleine Johan begon zijn voetbalcarriere als 
straatvoetballer in Betondorp vlak bij het 
voormalige stadion van Ajax, De Meer. Cruijf 
viel op bij jeugdtrainer Jany van der Veen en hij 
werd lid bij Ajax toen hij tien was. Het ging wat 
minder toen twee jaar later zijn vader overleed, 
zijn moeder werkloos werd en hij zelf school 
verliet zonder diploma en als winkelbediende aan 
de slag ging. Gelukkig keert het tij en maakt hij 
op zijn 17e zijn debuut bij Ajax en hoewel ze met 
3-1 verliezen, scoort Cruijf de enige treffer tegen 
GVAV in Groningen. Een jaar later komt hij als 
rechtsbuiten in de basis van Ajax terecht en het jaar 
daarna wordt hij met zijn team landskampioen en 
gaat hij spelen voor het Nederlands Elftal. Van 
1964 tot 1973 speelt Cruijf bij Ajax waarna hij voor 
een bedrag van 6 miljoen gulden (ongeveer 2,7 
miljoen euro) wordt gekocht door FC Barcelona. 
Destijds een internationaal record. In datzelfde 
jaar sleept Cruijf het Nederlands Elftal naar de 
finale van het WK, waar ze jammer genoeg met 
2-1 van Duitsland verliezen. Wel wordt hij tot 
beste speler van het WK uitgeroepen. Voor FC 
Barcelona bemachtigt hij eenmaal de Spaanse 
landstitel en eenmaal de Spaanse beker. In 1978 
kondigt Johan aan dat hij stopt met voetballen en 
hij focust zich op het zakenleven wat echter op 
een drama uitloopt van 6 miljoen gulden schuld. 
Om dit af te lossen speelt hij van 1979 tot 1981 
bij de Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats 
en Levante. Cruijf keert hierna terug naar het 
thuisland voor twee seizoenen bij Ajax en zijn 
afsluitende seizoen bij Feyenoord op 37 jarige 
leeftijd. Johan zet zijn carriere voort als trainer. 
Eerst bij Ajax en later bij FC Barcelona. Ook als 
trainer is hij een succes en hij haalt weer meerdere 
landstitels en bekers binnen. Tot aan zijn dood 
houdt Cruijf zich bezig met voetbal. Op 24 maart 
2016 overlijdt de legende op 68 jarige leeftijd aan 
longkanker

Overwinningen
Eredivisie    
Ajax   8x
Feyenoord  1x

KNVB Beker    
Ajax   5x
Feyenoord  1x

Wedstrijden
704 wedstrijden in totaal waarvan 364 bij Ajax en 
227 bij FC Barcelona.
395 doelpunten in totaal waarvan 266 bij Ajax en 
85 bij FC Barcelona

Wist je dat..
niemand anders bij Ajax ooit meer rugnummer 
14 mag dragen.

in ‘78 door Ajax een afscheidswedstrijd met Cruijf 
tegen Bayern Munchen werd georganiseerd die in 
8-0 verlies eindigde.

de International Federation of Football History 
& Statistics Cruijf heeft uitgeroepen tot beste 
Europese speler van de 20e eeuw en de op een na 
beste van de wereld (na Pelé).

een planetoide tussen Mars en Jupiter naar Cruijf 
is vernoemd.

En Vincent zag het Koren
En Einstein het getal
En Zeppelin de zeppelin
En Johan zag de bal
    -Toon Hermans
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