
Sheila van den Bulk Marcel Koning 
& de A2

‘Ja, ik wil’
Trouwen in het 
stadion

Dennis den Turk Sarina Wiegman

ADO DEN HAAG      COURANT
JAARGANG 3, NUMMER 2, JANUARI 2010

SUPPORT 
OUR 

TEAM!

SUPPORT 
OUR 

TEAM!

CHARLTON VICENTO
LACHT HET LEVEN TOE



Redactie: Nathalie Nuiten (ADO Den Haag) 

Medewerkers: Klaas Jan Droppert 

Eppo Ford

Ronald Mooiman

Bert Tielemans 

Martin van Zaanen (hakkietikkie-media.nl)

Fotografie: Evert-Jan Daniëls

Acquisitie: ADO Den Haag Media

Opmaak: Kijf & Witte grafische vormgeving, Leek

0594-513890

Druk: Jansen/Pers, Gennep

3

ADO DEN HAAG COURANT

BESTE WENSEN
> Je kunt ze niet vastpakken, je kunt er geen prijs op plakken,

toch kun je onmogelijk om ze heen en incasseer je ze even

graag als je ze weggeeft: de Beste Wensen. Klassieke vraag is

iedere keer weer: Hoe lang blijven ze houdbaar? Zo lang ze uit

een goed hart komen, volgens ons minstens tot eind januari. 

En daarom:

De beste wensen aan in de regen staande maar toch stug

volhoudende verkopers van programmabladen. Beste wensen aan

iedereen die de kunst verstaat in zijn vrije tijd witte lakens om te

toveren tot spandoeken. Beste wensen aan spelers, speelsters en

spelertjes die de clubkleuren op velden waar daar ook

verdedigen, en aan de begeleiders die ze daarin bijstaan. De beste

wensen aan het standbeeld van Aad Mansveld en iedereen die er

ooit even bij stilstond. Aan vaders en moeders, geduldig wachtend

op kinderen die geduldig wachten op spelersbussen voor de

laatste ontbrekende handtekeningen. Aan scheidsrechters tot en

met vierde officials, en hoeveel officials daar de komende jaren

nog bij mogen komen. Beste wensen aan iedereen op visite bij zijn

schoonfamilie die stiekem op zijn telefoon de tussenstanden

checkt. Allerbeste wensen aan die bestuurder van tram 3, die we

er ooit op betrapten dat ze haar voertuig in een volle winkelstraat

tot stilstand bracht om niets te hoeven missen van het

meeslepende slot van het radioverslag van ADO Den Haag. 

Beste wensen aan iedereen en ons allemaal. 

Dat jullie 2010 maar zo mag stralen als Charlton Vicento wanneer

hij net heeft gescoord. Jullie goede voornemens net zo lang

mogen stand houden als de groengele hoop in onze harten. En

jullie levens van voorspoed net zo mogen overstromen als de

waterzak van verzorger Govert de Kramer wanneer hij voor de

zoveelste keer - kaarsrechte draf dat veld in - op miraculeuze

wijze zijn persoonlijke sprintrecord weet te verbeteren.
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Deze missie werd vervolgens ver-

taald naar de volgende sociaal-

maatschappelijke missie: ADO

Den Haag is het bindmiddel voor de samen-

leving – zowel in termen van sociale klasse

als in termen van herkomst (cultuur) – in

regio Haaglanden.

Deze missie is nog onverkort actueel. Uit-

gangspunt van het sociaal-maatschappe-

lijke beleid van ADO Den Haag anno nu is

dat de club in Haaglanden de ontmoe-

tingsplek is voor iedereen, ongeacht leef-

tijd, sekse of afkomst. Met

sociaal-maatschappelijke projecten wil

ADO Den Haag haar maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid nemen en een bijdrage

leveren aan de samenleving.

Marco Esser (Raad van Commissarissen

ADO Den Haag) en Dick Vierling (commer-

cieel directeur ADO Den Haag) overhandig-

den kortgeleden het sociaal

maatschappelijk beleidsplan van de club

aan wethouder Sander Dekker. Deze

reageerde erg verheugd op het grote over-

zicht op alle projecten die ADO Den Haag

doet ten faveure van de maatschappij.

In het verleden werd in de sociaal-maat-

schappelijke activiteitenplannen steevast

aangegeven dat de kernactiviteit van ADO

Den Haag altijd het bedrijven van betaald

voetbal blijft. Dit wekt de suggestie dat

sociaal-maatschappelijke activiteiten niet

kunnen bijdragen aan de belangrijkste

doelstelling van een betaald voetbalorgani-

satie, namelijk: sportief succes. De erva-

ring van de afgelopen jaren leert dat dit

een misvatting is.

De sociaal-maatschappelijke activiteiten

van ADO Den Haag dragen bij aan binding

van individuen aan de club. Dit zorgt voor

meer publiek op de tribunes, jeugdige

talenten kiezen eerder voor ADO Den Haag

en supporters op de tribune vertonen

beter gedrag. Je schaadt namelijk niet de

club waarmee je een goede band hebt. Dit

zorgt vervolgens voor een goede sfeer in

het stadion, waardoor meer mensen de

wedstrijden bezoeken en sponsors zich

eerder aan de club willen verbinden. Dat

levert meer inkomsten op waarmee de

selectie versterkt kan worden. Uiteindelijk

dragen de sociaal-maatschappelijke activi-

teiten dus ook bij aan sportief succes.

Speerpunten sociaal-

maatschappelijk beleid:

ADO Den Haag heeft een viertal speerpun-

ten voor het sociaal-maatschappelijk

beleid geformuleerd. De sociaal-maat-

schappelijke activiteiten:

- hebben een opvoedend karakter voor de

jeugd, en/of dragen bij aan verbeterde

normen en waarden van (jonge) volwas-

senen;

- en/of bieden toekomstperspectief, zowel

direct (door middel van het verschaffen

van werkgelegenheid of stageplaatsen),

als indirect (door middel van het bieden

van hoop of door bij te dragen aan het

zelfvertrouwen).

- zetten aan tot een gezonde leefstijl,

voornamelijk door meer (voetbalgerela-

teerd) te bewegen;

- en/of bevorderen de integratie, tussen

zand en veen en tussen autochtoon en

allochtoon.

Criteria

De genoemde speerpunten fungeren als

inhoudelijke criteria voor ADO Den Haag

bij het bepalen welke sociaal-maatschap-

pelijke activiteiten wel of niet worden uit-

gevoerd. Daarnaast moeten de

sociaal-maatschappelijke activiteiten:

• een link hebben met het voetbal(bedrijf);

• direct of indirect gericht zijn op de regio

Haaglanden. 

ADO Den Haag wil in het seizoen 2009-

2010 de meeste van de (succesvolle) soci-

aal-maatschappelijke activiteiten

continueren. Daarnaast wil ADO Den Haag

een aantal nieuwe activiteiten uitvoeren.

ADO Den Haag heeft dit seizoen vier

inhoudelijke thema’s (passend bij de

speerpunten) waar het de focus op 

wil leggen:

• Scholing en werkgelegenheid

• Jeugd en jongeren

• Gezondheid

• Integratie

GROEN-GEEL CLUBNIEUWS

> De bestaansreden van de club ADO Den Haag, naast het

voetbal, is vastgelegd in de volgende missieverklaring: ADO

Den Haag gaat voor winst! De club biedt supporters

topvoetbal en vermaak voor de regio Haaglanden in een

sportieve en veilige ambiance. ADO Den Haag levert een

belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van een

jeugddroom, biedt inwoners in de regio de gelegenheid tot

maatschappelijke betrokkenheid en bevordert integratie.

EEN GREEP UIT 
DE PROJECTEN:
Niemand Buitenspel

Tegengaan jeugdwerkloosheid

Leerwerkplekken Mondriaan

Playing for Success

Regionaal opleidingscentrum

Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden

Talentendag

ADO Den Haag Voetbalschool

Staedion Clinics

De Held

ADO KIDS

Het publieksbureau

Scoren in de Wijk

Cruyff courts

Scoren voor Gezondheid

Bewegen tegen Kanker

Enz enz enz!

DE SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE
MISSIE VAN ADO DEN HAAG

ADO DEN HAAG TROTS OP SAMENWERKING SPORTBANK

Op sociaal-maatschappelijk gebied is ADO Den Haag trots te mogen samenwerken

met een groot aantal gerenommeerde partners, zoals De Sportbank.

Dit is een initiatief van verschillende partijen zoals The Look Company, hockeyclub

HDM, NOC*NSF en de Rabobank. The Look Company en HDM zijn net als ADO Den

Haag echte voorlopers op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Via de

Youth Academy worden jeugdleden al jaren ingezet bij projecten in derde wereld-

landen. Van hun ervaringen wordt dan weer gebruik gemaakt bij clubs in de Haagse

Schilderswijk en Escamp. Bovendien is er al jaren een uitwisseling gaande tussen

HDM en HMC, een Marokkaanse voetbalclub. Door de betrokkenheid met de ‘nieu-

we Nederlanders’ in de stad bekleedt HDM een pionierspositie op sportgebied in

multicultureel Nederland.

Louk Burgers van The Look Company, initiatiefnemer van De Sportbank, zet zich al

jaren in voor verbetering van de sociale omstandigheden van minderheidsgroepen:

‘Volgens ons is sport een uitstekend middel om de samenleving te veraangenamen

en te vergemakkelijken. Als sterkere sportclubs heb je, als je daar de middelen toe

hebt, een verantwoordelijkheid zwakkere clubs te helpen. Wie kennis en krachten

bundelt, kan bergen verzetten.’ Specifieke vragen of interesse voor uw club of orga-

nisatie samen te werken? Stuur een mail naar info@desportbank.nl       



De spitspositie is geen vreem-

de plek voor me’, vertelt de

aanvaller van Antilliaanse

komaf. ‘In de jeugd speelde ik daar

vaak. Ook in het Nederlands elftal

onder 19 jaar sta ik in de spits. Het

voelt goed om in de punt van de aanval

te mogen spelen. Mijn eerste wedstrij-

den in het eerste elftal stond ik als

vleugelaanvaller opgesteld. Daar kan ik

ook spelen, maar centraal voel ik me

toch meer op m’n gemak.’ 

De overgang van de jeugd van ADO Den

Haag naar het elitecorps van de Haag-

se profvoetbalclub betekende voor de

sympathieke Vicento een grote omme-

keer in zijn carrière: ‘Bij de eerste

selectie leer je heel veel. Hoe je met

elkaar moet omgaan en hoe je elkaar

er doorheen moet slepen wanneer het

even tegenzit. En vooral keihard wer-

ken. Je kan geen moment verslappen.

Zelf heb ik ook veel geleerd over posi-

ties: hoe je moet lopen, en welke acties

je kan maken en welke niet. Je moet

functioneel blijven voetballen. In het

begin moest ik aan alles wennen. Maar

ik ben heel snel gewend. Zo kan ik niet

altijd op stap gaan en moet ik veel rus-

ten en sporten.’ 

Alles wat met de Eredivisie te maken

heeft, ligt onder een vergrootglas. Zo

merkte ook Charlton Vicento, die onge-

wild een internethit werd. ‘Even was 

ik een beroemdheid op YouTube. De

schwalbe tegen Ajax was populair op

internet. Ik voelde een tik tegen mijn

voet en liet mezelf vallen in het straf-

schopgebied. Het zag er allemaal

onbeholpen uit. Moest er zelf ook om

lachen. Diezelfde avond werd ik bedol-

ven onder de telefoontjes en sms’jes.

Op een gegeven moment heb ik mijn

mobieltje maar uitgezet. Het was een

mooi leermoment. Zoiets zal me niet

nog eens overkomen.’ 

Van de betrekkelijke anonimiteit van de

ADO Den Haag-jeugd naar de schijn-

werpers van een Eredivisieclub. Regel-

matig wordt de ADO Den Haag-spits

ook op straat herkend. ‘Dat vind ik

leuk’, bekent Vicento. ‘Ik maak ook tijd

voor een babbeltje of wanneer fans met

me op de foto willen. Waarom niet? Ik

ben nog steeds de jongen, die opkijkt

tegen mensen die ouder zijn of iets

moois gepresteerd hebben. Ik sta aan

het begin van mijn carrière. Zal ervoor

waken, en mijn familie met mij, dat ik

ooit naast mijn schoenen ga lopen. Ik

ben bevoorrecht om mijn geld met

voetballen te verdienen.’

Aan het begin van het seizoen was het

voor de jeugdige Vicento even zoeken

naar zijn weg binnen de ADO Den

Haag-selectie. Een zoektocht die hem

een goede vriendschap met leeftijdge-

noot Lorenzo Piqué opleverde: ‘We zijn

de jongste spelers van de selectie. In

het begin van het seizoen moesten we

ons omkleden in de tweede kleedka-

mer. We hebben veel gesproken over

voetbal bij ADO Den Haag. Er komen

veel dingen op je af wanneer je nieuw

bent in de selectie. Dan is het mooi dat

je daar met iemand over kan spreken.

We hebben ondertussen samen een

stap gemaakt. Ik voel me dus ook meer

onderdeel van het elftal. Gewoon, door

de manier hoe het op de training gaat.

Ik durf nu meer te zeggen en vragen.

Eerst was ik te stilletjes. Maar ook daar

heb ik nu mijn weg in gevonden. In ver-

gelijking met het begin van het seizoen

is er niet heel veel veranderd. Mis-

schien dat ik nu meer in de basis sta,

maar nog steeds moet ik veel leren.

Soms speel ik en soms niet. Soms zit
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Een jaar geleden

speelde Charlton

Vicento (18) nog op

jeugdcomplex De

Aftrap in het

Zuiderpark voor een

handvol toeschouwers.

Inmiddels hebben de

ADO Den Haag-fans de

rappe aanvaller in hun

harten gesloten.

Vicento is, na

aanvankelijk door

trainer Atteveld op de

flanken te zijn

geposteerd, in het

eerste elftal

regelmatig de

aanvalsleider.  

Door Ronald Mooiman

CHARLTON VICENTO LEERT SNEL BIJ ADO DEN HAAG:

‘BEVOORRECHT OM MET VOETBAL
MIJN GELD TE VERDIENEN’

’GEEN MOMENT VERSLAPPEN’



je erbij, en soms zit je op de bank of

tribune. Daar moet ik aan wennen, zo

is de voetballerij. Het gaat om het

team. Dat is het belangrijkste.’ 

Grote meneer

Een ander opvallend feit is dat de

talentvolle spits met rugnummer 36

speelt. Een bewuste keuze. ‘Het num-

mer 36 is belangrijk voor de hele fami-

lie Vicento. Dit nummer hoort bij onze

familie op Curaçao. Mijn opa, die vorig

jaar tachtig geworden is, woont op

Curaçao op het nummer 36. Ik zal mijn

hele carrière, waar ik ook kom te spe-

len, mijn best doen om dat rugnummer

te dragen. Als eerbetoon aan mijn

familie, die me heel dierbaar is.’ 

ADO Den Haag kent de laatste jaren

een traditie waar het gaat om het

opleiden van talentvolle spelers, die

later hun carrière voortzetten bij

gerenommeerde buitenlandse clubs,

en soms zelfs uitblinken in het Neder-

lands elftal. De vergelijking met spe-

lers als Romeo Castelen en Eljero Elia

dringt zich op. ‘Die vergelijking is ook

logisch. Ook zij hebben op de rechts-

buitenplaats gestaan bij ADO Den

Haag. Er is één groot verschil. Zij heb-

ben al grote prestaties neergezet. Daar

ben ik nog niet aan toe gekomen. Ik

kom net kijken bij ADO Den Haag. Ik

volg Eljero en Romeo op de voet. Eljero

begint een ‘grote meneer’ te worden bij

HSV en Oranje. Romeo is, jammer

genoeg, vaak geblesseerd. De vergelij-

king met hen is niet vervelend. Ik vind

het zelfs een grote eer.’ 

Iedereen bij ADO Den Haag hoopt op

een tweede seizoenshelft die beter ver-

loopt dan de eerste serie wedstrijden,

om zo het gevaar van degradatie te

ontlopen. ‘Mijn ambitie is dat ik in de

spits meer ga scoren. Ik sta nu op één

doelpunt, dat moeten er veel meer

worden. Ik hoop beslissende goals te

maken voor ADO Den Haag en op die

manier mijn stempel op het geheel te

drukken. Ik hoop dat er nog minimaal

vijf doelpunten aan mijn totaal worden

bijgeschreven. Maar het belangrijkste

is dat het elftal beter wordt en dat we

weer richting de middenmoot zullen

opschuiven.’
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‘MIJN FAMILIE IS ME HEEL DIERBAAR’

JEUGD IN DE 

STARTBLOKKEN

De jeugdige selectiespelers van ADO

Den Haag hebben al verschillende

malen hun kunsten mogen vertonen

in het eerste elftal. Charlton Vicento,

Lorenzo Piqué en Kai van Hese zijn

daarvan de beste voorbeelden.

Onlangs maakten ook Jens Toornstra

en Santy Hulst hun opwachting in het

eerste elftal en lieten een goede

indruk achter op trainer en fans.

Regelmatig nemen andere talenten,

afkomstig van de ADO Den Haag

jeugdopleiding, plaats op de reserve-

bank. Zo speelden Giorgio Achter-

berg, Roderick Gielisse, Danny van

der Ree, Serhat Koksal en doelman

Christian van Wijngen regelmatig

mee in oefenduels. Met de aanwas

van jeugdig talent zit het goed bij ADO

Den Haag. Verschillende spelers als

Christian Kum, Lex Immers en Wes-

ley Verhoek, allen een product van de

Jeugdopleiding, verschijnen al jaren

regelmatig in de basisopstelling.  
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OVER HET EXPERIMENT VAN ADO DEN HAAG A2:

‘VOOR HUN WEERBAARHEID 
IS DIT UITSTEKEND’    

Ingeklemd tussen nieuwbouwwonin-

gen en een bedrijventerrein speelt

ADO Den Haag A2 deze zondagmiddag

op een winderig en nat sportpark tegen

Wateringse Veld. Geen onbekende

omstandigheden voor de zeventienjari-

gen, want het team van Marcel Koning

komt dit seizoen uit in de Tweede Klasse

van de zondagamateurs. Een entourage

van hobbelige velden, een handjevol toe-

schouwers en overwaaiende patatwal-

men vormt meestal het decor. Binnen de

lijnen is het aanpassen aan tegenstan-

ders die twee keer zo oud zijn en het

fysieke geweld niet schuwen. Gestrekte

benen, een bij ieder duel met luide, over-

slaande stem protesterende trainer en de

vermoorde onschuld spelende tegenstan-

ders bepalen het beeld van de wedstrijd,

die in 0-0 zou eindigen. En het duel tegen

Wateringse Veld staat daarin niet op zich-

zelf.

‘Ja, ze krijgen genoeg schoppen’, zegt

Koning. ‘We spelen vaak tegen jongens

van boven de 30, die minder snel zijn.

Zulke spelers grijpen dus naar andere

middelen, proberen te intimideren. En

daartegen wordt door scheidsrechters

lang niet altijd doortastend opgetreden.’

Spits Thomas Verheijdt kan daarover

meepraten. Zelf heeft hij als een van de

grootsten weinig problemen, maar zijn

kleinere ploeggenoten krijgen tegen

Wateringse Veld enkele fikse duels te

verduren. Ook Verheijdt eindigt de wed-

strijd met een verband om zijn hoofd. ‘De

koppen kwamen tegen elkaar. Ach, dat

kan ook in een jeugdwedstrijd gebeuren.

Het gaat erom hoe je erop reageert. Niet

terugpraten en de duels proberen te ont-

lopen, is het beste. Nee, ik speel niet lie-

ver tegen leeftijdsgenoten. Dit is een

goede ervaring voor als we volgend jaar

in de A1 weer onze leeftijdgenoten tegen-

komen.’

Net als Verheijdt ziet Koning de voordelen

van het experiment. ‘Voor de mentale en

fysieke weerbaarheid is dit uitstekend.

Goed positiespel en snel spelen om de

tackles te ontlopen, kan je nu erin bren-

gen. En terugpraten bij intimidatie kan je

er op die manier goed uithalen.’

Toch heeft voetballen tegen ploegen als

SC Woerden, Oliveo, HMSH en Wilhelmus

ook zijn beperkingen. ‘We hebben tijdens

de wedstrijd zeventig procent balbezit.

Daardoor komen we niet aan de details

van het verdedigen toe. Sommige wed-

strijdsituaties komen niet voor. Backs

hoeven bijvoorbeeld nauwelijks rugdek-

king te geven. Ze zien dat de centrale

verdedigers toch wel hun duels winnen

en lopen alvast naar voren.’

En juist die details waren voor Koning

een reden om naar ADO Den Haag te

komen. Op voorspraak van Bob Kootwijk

heeft de 34-jarige allrounder de nieuwe

stap gemaakt. Na vier jaar is deze zomer

voor Koning een einde aan een dubbel-

functie bij HBS gekomen: spelen in het

eerste en het trainen van de jeugd van de

Kraaien. ‘Tussen HBS en ADO Den Haag

is een wereld van verschil. Daar wist ik

niet hoeveel er op de training zouden

komen, hier zijn ze er allemaal. Het

niveau is zoveel hoger. Er zit zeker

muziek in deze selectie. Bij HBS heb je

het meer over de basis, met deze jon-

gens gaat het veel verder. Hoe je vrijloopt,

de tweede bal pakken of de eerste aan-

name. Deze jongens moeten allround

worden, want het doel is om hen op te

leiden voor het eerste. Op dat niveau

moet je alles kunnen, want als je net bij

de selectie zit, sta je meestal niet op je

favoriete positie. Dat weet ik uit ervaring.’

Opleiden

Het toeval wil dat de eerstejaars A-junio-

ren bij een van de trainingen het veld

betreden als de profs hun spullen inpak-

ken. ‘Mooi om aan hen te laten zien, dat

ze daar uiteindelijk moeten komen. In de

jeugd van ADO Den Haag staat opleiden

voorop. Vandaar ook dat er regelmatig

spelers van de A2 met de A1 meedoen.

Sommigen blijven, maar anderen vallen

terug of nemen de omgekeerde route.’

Maar het resultaat is zeker niet van

ondergeschikt belang. ADO Den Haag

heeft zelfs voorzichtige plannen om in de

toekomst met een beloftenelftal in de

nieuwe Topklasse mee te doen. Daarvoor

moet de A2 nog wel twee keer promover-

en om tegenstanders als WKE, Haaglan-

dia en Westlandia te treffen. Koning:

‘Momenteel is het een gedachtenspinsel,

onderzoeken we of het kan. Ik sta er wel

achter, denk dat het goed voor de club is.

Maar je moet er niet te licht over denken.

Ik heb zelf met HBS nog in de Hoofdklas-

se gespeeld en dan kom je tegenstanders

tegen waarvan je niet zo makkelijk zal

winnen.’

Voorlopig is de eerste stap promoveren

naar de Hoofdklasse (voorheen: Eerste

Klasse). ADO Den Haag A2 ligt daarvoor

op schema want de ploeg won de eerste

periodetitel. ‘We moeten bij de eerste vier

komen en hoewel we de laatste wedstrij-

den voor de winterstop punten hebben

verloren, moet dat wel gaan lukken. Ik

verwacht niet dat mijn spelers er in de

tweede helft fysiek doorheen komen te

zitten. Het voordeel is dat we met die

periodetitel op zak kunnen kijken hoe het

loopt. Als directe plaatsing uit zicht is,

kunnen we altijd nog aan het einde van

de competitie gas terugnemen en ons

richten op de Nacompetitie.’

> Voetballen tegen volwassenen. Dit seizoen speelt ADO

Den Haag A2 niet tegen leeftijdgenoten, maar heeft het

team de rol van de ADO-amateurs overgenomen. Een

experiment met wellicht zelfs een hoger doel: de Topklasse.

Door Klaas Jan Droppert

LEVEN EN WERK

VAN KONING

Marcel Koning, die ooit de jeugd

van Feyenoord voor ADO Den Haag

A1 verruilde, speelde in het verle-

den bij ADO Den Haag (1992-1995,

59 competitiewedstrijden, 12

goals), NEC (zeven seizoenen) en

NAC (2,5 seizoen) voordat hij van-

wege een heupblessure voor

betaald voetbal werd afgekeurd.

Daarna kwam hij uit voor HBS, de

club waarmee hij naar de Hoofd-

klasse promoveerde. Deze zomer

stopte hij als actief voetballer. ‘Ik

had de eerste helft van de competi-

tie gemist door blessures, maar de

tweede heb ik bijna alles gespeeld.

Toch valt het niet zwaar om te stop-

pen. Ik doe nog regelmatig mee op

training en ben mijn spelers nog

steeds de baas.’

Het aanbod van ADO Den Haag

maakte de keuze makkelijker. ‘Dit

is wat ik wil en al helemaal bij mijn

eigen club. Ik heb een contract voor

drie jaar, maar na ieder seizoen

wordt er geëvalueerd. Belangrijk is

dat ik het leuk blijf vinden en dan

zie ik wel waartoe het leidt. Mis-

schien word ik ooit assistent bij een

eerste elftal, misschien blijf ik altijd

wel jeugdtrainer.’

’RESULTAAT ZEKER NIET VAN ONDERGESCHIKT BELANG’

ADO DEN HAAG COURANT
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> Echte fans willen niet

alleen alles over het eerste

elftal weten, maar ook van

de andere selecties die ADO

Den Haag rijk is. Daarover

is inderdaad meer dan

genoeg te melden. Een

kleine impressie van de

hoogste elftallen.

Door Ronald Mooiman

Na een periode als jeugdtrai-

ner bij AZ, werd oud-ADO

Den Haag-speler Dennis

den Turk dit seizoen weer liefdevol in

de organisatie opgenomen. Hij heeft

het hoogste jeugdelftal van ADO Den

Haag onder zijn hoede en is helder in

zijn doelstelling: ‘Met de A1 willen we

graag in de Eredivisie blijven. Dat is

volgens mij ook mogelijk, ondanks dat

we ons nu in de onderste regionen

bevinden. Maar we moeten de jongens

even tijd geven. Alleen tegen Ajax

waren we kansloos, tegen de andere

clubs hebben we kansen gehad. Vaak

ook vóórgestaan, maar dan sloop er

soms toch weer iets onzekerheid in

het elftal. De meeste tegendoelpunten

kwamen voort uit individuele fouten

en dode spelmomenten. Daar kan op

getraind worden, dat doen we ook. We

hebben ook hogere uitslagen tegen

gekregen, zoals een 4-1 of 3-0, maar

ook in die duels waren we zeker niet

kansloos.’ 

Wat dit betreft moeten we in ogen-

schouw nemen dat de A1 deze jaargang

met veel nieuwe jongens is begonnen,

legt Den Turk uit. ‘Die kwamen van een

lager niveau af, soms uit de Tweede of

Derde klasse. Die spelers hebben moe-

ten wennen aan het hogere niveau,

maar ook aan de verhoogde trainingsin-

tensiteit. Van twee keer naar vijf keer

trainen per week. Er zit nog steeds

progressie in het spel. Soms ontberen

we wat geluk. We zijn het seizoen rede-

lijk goed begonnen, maar we wisten

toen ook al dat er bij sommigen een

terugval zou komen vanwege het meer

trainen op dit niveau.’ 

Hij is er dan ook van overtuigd dat we

de tweede helft van het seizoen beter

gaan spelen: ‘Het belangrijke is dat ze

positief blijven. Dat geldt ook voor de

technische staf. Altijd het positieve

benadrukken en werken aan de min-

dere punten. Zo kweek je zelfvertrou-

wen. Als je vertrouwen hebt, schiet je

hem de volgende keer er wel in. Wan-

neer ze leergierig en gretig blijven,

komt het betere spel vanzelf. Wat dit

betreft mogen we niet vergeten dat we

met de A1 niet alleen bezig zijn met

het resultaat, maar ook met het oplei-

den en afleveren van talentvolle spe-

lers voor Jong ADO Den Haag.’     

‘ONZE GROTE KRACHT
IS DE SAAMHORIGHEID’

OVERIGE ADO DEN HAAG TEAMS:

TRAINER ADO DEN HAAG A1 DENNIS DEN TURK: ‘LEERGIERIG EN GRETIG BLIJVEN’



Sarina Wiegman, trainer ADO

Den Haag Vrouwen, wil net

als het vorig seizoen weer

meedraaien in de top van de Eredivi-

sie. ‘Afgelopen jaargang werden we

tweede. We willen meestrijden voor

de titel. In de eerste wedstrijden heb-

ben we wat deukjes opgelopen, maar

ik heb nog het volste vertrouwen dat

we ons herpakken. Doordat de wed-

strijden van de competitie, door de

verschillende interlands van het

Nederlands vrouwenelftal, niet regel-

matig op het programma staan, mis-

ten we aanvankelijk wat ritme. Maar

daar hebben alle clubs nu last van.

Met dit elftal moeten we op dezelfde

voet verder.’ 

Qua personele bezetting is er niet veel

veranderd in vergelijking met afgelo-

pen jaargang. ‘Oké, het vertrek van

international Karin Legemate (ver-

trokken naar kampioen AZ, red.) was

een gevoelige aderlating. Maar er

blijft nog genoeg kwaliteit over. Vorig

seizoen hebben we veelvuldig de

nadruk gelegd op het neerzetten van

de verdediging. Wanneer je zelf geen

doelpunten tegen krijgt, hoef je nog

maar één keer te scoren om de pun-

ten binnen te halen. Nu proberen we

ook meer variatie in ons spel te leg-

gen - wan twee naar drie spitsen en

omgekeerd. We hebben een jonge

selectie, dat maakt het soms ook wat

onrustig. Maar zo hou je het voetbal

ook fris. De grote kracht van ons elftal

is vooral de saamhorigheid van de

meiden. Die is uniek. Ze hebben echt

wat voor elkaar over. Deze meiden

hebben veel mogelijkheden. Zo zat

Jeanine van Dalen al bij Oranje, Petra

Durgardein, nationaal tweede keep-

ster, is sinds kort ook bij ons. Ik ben

ervan overtuigd dat er nog verschil-

lende andere speelsters bij de Oranje-

selectie zullen komen.’
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Maurice Steijn, trainer

Jong ADO Den Haag, wil

vooral een vervelende

traditie doorbreken. ‘Dit elftal is de

afgelopen tien jaar verschillende

malen gepromoveerd naar de Belof-

ten Eredivisie, maar het daaropvol-

gende seizoen mocht het weer een

niveau lager gaan proberen om kam-

pioen te worden. We willen af van dat

jojo-effect. Het belangrijkste blijft wel

dat we de A-selectie regelmatig van

nieuw bloed voorzien. Charlton

Vicento en Lorenzo Piqué zijn daar

goede voorbeelden van. Ze spelen,

ondanks hun jeugdige leeftijd, al

regelmatig mee in het eerste elftal.

Giorgio Achterberg, Roderick Gielisse

en Jens Toornstra ruiken ook al aan

het eerste. We staan rond de tiende

plaats, maar ik zie mogelijkheden

voor meer. Zag je een tijdje terug

nog, toen we bij koploper PSV, dat

verschillende internationals mee liet

doen, met 2-0 wonnen. Dat was zo’n

avond dat alles op zijn plaats viel.’ 

Het elftal is nog heel erg jong, aldus

oud-ADO Den Haag-speler Steijn. ‘De

jongens komen of van de A1 van vorig

jaar of van de amateurs af. Van de 14

jongens van vorig seizoen, is alleen

Santy Hulst overgebleven. We moes-

ten dus helemaal opnieuw beginnen.

Maar ze zijn er goed mee bezig. Ook

als jongens van het eerste elftal

meedoen na een blessure, zijn ze

bereid om hun plaats af te staan.

Natuurlijk zijn ze dan teleurgesteld,

maar accepteren het gewoon. Kijk,

kampioen zullen we niet worden. Alle

tweede elftallen van de Nederlandse

topclubs zitten in deze competitie -

normaal gesproken zijn zij sterker.

Maar tegen clubs als De Graafschap,

Helmond Sport en Willem II hebben

we kansen. We blijven er op zeker in.’SARINA WIEGMAN, TRAINER ADO DEN HAAG VROUWEN

MAURICE STEIJN, TRAINER 

JONG ADO DEN HAAG
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TOP 10 

REDENEN DIE HALVE SEIZOEN 
CLUB CARD TE NEMEN

> Er zijn ontelbare redenen om een halve Seizoen Club 

Card aan te schaffen. Maar dit zijn wel de 10 meest dringende.

1Omdat je bij ADO Den Haag

al je mede-voetballiefheb-

bers uit de regio tegenkomt.

2 Omdat dat dé manier is je

club actief te steunen.

3 Omdat wie één keer van

die sfeer proefde, er geen

genoeg van kan krijgen.

4 Omdat je dan alle acht de

laatste thuiswedstrijden van

2009/2010 van de partij kan zijn.

5 Omdat de prijs minder is

dan de helft van een nor-

male Seizoen Club Card. 

6 Omdat ook als halve Sei-

zoen Club Cardhouder

meedeelt in alle voordeeltjes

7 Omdat je voorrang krijgt op

reguliere ADO Den Haag

Club Cardhouders bij de aanschaf

van toegangskaarten voor uitwed-

strijden. 

8 Omdat je 5% korting krijgt

op alle ADO Den Haagmer-

chandise in de officiële Fanshop,

een gratis lidmaatschap van Fan

Club ADO Den Haag, de officiële

supportersvereniging van ADO

Den Haag (reguliere lidmaat-

schapsprijs € 20,-), en gratis toe-

zending van het Fanzine (4x per

seizoen)

9 Omdat je een maand gratis

kan fitnessen in de vesti-

ging van Fit For Free in het ADO

Den Haag Stadion.

10 Omdat hij zo makkelijk

aan te vragen is. 

ADO Den Haag is op dinsdag 8 decem-

ber van start gegaan met de verkoop

van halve Seizoen Club Cards. Voor

minder dan de helft van een normale

Seizoen Club Card, kunt u er de tweede

seizoenshelft bij zijn op uw eigen stoel

in het stadion. En als halve Seizoen

Club Cardhouder deelt u ook mee in

alle voordeeltjes die bij een Seizoen

Club Card horen.

Vul op www.adodenhaag.nl het aan-

vraagformulier met blokletters in en

lever het op vertoon van een geldig legi-

timatiebewijs in bij de afdeling Ticketing

in het ADO Den Haag Stadion. De ADO

Den Haag (Seizoen) Club Card bevat een

biometrische foto. Deze wordt bij het

indienen van de aanvraag op locatie

gemaakt. Alle aanvragen worden op

volgorde van binnenkomst behandeld.

Heeft u al een Club Card, dan hoeft u

niet nogmaals op de foto.

Een halve Seizoen Club Card wordt per

post toegezonden. Door het aanvragen

van de ADO Den Haag Seizoen Club

Card verklaart de aanvrager zich

akkoord met de ‘Voorwaarden Verstrek-

king (Seizoen) Club Card’. Tevens stem

je in met het reglement van orde van de

KNVB alsmede de huisregels voor

thuis- en uitwedstrijden van ADO Den

Haag. Deze zijn te verkrijgen bij de

afdeling Ticketing.

U kunt uw nieuwe halve Seizoen Club

Card contant of per pin betalen bij de

afdeling Ticketing. Voor de Haaglanden

Tribune zijn geen halve Seizoen Club

Cards beschikbaar, dit in verband met

geringe beschikbaarheid. Sinds dit sei-

zoen kunt u ook een parkeerpakket

aanvragen bij de afdeling Ticketing. Het

pakket kost € 55,- voor de resterende

acht wedstrijden. Normaal gesproken

kost het tien euro per wedstrijd. 

U kunt dit pakket aanvragen via 

ticketing@adodenhaag.nl.

Openingstijden afdeling Ticketing

Maandag gesloten

Dinsdag 12.00 tot 19.00 uur

Woensdag 12.00 tot 18.00 uur

Donderdag 12.00 tot 18.00 uur

Vrijdag 12.00 tot 18.00 uur

Opzegging 2010-2011

Vooruitlopend op het seizoen 2010/2011

melden wij u alvast dat in verband met

het WK 2010 opzeggingen van de SCC

uiterlijk 1 april 2010 bij ons binnen

moeten zijn.

SUPPORT OUR TEAM!
ADO DEN HAAG

T 070-3054500

AFDELING TICKETING

Antwoordnummer 33113

2503 WB Den Haag

PRIJZEN HALVE SEIZOEN
CLUB CARD 2009/2010

Vak Volw. Jeugd

F,G, H € 80,- € 50,-

(Aad Mansveld Tribune)

U, V € 70,- € 40,-

(Familie Tribune)
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GROENGELE AANBEVELINGEN

‘NEGENTIG MINUTEN LANG BLIJVEN GAAN’

> Zoveel mensen, 

zoveel meningen. 

De ADO Den Haag Courant

vroeg enkele volgers en

insiders naar hun

suggesties voor de tweede

seizoenshelft: ‘We moeten

het hebben van een

gemeenschappelijke geest.’

HOOFDREDACTEUR VOETBAL INTERNATIONAL 

EN VOETBALANALYTICUS JOHAN DERKSEN: 

‘De eerste seizoenshelft is niet gegaan zoals men dat bij jullie graag had gezien. Maar

ADO Den Haag heeft een aardig elftal. De trainer zet de spelers op de juiste plek neer.

Daar zit een logica achter, waar niets op valt aan te merken. André Wetzel en Raymond

Atteveld zijn twee verschillende karakters, die bij ADO Den Haag goed bij elkaar passen.

Een jongen die in de tweede seizoenshelft heel belangrijk voor ADO Den Haag kan zijn,

is Danny Buijs. Een speler die niet goed genoeg was voor Feyenoord, maar bij jullie een

leider van het elftal kan zijn.’ 

‘Net als Ricky van den Bergh dat zou kunnen. Voor een speler met zijn kwaliteiten heeft

hij te weinig gespeeld en gescoord. Hij moet zich nu alleen met voetballen bezighouden

en gaan presteren. Richard Knopper komt binnenkort ook weer bij de selectie. Dat is

een heel bruikbare speler, die voorop gaat in de strijd. ADO Den Haag moet het kunnen

redden. Het is zeker niet minder dan clubs als Sparta, VVV en Willem II. RKC degra-

deert, en eerdergenoemde clubs moet ADO Den Haag onder zich weten te houden.’

JAN-HERMEN 

DE BRUIJN, 

HOOFDREDACTEUR

ELF VOETBAL

‘De breedte van de selectie breekt

ze soms op. Ik denk dat Raymond

Atteveld de tweede seizoenshelft

realistischer zal gaan voetballen,

ook in thuisduels. Helaas keert

Aleksandar Rankovic niet snel

terug. Ik denk dat ADO Den Haag

met Derijck en Horváth een goed

centrum heeft, vanaf daar moeten

ze doorbouwen. 

De financiële situatie bij ADO Den

Haag is niet super in deze tijden van

recessie, maar ik zou toch op een

slimme manier, op basis van je net-

werk, proberen iets voor elkaar te

krijgen. Wellicht is er iets mogelijk

op huurbasis met spelers die het bij

de topclubs niet redden, maar voor

ADO Den Haag een directe verster-

king zouden kunnen betekenen.’

OUD-SPELER FC DEN

HAAG, HUIDIG TRAINER

EERSTEKLASSER QUICK

FRANS DANEN:

‘Ik ben ervan overtuigd dat ADO Den

Haag in de tweede seizoenshelft beter

gaat presteren. Op het trainingskamp in

Tunesië zal ongetwijfeld gewerkt zijn

aan de teambuilding. Ik hoop dat Atte-

veld na de winterstop Milic weer zal

gaan gebruiken als aanspeelpunt in de

spits. Lange bal spelen, met enkele

snelle mensen daaromheen. Persoon-

lijk weet ik niet of er veel zal verande-

ren wanneer de geblesseerde spelers

zullen terugkeren. 

Richard Knopper zie ik als een zelfde

soort speler als Ricky van den Bergh, en

is er lang uit geweest. Keeper Ditewig

doet het niet slecht, vind ik. Financieel

is het niet mogelijk om versterkingen te

halen, dus men zal het met deze selec-

tie moeten doen. Tegen Willem II en

Sparta hebben we onnodig punten laten

liggen. Tegen dat soort clubs zal het na

de winterstop moeten gebeuren.’

‘Volgens mij loopt het huidige ADO Den

Haag niet over van zelfvertrouwen. Dat

betekent dat je daar aan moet werken.

Bogdan Milic is niet de meest techni-

sche speler op de Nederlandse velden,

maar kan volgens mij wel iets extra’s

brengen. Met zijn fysieke kracht en

inzet is een Milic-in-vorm een wapen

dat je moet benutten. Net als de ingooi

van Buijs een wapen is. Een speler die

in de tweede helft van het seizoen een

belangrijke rol kan spelen, is Richard

Knopper. Die kan met zijn instelling het

elftal net dat extra zetje in de goede

richting geven.’ ‘Ik ben

ook heel erg

gecharmeerd

van Lex

Immers, een

harde

werker, en een jongen die anderen op

sleeptouw kan nemen. Maar ik denk

dat dit team nog kan groeien wanneer

de mentale kracht groter wordt. Met

een beetje teambuilding kun je een

groep gretige spelers kweken. Van die

gretigheid moet ADO Den Haag het

toch altijd hebben.’

NOS-TENNISCOMMENTATOR EN 

ADO DEN HAAGSUPPORTER MARCELLA MESKER:

CABERATIER SJAAK BRAL

‘De huisstijl van ADO Den Haag is een kwestie van ‘niet lullen, maar spelen’. En altijd

positief blijven, want alleen in een goede omgeving kun je presteren. ADO Den Haag

heeft een mooie mix van ervaring en talent, alleen de doelpunten ontbreken. Geld

om nieuwe spitsen te halen is er op korte termijn niet. We moeten het de tweede

seizoenshelft vooral hebben van een gemeenschappelijke geest.’

‘En natuurlijk met Haagse jongens. Bouwen op de eigen jeugd. Goed voor de toe-

komst van de club en de supporters. Er loopt hier genoeg talent rond. Niet teveel

jongens van buitenaf. Dan wordt het een bijenkorf; de een erin, de ander eruit. En jon-

gens die bescheiden zijn, dan kun je op termijn een leuke subtopper neerzetten. Milic, Van

den Bergh, Verhoek en Bosschaart vind ik kanjers. Maar er is er maar één favoriet: Lexie

Immers. Een middenvelder naar mijn hart. Hij mist misschien nog ervaring, maar zijn instel-

ling is perfect. Negentig minuten lang blijven gaan. Ouderwets jagen met de geluidsdemper

eraf. Dat is wat de ADO Den Haagfans willen zien.’
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DE AMERIKAANSE DROOM VAN
SPORTGEK SHEILA VAN DEN BULK

Maandag

‘Wat een luxe hè’, lacht sheila. ‘Op

maandag ben ik vrij zonder verplichtin-

gen. Ik moet thuis wel werken aan mijn

afstudeeropdracht. Dit schooljaar wil ik

mijn studie afronden om daarna aan het

werk te gaan als sportleraar. Colleges

heb ik bijna niet meer.’ Sheila van den

Bulk is vierdejaars HALO-student. Een

pedagogische sportopleiding op HBO-

niveau die studenten opleidt tot sportle-

raar. Van den Bulk is gek op sport: ‘Het

liefste ben ik de hele dag sportief bezig.

Op de HALO in Den Haag kom ik met

zoveel sporten in aanraking. Zwemmen,

turnen, basketbal. Ik vind het allemaal

leuk.’ Maar op de HALO is het niet

alleen zelf sporten. Didactiek, voeding,

psychologie en vooral ook stagelopen in

het onderwijs. ‘Mijn visie is: kinderen

moeten zoveel mogelijk bezig zijn tij-

dens de gymles. Vooral niet stilzitten.

Dat doe ik zelf ook liever niet.’

Dinsdag

‘Vanaf 1 maart begin ik als LIO (leraar

in opleiding) op een school voor prak-

tijkonderwijs in Alphen aan de Rijn. Dat

is gewoon werken, zonder een stagebe-

geleider die me op mijn vingers kijkt.’

Sheila geeft op dit moment al les in

Rotterdam, maar er was nog tijd voor

extra uren. ‘Ik gaf een proefles in

Alphen en die jongens stonden wel even

te kijken toen in tijdens de les een

‘panna’ maakte.’ Lachend: ‘Beetje

respect afdwingen hè, ik denk dat ze

niet weten dat ik in de Eredivisie speel.’

Na de lessen moet van den Bulk snel

naar Voorburg voor de eerste training

van de week. ‘Vanaf het begin trainen

we bij Wilhelmus. Tegenwoordig op

kunstgras. Meestal kan ik de auto van

mijn moeder wel lenen zodat ik niet in

tijdproblemen kom. Alle meiden van het

elftal werken of studeren naast het

voetbal. Het is daardoor altijd schippe-

ren met tijd. Zonder hulp van mijn

ouders zou het wel lastig worden om

alles te combineren.’

Woensdag

‘Vanaf half negen tot tien over een sta ik

weer voor de klas. Nu in Rotterdam

waar ik HAVO en VWO leerlingen les-

geef. Ook leuk.’ Na school direct weer

door naar Voorburg: ‘Meestal trainen

we van vier tot half zes. Intensief

meestal, zodat je ’s avonds moe thuis-

komt. Dan is het nog even op de bank

en dan al weer naar bed. Maar trainen

moet. Door de Eredivisie is het niveau

enorm omhoog gegaan. De beste 120

speelsters uit Nederland spelen nu in

één competitie. Wekelijks een topper

dus. De belangstelling voor het vrou-

wenvoetbal is na de successen van

Oranje tijdens het EK behoorlijk toege-

nomen. Bij onze thuiswedstrijden

komen soms wel 2.000 toeschouwers.

Heel erg leuk. We hebben trouwe fans

die ook naar uitwedstrijden reizen. Toen

we in een VPRO- documentaire optra-

den, kregen we daar ook leuke reacties

op. Maar ik vind dat we vooral als voet-

ballers benaderd moeten worden. Het is

geen hype meer.’ 

‘IK VIND DAT 

WE VOORAL ALS

VOETBALLERS 

BENADERD MOETEN

WORDEN’ 

Donderdag

De vrouwen spelen dit jaar de derde

editie van de Eredivisie. Zes ploegen

doen mee: AZ, Heerenveen, Willem II,

FC Twente, FC Utrecht en ADO Den

Haag. De wedstrijden zijn op donderdag.

Vaak in de grote  stadions waardoor het

aantrekkelijk is voor het publiek, dat bij

ADO Den Haag zelfs gratis toegang

heeft. Veel clubs liggen ver weg in de

provincie. Reizen gebeurt dus op don-

derdagmiddag. Sheila van den Bulk: ‘Op

donderdag geef ik ook nog les. Als we

een uitwedstrijd hebben, moet ik echt

haasten om op tijd te komen. Spelen we

thuis, dan kan ik rustig relaxen en op

mijn gemak naar het stadion. Wedstrij-

den spelen is het leukste, ook al spelen

we maar tegen vijf tegenstanders. Het

> Sheila van den Bulk is bij ADO Den Haag in rap tempo uitgegroeid tot

één van de toppers. Een bijzondere prestatie voor de 20-jarige

Berkelse die twee jaar terug nog op het middenveld van de A1 van CVV

Berkel speelde. Tussen de jongens. Van den Bulk koppelt technisch

vernuft aan fysieke kracht. Trainer Sarina Wiegman zag in haar een

multifunctionele verdedigster die inmiddels op de linkerspits positie is

geposteerd. Sheila van den

Bulk is voetbal- en

sportminded. Is er daardoor

nog tijd voor andere dingen?

Een kijkje in haar volle agenda.

Door Bert Tielemans
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Dé bal van Marco van Basten… je

sprintsnelheid testen tegen

Arjan Robben…met vrienden je

favoriete voetballied zingen of mode-

trends en voetbalbenen spotten in de

Ladies Lounge. Voetbal Experience is de

nieuwe thema-attractie over voetbal. De

bezoeker beleeft, ziet, voelt en ruikt voet-

bal in al haar facetten. Uniek in Neder-

land.

Voetbal Experience wordt de ontmoe-

tingsplaats voor alle generaties. De nieu-

we publiekstrekker in Zeeland huisvest op

Zep Middelburg. Voetballiefhebbers

komen er aan hun trekken. Alles staat in

het teken van voetbal. Maar ook niet-voet-

balliefhebbers en zelfs vrouwen komen

aan hun trekken.

Wereldvoetbal

In de Oranje Hall of Fame zie je alles over

alle spelers uit het Nederlands Elftal. The

Thrill neemt de bezoeker mee naar het

EK-toernooi van '88. Hét hoogtepunt uit

de Nederlandse voetbalgeschiedenis waar

de kijker nog steeds kippenvel van krijgt

bij het zien van deze wedstrijdbeelden. Na

de Schatkamer, waar alle topstukken uit

dat EK te vinden zijn, komt het interactie-

ve deel van Voetbal Experience. 

Beleven

Je speelt voetbal, beleeft, voelt en ruikt

het. In de Skills Zone test je je voetbal-

kwaliteiten, je speelt er de nieuwste voet-

balgames, maar vergeet ook niet de

typische voetbalgeuren te ruiken in de

catacomben. Hoe breng jij het er vanaf

als commentator? Je ervaart het in de

commentatorstudio.

Ladies Lounge

Ook de dames scoren in Voetbal Expe-

rience. In de Ladies Lounge zie je voet-

baltrends en gluur je in de peepshow

naar voetbalbenen en zie je voetbal met

een knipoog… Als afsluiting loop je door

de Galerij der Grooten. Wie zijn jouw

favorieten? 

Sterspeler

Voetbal Experience opent 17 december

a.s.. Vanaf 18 december dagelijks geo-

pend. Kijk voor meer informatie op

www.voetbalexperience.nl 

Nieuwe thema-attractie over de 
belangrijkste bijzaak van het leven

Open vanaf 18 december

www.voetbalexperience.nl
Voetbal Experience, Zep Middelburg, Podium 19 te Middelburg

VOORBESCHOUWING: NIEUW VOETBAL EXPERIENCE

UNIEK THEMAPARK OVER 
DE BELANGRIJKSTE BIJZAAK
VAN HET LEVEN

kost tijd om een Eredivisie met meer

ploegen op te bouwen. De kwaliteit is nu

hoog maar je zag vorig jaar aan Roda

JC dat die het moeilijk hadden. Zomaar

extra teams inpassen werkt niet, want

er zijn nog onvoldoende goede speel-

sters. Meisjes- en vrouwenvoetbal

wordt steeds populairder, het is de

snelst groeiende sport hier, maar we

zijn nog niet zo ver als in Amerika. Als

we uit spelen, eten we altijd een sport-

maaltijd onderweg. Spaghetti met kip

meestal. Gezonde voeding met veel

koolhydraten is belangrijk op de wed-

strijddag. Krijg je energie van. Op dat

gebied heb ik veel op school geleerd.’

Vrijdag en zaterdag 

‘Vrijdag is op dit moment nog een rusti-

ge dag voor me. Vanaf begin januari

wordt dat weer anders, want sta ik de

hele dag voor de klas. Zaterdag is mijn

echte vrije dag. Dan heb ik tijd voor

andere dingen dan voetbal en school.

Meestal sta ik wel langs de lijn bij mijn

vriend die bij SVOW in Oudewetering

speelt.’ Toch weer voetbal voor Van den

Bulk? ‘Ik vind het gewoon erg leuk. Als

de mannen van ADO Den Haag thuis

spelen, ga ik ook meestal kijken en Ere-

divisie Live kijk ik ook.’ Wat zijn haar

favoriete voetballers? ‘Jan Vertonghen

van Ajax vind ik wel erg goed. Ik let

goed op hem tijdens wedstrijden omdat

ik daarvan kan leren. En Rafael van der

Vaart natuurlijk.’ Ook bij het vrouwen-

voetbal zijn er volgens Sheila echte top-

pers. ‘Kirsten van der Ven (Willem II) is

goed, maar Daphne Koster (AZ) is echt

top in Nederland.’

Zondag

Op zondagochtend om 10 uur is de laat-

ste training van de ADO Den Haag Vrou-

wen. ‘Voor stappen heb ik dus geen tijd

meer. Heel af en toe kan ik uit, maar tij-

dens het seizoen eigenlijk niet. Door het

drukke programma is het heel lastig om

al je vrienden- en familiecontacten goed

bij te houden. Ik ben ambitieus en moet

nu investeren. Ooit wil ik in Amerika

voetballen. Toen ik 15 was, na een inter-

nationaal voetbalkamp in Miami, kreeg

ik een scholarschip aangeboden. Maar

ik vond mezelf te jong. Soms heb ik

daar spijt van. Amerika is toch het

mooiste land om te voetballen voor

vrouwen. Nu wik en weeg ik. Kan ik het

aan? Ik denk het wel en ik denk ook dat

ik het durf. Ik oriënteer me al een beet-

je want het lijkt me echt geweldig. In de

Verenigde Staten is vrouwenvoetbal zóó

groot. Dat zou ik best eens willen mee-

maken.’

DE AMERIKAANSE DROOM VAN SPORTGEK SHEILA VAN DEN BULK
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In de ruimte van de Business Club is

een aantal mensen bezig om enkele

standaards met posters op een

zojuist neergezet podium te plaatsen.

Ongeveer vijftig lege stoelen staan keu-

rig in rijen opgesteld. Een presentatie

staat voor de middag gepland.

Van Oosten: ‘Gisteren hadden we zes

activiteiten, vandaag vijf. In de evene-

mentenbranche vormen september,

oktober, november en december de

piekperiode. Er gebeurt zeven dagen

per week wat. Daarna wordt het in het

voorjaar weer erg druk, als de bedrijven

hun aandeelhoudersvergaderingen

organiseren.’

Bol vult aan: ‘Vanochtend hadden we

een paar ontbijtmeetings.’ Ze noemt

een voorbeeld: een vaste klant is een

regionale netwerkclub die drie keer per

week samenkomt.

Ze wijst op een beamer die boven de

bar hangt: ‘Die hebben we laten instal-

leren. Als je dat inhuurt, kost dat al snel

zeshonderd euro. Nu we het kunnen

aanbieden, scheelt dat veel geld in de

offerte. Daardoor kunnen we beter con-

curreren.’ Van Oosten: ‘We kunnen

standaard steeds meer aanbieden. Je

merkt dat door de crisis bedrijven meer

shoppen en veel offertes aanvragen.’

De twee dames lopen routineus door

het stadion, waar ze de verschillende

ruimtes tonen en enthousiast vertellen

over de mogelijkheden. Toch zijn ze pas

enkele maanden werkzaam voor ADO

Den Haag. Bol en Van Oosten vertellen

in een vergaderruimte op de kantoore-

tage hoe ze bij ADO Den Haag zijn

terechtgekomen. Bol: ‘We hebben

samen de Hotelschool gedaan. Later

hebben we bij Joop van den Ende

gewerkt, voor Stage Entertainment.’

Van Oosten: ‘Dit kwam op ons pad. Irene

kent Niven, de eigenaar van het restau-

rant. Mark van der Kallen is daar een

van de investeerders van.’ Bol werd

gevraagd om de acquisitie voor het res-

taurant te verzorgen, maar Van der Kal-

len had een beter idee, en stelde Bol en

vervolgens Van Oosten aan om de com-

‘BELANGRIJKE

EIGENSCHAP: VOOR 

EEN AANTREKKELIJKE

PRIJS’

> Irene Bol en Marieke van Oosten vormen sinds

september het team van ADO Den Haag Events. Met

veel enthousiasme werken ze aan de opdracht om het

gebruik van het stadion te verhogen buiten de

wedstrijddagen. De mogelijkheden zijn talrijk. Van

Oosten: ‘Er kan hier van alles. Je kunt het zo gek niet

bedenken. Van kleine vergaderingen, trouwerijen tot

evenementen voor 8000 man of zelfs groter.’

Door Eppo Ford 

ADO DEN HAAG EVENTS: 

VAN KINDERFEESTJES 
TOT POPCONCERTEN 
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merciële afdeling van ADO Den Haag te

versterken.

Hoewel beiden geboren en getogen zijn

in Den Haag, waren ze niet erg bekend

met het ADO Den Haag Stadion. Ze

waren positief verrast bij de eerste

indruk. Ze hadden niet verwacht dat er

zo veel verschillende ruimtes beschik-

baar waren, van de Passage tot de

Senaatskamer tot de Business Units. 

Mijlpaal

Het maakt het werk gevarieerd, vinden

ze. Bol: ‘Op de ene dag organiseren we

een kinderfeestje met Lex  Schoenma-

ker als gids. De volgende dag hebben

we een symposium. Dan hebben we een

ruilbeurs voor voetbalplaatjes.’ En het

zijn de kleine dingen die het werk leuk

maken, vindt ze. ‘We hadden een fan

met een groengeel hart. Voor het

maken van de trouwreportage kwam hij

in de kleedkamer. Hij viel bijna flauw

omdat hij het zo kicken vond dat hij in

de kleedkamer was.’

Van Oosten ziet vooral het organiseren

van complexe evenementen met 300

man of meer als een interessante uitda-

ging. Ze kijkt daarom uit naar de vers-

trekking van de concertvergunning,

waardoor de organisatie van grote con-

certen mogelijk wordt. Wanneer de ver-

gunning afgegeven wordt, weet ze niet,

wel weet ze dat het een belangrijke

mijlpaal zal zijn. Van Oosten: ‘Een con-

cert als dat van Kane zorgt voor veel

publiciteit. Ook zien veel bedrijven en

particulieren tijdens een concert dat de

locatie voor andere evenementen dan

alleen voetbalwedstrijden gebruikt kan

worden.’

En kansen voor het beter benutten van

de ruimtes zijn er genoeg. Naast tien-

tallen zalen van verschillende afmetin-

gen bezit het stadion twee van de drie

belangrijkste karaktereigenschappen

waaraan een evenementenlocatie vol-

gens het bedrijfsleven moet voldoen:

parkeergelegenheid en bereikbaarheid.

En door het leveren van extra’s zoals

een beamer, gecombineerd met service

en een mooie locatie, kunnen ze inmid-

dels ook voldoen aan de allerbelangrijk-

ste karaktereigenschap: een

aantrekkelijke prijs.

Trouwerij

Ook de gemeente ziet de mogelijkheden

van het stadion. Onlangs is het aange-

wezen als een officiële trouwlocatie. In

februari zal wethouder Huffnagel het

eerste huwelijk voltrekken. Bol: ‘Tijdens

de winterstop willen we onze website

updaten, en een mooie brochure maken

waarin we vertellen wat we allemaal

kunnen bieden.’

Onlangs hebben ze bij een aantal ande-

re clubs een kijkje in de keuken geno-

men om te onderzoeken wat er nog

meer kan. Bol: ‘Wat ze bijvoorbeeld bij

Ajax erg goed doen, is de transparante

manier van werken. Daar zitten de

medewerkers van de evenementenafde-

ling op dezelfde kamer als de cateraar.

Dat maakt de communicatie makkelijk.

En ze hebben jaarlijks tienduizenden

toeristen die het stadion bezoeken. Dat

tikt aan. Maar’, nuanceert ze, ‘daar zijn

ze ook al twaalf jaar bezig. Wij pas drie

maanden.’

Het contract van Bol en Van Oosten

loopt tot september 2010. Omdat er

geen financiële cijfers uit het verleden

bekend zijn, gewoonweg omdat het sta-

dion en de exploitatie nieuw zijn en er

daardoor nog veel te ontdekken valt,

gebruiken ze dit seizoen ook om te

leren. En een eerste interessante ont-

dekking hebben ze in de afgelopen

maanden al gedaan. Er is geen directe

relatie tussen sportieve resultaten en

de verhuur van ruimtes. Ook na een

verloren wedstrijd is er volop interesse.

Bol: ‘Bedrijven kijken toch meer naar

andere zaken, zoals parkeerruimte en

service.’

’CONCERT KANE ZORGDE VOOR 

VEEL PUBLICITEIT’

ADO DEN HAAG COURANT
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Programma ADO Den Haag

Zo 24-01-10 Sparta Rotterdam - ADO Den Haag 14.30 uur 

Za 30-01-10 ADO Den Haag - SC Heerenveen 20.45 uur 

Di 02-02-10 FC Groningen - ADO Den Haag 20.00 uur 

Za 06-02-10 PSV - ADO Den Haag 18.45 uur 

Za 13-02-10 ADO Den Haag - Willem II 19.45 uur 

Zo 21-02-10 Feyenoord  - ADO Den Haag 12.30 uur 

Vr 26-02-10 ADO Den Haag  - Roda JC 20.45 uur 

Za 06-03-10 ADO Den Haag - Vitesse 19.45 uur 

Vr 12-03-10 FC Twente - ADO Den Haag 20.45 uur 

Zo 21-03-10 ADO Den Haag  - VVV-Venlo 14.30 uur 

Vr 26-03-10 NAC Breda - ADO Den Haag 20.45 uur 

Zo 04-04-10 ADO Den Haag - Ajax 12.30 uur 

Zo 11-04-10 FC Utrecht - ADO Den Haag 12.30 uur 

Wo 14-04-10 ADO Den Haag - N.E.C. 21.00 uur 

Zo 18-04-10 ADO Den Haag - RKC Waalwijk 14.30 uur 

Zo 02-05-10 Heracles Almelo - ADO Den Haag 14.30 uur

Programma ADO Den Haag Vrouwen

(aanvang duels: 19.30 uur)

21-1-2010 ADO Den Haag - FC Utrecht

28-1-2010 FC Utrecht - ADO Den Haag

11-2-2010 FC Twente - ADO Den Haag

18-2-2010 ADO Den Haag - AZ

11-3-2010 ADO Den Haag - sc Heerenveen

18-3-2010 Willem II - ADO Den Haag

8-4-2010 ADO Den Haag - FC Twente

22-4-2010 AZ - ADO Den Haag

6-5-2010 ADO Den Haag - FC Utrecht

13-5-2010 sc Heerenveen - ADO Den Haag

19-5-2010 ADO Den Haag - Willem II

Programma Jong ADO Den Haag

(aanvang duels: 18.30 uur)

18-01-2010 Jong ADO Den Haag - Jong Helmond Sport  

01-02-2010 Jong FC Twente Jong - ADO Den Haag  

08-02-2010 Jong ADO Den Haag - Jong FC Groningen  

22-02-2010 Jong Sparta Jong - ADO Den Haag  

08-03-2010 Jong ADO Den Haag - Jong Vitesse/AGOVV  

15-03-2010 Jong Ajax - Jong ADO Den Haag   

22-03-2010 Jong ADO Den Haag - Jong AZ  

29-03-2010 Jong N.E.C - Jong ADO Den Haag  

12-04-2010 Jong ADO Den Haag - Jong Heerv./Emmen  

26-04-2010 Jong Willem II - Jong ADO Den Haag   

03-05-2010 Jong ADO Den Haag - Jong De Graafschap

Programma ADO Den Haag A1

23-01-2010 ADO Den Haag A1 - Ajax A1

30-01-2010 Sparta R. A1 - ADO Den Haag A1

06-02-2010 PSV A1 - ADO Den Haag A1

27-02-2010 AZ A1 - ADO Den Haag A1

06-03-2010 ADO Den Haag A1 - Willem II/RKC A1

13-03-2010 Heerenveen/Emmen A1 - ADO Den Haag A1

27-03-2010 ADO Den Haag A1 - FC Groningen A1

10-04-2010 FC Volendam A1 - ADO Den Haag A1

17-04-2010 ADO Den Haag A1 - Feyenoord A1

24-04-2010 ADO Den Haag A1 - NAC Breda A1

01-05-2010 Twente/Heracles A1 - ADO Den Haag A1

Programma ADO Den Haag amateurs (A2)

31-01-2010 ADO Den Haag A2 - UDO 1

07-02-2010 Teylingen 1 - ADO Den Haag A2

28-02-2010 HMSH 1 - ADO Den Haag A2

07-03-2010 ADO Den Haag A2 - Sparta AV 1

14-03-2010 Velo 1 - ADO Den Haag A2

28-03-2010 ADO Den Haag A2 - Woerden 1

11-04-2010 GDA 1 - ADO Den Haag A2

25-04-2010 ADO Den Haag A2 - Boshuizen 1

02-05-2010 Wilhelmus 1 - ADO Den Haag A2

(Verdere details: www.adodenhaag.nl)

KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN

WANNEER TRAPPEN WE IN 
DE TWEEDE SEIZOENSHELFT AF?


