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VAKANTIEGROETEN
> Eén van de meest aantrekkelijke dingen van voetbal: de

ongelooflijke herkenbaarheid. Aan het eind van elk seizoen,

hoor je iedereen zeggen: ‘Hè hè, even rust.’ Maar na een paar

weken begint het weer te kriebelen. Experts noemen dat wel:

de afkickverschijnselen. Symptomen: Je begint de kranten en

de websites weer uit te pluizen en na te speuren op

voetbalberichten. Wie komen erbij, wie gaan er weg, welke

talenten krijgen een kans? Dan komt het bellen, mailen en

sms-en met ‘medepatiënten’:

Dat competitieprogramma; wanneer is dat bekend? En zodra

dat bekend is; tegen wie spelen we de openingswedstrijd? Het

rekenen begint; tegen die en die kunnen we op zeker winnen,

dat duel wordt moeilijk. De wedstrijden worden in de agenda

gezet en daar dan het sociale leven maar zoveel mogelijk

omheen zien te passen, meten en buigen. Dat zijn een hoop

gegevens en data bij elkaar. Drie daarvan weten we al: 

De eerste training 

De Familiedag

De eerste competitieronde.

Allemaal te vinden op blz. 30. Meteen de laatste redactiepagina

van de laatste ADO Den Haag Courant van seizoen 2009/2010.

Maar geloof ons: ook de bladzijdes daarvoor zijn stevig aan te

raden. Wij hebben ze in ieder geval met veel plezier gemaakt,

hopelijk hebben jullie evenveel plezier met het lezen. Rest ons

niets meer dan iedereen met een groengeel hart een heerlijke

vakantie te wensen. Met hopelijk een glorieus Oranje tintje,

waar we hier dan ook alvast menig verhaal mee versierd

hebben. En dan zien we jullie met een (uiteraard op ADO Den

Haag-zonnebrandcrème gebaseerd) gezond gebruind gelaat

allemaal zo snel mogelijk weer terug.

VOORWOORD

COLOFON

INHOUD

5 Groengele ditjes en datjes

7 Meester over tijd & ruimte

Jens Toornstra

11 ‘Gehuild om missen WK’78’

Henk van Leeuwen

15 Vrouwen om op te bouwen

Lisanne & Jeanine

19 Even rust

Wat gaan we deze zomer doen?

21 ‘Dromen van Oranje’

Haagse jeugdinternationals

25 ‘Leerproces’

Maurice Steijn

27 Seizoen Club Card 2010/2011

Alles op een rijtje

29 Mooi voor aan de muur

Poster

30 Sportieve zomer

Wij houden van Oranje!
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GROEN-GEEL CLUBNIEUWS

FAMILIEDAG VAN ADO DEN HAAG

Zondag 1 augustus is het weer zo ver, de ADO Den Haag

Familiedag. Vanaf 11.00 uur staat alles rond het stadion

volledig in het teken van deze open dag voor iedereen die

graag eens een kijkje wil komen nemen. De spelers lopen

rond, er is een handtekeningensessie, het stadion kan bekeken

worden, Oud ADO Den Haag speelt een wedstrijd en als afslui-

ting worden alle spelers, inclusief de vrouwen en de spelertjes

van de jeugdopleiding, gepresenteerd op het veld.  De vier

speerpunten van deze dag zullen dezelfde zijn als van het soci-

aal maatschappelijk beleid van de club: Scholing & Werkgele-

genheid, Jeugd & Jongeren, Gezondheid, Integratie. Diverse

artiesten, kraampjes en activiteiten zullen deze speerpunten

ondersteunen op deze dag die altijd weer spektakel biedt voor

jong en oud. Wie weet word je tijdens de diverse voetbalspelle-

tjes wel ontdekt als nieuw talent voor de jeugdopleiding!

AUTOSCHADEBEDRIJF
WINT GOLFTOERNOOI

Op donderdag 22 april jl. vond de halfjaar-

lijkse golfwedstrijd van Business to Busi-

ness ADO Den Haag plaats op de Rijswijkse

Golfclub. Maar liefst 100 personen deden mee,

waarvan 4 personen die meededen aan de Clinic

en waarmee 24 golf flights gevuld waren.

Niet alleen sponsoren, maar ook de ADO Den

Haag spelers Pascal Bosschaart en Kai van Hese

deden mee. Winnaar van deze middag, die zich

grotendeels in de zon afspeelde, was het bedrijf

Autoschade Service Nootdorp.

Zij gingen er met de eerste prijs vandoor, name-

lijk een uitgebreide fruitmand (gesponsord door

Kriege & Verhoek) en een waardecheque voor

een exotische visvakantie (gesponsord door 

Double MM Worldwide Sportfishing). 

Na de golfwedstrijd konden de gasten nog genie-

ten van een borrel op het terras en een buffet in

het clubhuis van de Rijswijkse Golfclub. Al met al

was het een geslaagde dag en wij kijken uit naar

de volgende golfwedstrijd in september!

NETWERK JEUGDVOETBAL 
HAAGLANDEN

In samenwerking met een aantal gerenommeer-

de amateurclubs uit de regio Haaglanden geeft

ADO Den Haag het jeugdvoetbal – de levensader

van elke vereniging – een kwaliteitsimpuls door

middel van de oprichting van het Netwerk Jeugd-

voetbal Haaglanden. Met de oprichting van het Net-

werk Jeugdvoetbal Haaglanden beoogt ADO Den

Haag uiting te geven aan haar sportieve en sociaal-

maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio

Haaglanden. Deze vorm van samenwerking met

amateurverenigingen bundelt en deelt de aanwezi-

ge kennis van zowel ADO Den Haag als de netwerk-

partners en heeft betrekking op talent-, kader- en

voetbalontwikkeling. Enkele mogelijkheden die het

netwerk biedt zijn onder andere thema-avonden en

trainingen op locatie, kennisdeling met trainers van

de ADO Den Haag Jeugdopleiding, oefenwedstrij-

den tegen jeugdteams van ADO Den Haag en uit-

wisseling van informatie op het gebied van

randvoorwaardelijke zaken.

Official Netwerkpartners: 

Op dit moment bestaat het Netwerk Jeugdvoetbal

Haaglanden buiten ADO Den Haag – die binnen dit

geheel een voortrekkersrol zal vervullen – uit 18

Official Netwerkpartners:

Blauw Zwart, DHC, DoCoS, DSO, hsv DUNO, hsv

Escamp, v.v. Foreholte, Forum Sport, GDA, HBS,

HVV, Laakkwartier, Quick, RKAVV, RKDEO, v.v. Ter

Leede, VUC, Wilhelmus 

Naast de overwinning en daarmee het behoud in de Ere-

divisie van het eerste elftal van ADO Den Haag tijdens

het duel met RKC Waakwijk, waren er bij die laatste thuiswed-

strijd nog meer winnaars in het stadion aanwezig. 

Namelijk de kinderen van de prof. Mr. A. Anemaschool, die met

hun creatie de eerste prijs van de spandoekenwedstrijd won-

nen. Zij zijn dit jaar onderdeel geweest van het Project De

Held, dat ADO Den Haag en Stichting Mooi samen uitvoeren.

Sjaak Bral, Bas Muijs en Rick Hoogendorp reikten op zondag

18 april in de rust van ADO Den Haag - RKC Waalwijk de prij-

zen uit voor het origineelste, mooiste en leukste spandoek.

Stichting MOOI en ADO Den Haag werken samen aan sociaal-

maatschappelijke activiteiten, met name voor jongeren en kin-

deren, gericht op het versterken van normen en waarden.

Sinds 1996 draait het project ‘De Held’, een sportief antiracis-

me project waarbij spelers van ADO Den Haag in gesprek gaan

met Haagse basisschoolleerlingen uit groep 7. Thema’s die

besproken worden zijn: pesten, racisme en zinloos geweld,

waarbij gezamenlijk wordt gezocht naar kleine oplossingen

voor deze ‘grote’ onderwerpen. De spandoekenwedstrijd werd

dit jaar voor de elfde keer op rij gehouden. 

ADO Den Haag hecht veel waarde aan een veili-

ge omgeving voor de supporters tijdens thuis-

en uitwedstrijden. ADO Den Haag beschikt over een

stewardorganisatie die een belangrijke rol speelt in de

veiligheidsbeleving van bezoekers.

Deze stewards, u heeft ze wellicht allemaal wel eens

gezien in hun felgekleurde jassen, zijn van extreem

belang binnen de muren van een voetbalstadion. De

stewards vervullen taken die voor, tijdens en na de

wedstrijden plaatsvinden. Dit geldt voor thuis- en uit-

wedstrijden van ADO Den Haag. 

De stewardorganisatie draagt zorg voor het gastvrouw-

en gastheerschap en de veiligheid in het stadion. Zo

zorgen ze dat trapopgangen, looproutes en nooduit-

gangen altijd vrij blijven, fouilleren zij bezoekers bij

binnenkomst, wijzen ze bezoekers op het houden aan

de huisregels en ze dragen er toe bij dat huisregels

ook gehandhaafd blijven.

Iedereen die ADO Den Haag een warm hart toedraagt

vindt het mooi om in het stadion te zijn tijdens wed-

strijden. Lekker achterover zitten en de wedstrijd

bekijken kan, het is een kwestie van een Club Card en

een kaartje kopen. Maar in functie erbij zijn kan ook,

onderdeel uitmakend van de club. Want de Stewardor-

ganisatie hoort net zo veel bij de club als de spelers,

trainers en directeuren.

De wedstrijden worden vaak bezocht door bedrijven,

mensen die hun relaties meebrengen. En die zoeken

vaak ook weer beveiligers voor feesten of partijen. Bin-

nen het stadion is het netwerk perfect om weer nieuwe

uitdagingen tegen het lijf te lopen. Een goed gewaar-

deerd steward zou bijvoorbeeld door kunnen groeien

naar de beveiligingspartners van ADO Den Haag die

ook mensen leveren bij grootschalige evenementen.

De club leidt haar eigen stewards op. Hoewel de ste-

wardorganisatie het laatste jaar is gegroeid kan ADO

Den Haag nog steeds veel stewards aannemen. De ste-

wardcursus bestaat uit 3 dagdelen en wordt gehouden

in het stadion van ADO Den Haag. Tijdens de cursus

komen onder andere de volgende onderdelen aan bod.

•  Taken en verantwoordelijkheden van de steward

•  Gastheerschap

•  Werken volgens wettelijke kaders

•  Kennis bezoekersgedrag

•  Ontruiming- en calamiteitenprocedures

•  Brand en Eerste Hulp assistentie

Voor de functie van steward is het van belang dat je

beschikt over goede communicatieve vaardigheden en

een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast is

het belangrijk dat je met wedstrijden, dus ook 's

avonds en in het weekend, beschikbaar bent. De mini-

male leeftijd is 18 jaar oud. 

Na de stewardopleiding ontvang je het stewardcertifi-

caat van de KNVB waarop je direct inzetbaar bent.

Ben je enthousiast, servicegericht en kun je onder

moeilijke omstandigheden goed met mensen omgaan?

Reageer dan snel. Is je interesse in een stewardfunctie

bij ADO Den Haag gewekt? Neem contact op met ADO

Den Haag voor meer informatie. Stuur een mail naar

info@adodenhaag.nl of neem telefonisch contact op:

070-3054500 

ADO DEN HAAG HEEFT STEWARDS NODIG!

ANEMASCHOOL WINT 
SPANDOEKENWEDSTRIJD
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WE ZIJN ALLEMAAL FANS VAN JENS:

‘GEEN TIJD GEHAD
OM ZENUWACHTIG
TE WORDEN‘

> Hoe bijzonder is het verhaal van een jongen

die vorig jaar nog als bijbaantje in de supermarkt

werkte en nu zijn geld op het voetbalveld

verdient. Een jongen die vorig jaar op sportpark

De Bijlen in de Tweede Klasse de supporters van

Alphense Boys vermaakte en nu wekelijks in de

Eredivisie de ogen op zich gericht weet. Hij werd

deze maand zelfs geselecteerd voor Jong Oranje.

Klinkt als een droom, maar de even complete als

onvermoeibare middenvelder Jens Toornstra

(21) maakte het allemaal mee. 

Door Michel van Baaren



Vorig seizoen nog bij Alphense Boys, nu

bij ADO Den Haag. Er doen meerdere

versies de ronde van hoe je hier

belandde. Vertel jij het maar: hoe is het

zo gekomen dat je hier speelt?

‘Eigenlijk weet ik zelf ook niet precies

wie wie heeft gebeld, maar ik geniet er

wel volop van. Vorig seizoen speelden

we met Alphense Boys bij ADO Den

Haag tegen de amateurs en een paar

dagen later had ik Maurice Steijn aan de

lijn, hij belde me om te vragen of ik zin

had om bij Jong ADO Den Haag te voet-

ballen. FC Utrecht zou ook nog voor me

komen kijken, maar uit het gesprek met

Maurice sprak zoveel vertrouwen dat ik

hun aanbod niet eens heb afgewacht.

Van die beslissing heb ik geen seconde

spijt gehad.

Ik paste me ook snel aan in de groep,

ben een bescheiden, rustige jongen

zonder grote mond, waardoor ik snel

geaccepteerd werd. Eerst trok ik vooral

op met jonge jongens als Santy Hulst en

Kai van Hese, maar inmiddels kan ik

het met iedereen vinden.' 

Bij iedereen die ADO Den Haag volgt,

lijk je wel gespreksonderwerp nummer

1 te zijn. Wat mensen vooral opvalt, is

hoe je altijd meer tijd en ruimte dan de

rest lijkt te hebben. En het zelfvertrou-

wen dat je uitstraalt. Er lijkt gewoon

geen moment van zenuwen te zijn

geweest. 

‘Ook al had ik die wel, hoor. Als je hier

voor het eerst komt, kijk je alleen maar

om je heen. Alles is ineens heel groot;

het stadion en de supporters die er alle-

maal zijn. Dan voel je wel zenuwen als

je voor het eerst op de bank zit. Eigen-

lijk zou ik thuis tegen PSV al invallen,

maar door de drie wissels die gedaan

moesten worden, kwam dit er niet van.

Uiteindelijk gebeurde het bij Roda JC-

uit, maar doordat het allemaal zo snel

ging, had ik niet echt de tijd om zenuw-

achtig te zijn. Ik moest vooral genieten

en dat heb ik dan ook gedaan!'

Dan is er nog je loopvermogen en wer-

klust. Magistraal hoe je het ene

moment klaar staat om je keeper te

helpen en bij de aanval daarop alweer

de spitsen bedient. Zelfs na 90 minuten

voetbal lijk je nog niet stuk te zitten en

het ziet eruit alsof je zo een volgende

wedstrijd kan spelen. 

'Dat valt wel mee hoor. Het ligt ook aan

de wedstrijd. Als je 1-0 voorstaat, vind

ik vaak de kracht wel om door te gaan,

bij Alphense Boys werd me zelfs regel-

matig verteld dat ik te veel rende. Maar

ja, als ik achter sta wil ik zo graag win-

nen dat ik overal op het veld te vinden

ben om die bal te hebben. Op die condi-

tie heb ik verder nooit echt getraind, ik

denk dat ik het gewoon van nature heb.'

Wat je wel apart getraind lijkt te hebben

is je techniek. Meerdere malen tijdens

een duel weet je met een perfecte pass

of voorzet medespelers te vinden en je

kan gemakkelijk van je tegenstander

wegdraaien als die op je nek zit. 

'Zelf vind ik mijn techniek voldoende,

maar ik vind zeker ook dat dit nog

beter kan. Bij Alphense Boys deden we

wel eens 15 minuten dribbeloefeningen

met de bal, maar voor de rest ook niet

zoveel. Inmiddels zijn we bij ADO Den

Haag bezig mijn techniek te verbeteren.

De voorzetten en lange ballen die ik

geef, probeer ik altijd zoveel mogelijk

met mijn wreef te raken. Daarnaast heb

ik gewoon altijd zin om te trainen! Elke

dag dat ik wakker word, is het natuurlijk

weer heerlijk om op het voetbalveld te

mogen staan, daar geniet ik nog elke

dag van en zo word ik ook steeds beter.'

Het enige dat nog lijkt te ontbreken

richting de complete voetballer: een

doelpunt! Thuis tegen RKC was je er

weer een paar keer dichtbij en als je de

mensen in het stadion hoorde, gunden

ze je het allemaal. 

'Ja, dat merkte ik zelf ook. En mijn

teamgenoten gunden me een goal. Bij

Alphense Boys maakte ik er vorig jaar

25, maar dan moet ik wel zeggen dat er

acht penalty's bij zaten. Toen scoorde ik

veel op diepe ballen en had ik Achmed

Akbulut voor me staan, een grote sterke

spits. Vaak werd hij in de voeten aange-

speeld en kon ik lekker bijsluiten. Dank-

zij hem kon ik vaak scoren – we wisten

precies van elkaar wat we gingen doen.

Nu merk ik dat mijn vrije trap nog beter

moet, vorig jaar lukte het nog regelmatig

daaruit te scoren, maar de keepers van dit

niveau zijn net iets te goed. Dus daar

moet ik verder nog veel op trainen. Maar

op doelpunten moet ik me niet te veel

focussen, er moet niet teveel druk op

komen. Hoe veel ik er volgend jaar scoor?

Laat ik eerst maar die eerste erin schie-

ten, dan volgt de rest vanzelf.'

Na de middelbare school ging je stude-

ren aan de TU in Delft, dit vond je geen

succes dus stopte je er snel mee.

Daarna ging je verder aan de UVA, waar

je begon met Economie Algemeen en

inmiddels met Fiscale Economie bezig

bent. Wat gaat nu voor? 

'Voorlopig focus ik me helemaal op ADO

Den Haag en ga ik waar mogelijk hier

en daar naar een college om uiteindelijk

wel mijn propedeuse te halen. Ik weet

dat er interesse is van andere clubs,

maar ik heb het hier erg naar mijn zin

en wil hier volgend jaar weer veel wed-

strijden spelen, dat vind ik belangrijker

dan bij een grotere club op de bank zit-

ten. Volgend jaar bij ADO Den Haag spe-

len is echt mijn intentie.' 

Fiscale Economie. Is dat niet ook de

specialisatie van clubinvesteerder Mark

van der Kallen? Misschien zou je hem

hier wel kunnen opvolgen als je loop-

baan erop zit.....

'Haha, ja, dat zou nog eens mooi zijn hè.' A
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JENS TOORNSTRA

'UIT EERSTE GESPREK MET STEIJN SPRAK VERTROUWEN'



Aan de muur achter de bar van

zijn stamkroeg Café de Klap-

deur in Kralingen hangt een

actiefoto. Henk van Leeuwen, met een

zwachtel om zijn linkerknie, haalt voor

het Nederlands elftal in een oefenwed-

strijd tegen Club Brugge uit. De foto

symboliseert het hoogtepunt maar ook

de grootste teleurstelling van zijn voet-

balcarrière. Als spits van FC Den Haag

had hij verrassend een plekje in de

selectie voor het wereldkampioenschap

van 1978 in Argentinië toebedeeld

gekregen. De Rotterdammer speelde in

die periode ook twee officiële inter-

lands, tegen Israël (1-2) en Tunesië (0-

4). Tegen de Afrikanen scoorde hij zijn

enige interlanddoelpunt. Op grond van

zijn prestaties was hij verzekerd van de

trip naar Zuid-Amerika. ‘Ik had mijn

visum al geregeld’, zegt hij 32 jaar later.

‘Maar een knieblessure gooide roet in

het eten. Daar had ik al last van, maar

ik wilde graag mee. Op een gegeven

moment ging het echt niet meer. Dat

zag bondscoach Ernst Happel ook en hij

vertelde me dat tijdens een van de laat-

ste trainingen. Dat was groot nieuws,

het kwam zelfs op het NOS Journaal.’

Zijn wereld stortte op dat moment in. ‘Ik

heb echt gehuild, was er helemaal

kapot van. Ik zou meegaan in plaats van

Johan Cruijff, maar uiteindelijk zat ik

thuis met een kapotte knie. Het was

niet alleen het WK, er zat veel meer aan

vast. Ik kon in die tijd naar Ajax, PSV,

Valencia, Real Zaragoza en MSV Duis-

burg. Een WK zou die kansen alleen

maar doen stijgen, maar die knie ver-

hinderde dat. Dág topclub! In totaal ben

ik vijf keer aan het gewricht geopereerd,

nog steeds heb ik na het skiën of hard-

lopen een dikke knie. Eenmaal terug op

de velden, werd het DS'79 in plaats van

het buitenland.’

Saillant is dat Dick Nanninga, die hem

zowel bij Roda JC als bij Oranje opvolg-

de, de gelijkmaker in de finale tegen

Argentinië binnenkopte. Wat als Henk

van Leeuwen in die eindstrijd had mee-

gedaan? ‘Ach, dat is achteraf praten.

Misschien had ik die bal er ook inge-

kopt. Maar het is vaak de vorm van de

dag. Soms schiet je uit tien kansen er

zes in, soms raak je geen pepernoot.

Dat blijft gissen.’

Beste jaren

Dat Van Leeuwen in die jaren het

Nederlands elftal haalt, is al een pres-

tatie van formaat. In de jaren zeventig

bemachtigden Ajax, Feyenoord en PSV

de ene na de andere Europa Cup. En

dan is het merkwaardig dat een spits

van een subtopper de kansen in Oranje

moet afmaken. Te meer omdat Van

Leeuwen eerder in zijn loopbaan een

minder plezierige ervaring met Ernst

Happel had. Als zeventienjarige ram-

melde hij in 1969 aan de deur van het

grote Feyenoord. De Rotterdammers

hadden met Van Leeuwen alvast de

opvolger van Ove Kindvall in huis. ‘Maar

ik zat bij Feyenoord al snel op dood

spoor. Happel zag me niet staan, deed

een beetje uit de hoogte en was meer

met Willem van Hanegem bezig. En

toen haalden ze ook nog eens Hans

Posthumus voor mijn positie. Toen wist

ik dat ik beter kon vertrekken.’
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> Denkend aan komend WK, ontkomen we ook niet aan

terugblikken. Van de naoorlogse ADO- en FC Den Haag-

spelers is, buiten Aad Mansveld, niemand dichter bij een WK-

optreden geweest dan Henk van Leeuwen. De nu 59-jarige

oud-spits dankte die kans voor de mondiale eindstrijd in

1978 aan zijn topjaren in een topteam.  

Door Klaas Jan Droppert

ADO DEN HAAG COURANT

HENK VAN LEEUWEN SPEELDE MET DE BORST VOORUIT:

‘MOEILIJKSTE TEGENSTANDER? 
HAD IK NIET!’



Van Leeuwen ging naar Limburg en

loodste met zijn doelpunten Roda JC

naar de Eredivisie. Hij keerde in 1974

terug naar de Randstad om bij FC Den

Haag te voetballen. ‘Dat zijn echt mijn

beste jaren geweest. Wat een schitte-

rende ploeg hadden wij, een echt win-

naarsteam! Met Aad Mansveld altijd

voorop in de strijd, maar ook types als

Lex Schoenmaker, Dojo Perazic, Aad

Kila, Ton Thie, Joop Korevaar en Leen

Swanenburg zorgden ervoor dat we een

uitstekende ploeg hadden. We straalden

onoverwinnelijkheid uit. Tegenstanders

kwamen echt met knikkende knieën

naar het Zuiderpark. Tegen mannen als

Ruud Krol of Johan Cruijff keken we

niet meer op. Eigenlijk was het hele

plaatje goed: een sterk team, een goede

sfeer, veel supporters en goede presta-

ties, dat maakte de periode in Den Haag

tot mijn mooiste jaren.’

Een karakteristieke spits, zo was 'Mooie

Henkie' het beste te omschrijven.

Fameus was zijn timing bij kopballen.

Maar wie in hem een stormram zoals

Nanninga ziet, doet hem tekort. ‘Voor-

zetten van Tscheu la Ling kopte ik er

allemaal in, die waren altijd op maat. Ik

was geen sprintwonder, maar je kon me

gewoon over de grond aanspelen. De

tegenstander kreeg me moeilijk van de

bal af. Ik kon kappen en draaien en had

een goed schot. Moeilijkste tegenstan-

der? Die had ik niet! Geloof in eigen

kunnen, heb ik altijd gehad. Als ik in

mijn hum was, kon ik hen allemaal aan.

Ja, ook Wim Rijsbergen liet ik alle hoe-

ken van een volle Kuip zien. Daar heb ik

toen mijn uitverkiezing voor het Neder-

lands elftal aan te danken gehad.’

Betrokken

Opvallend is dat in zijn zeven seizoenen

in de Residentie Van Leeuwen bij alle

mijlpalen van de club in die periode

betrokken was. Zo was Van Leeuwen de

matchwinnaar in de met 1-0 gewonnen

bekerfinale tegen FC Twente op 15 mei

1975 ('Nee, geen kopbal maar een intik-

ker') en ook had hij een belangrijk aan-

deel in het beroemde tweeluik tegen

West Ham United in de kwartfinale van

Europa Cup II in 1976. ‘Die wedstrijd

hebben we uiteindelijk thuis verloren.

We stonden 4-0 voor, maar die Engelsen

scoorden nog twee keer. Hoewel... we

zouden alsnog doorgegaan zijn als mijn

doelpunt in Londen was goedgekeurd. Ik

weet nu nog niet waarom deze werd

afgekeurd. Maar West Ham United ging

door en won uiteindelijk de Europa Cup.’

Betrokkenheid bij FC Den Haag is er nog

steeds. Van Leeuwen koos voor een maat-

schappelijke carrière in de makelaardij en

is nog steeds met onroerend goed-beleg-

gingen voor grote partijen bezig. Toch

blijft het voetbal hem trekken. ‘Samen

met Feyenoord is ADO Den Haag altijd

mijn club geweest. Laatst zat ik nog met

oud-scheidsrechter Mario van der Ende in

een box naar FC Utrecht - ADO Den Haag

te kijken. Was leuk, net als die reünie met

oud-ADO-leden. Destijds wilde ik niet in

de voetballerij actief blijven. Nu zou ik er

wel in willen terugkeren. Ik heb grote

makelaarskantoren gehad en heb leiding

aan veel mensen gegeven. Ik weet dus

iets van managen en ben commercieel

goed bij de tijd. Bovendien heb ik op hoog

niveau gespeeld, dus dat zijn allemaal

zaken die bij een voetbalclub van pas

komen. Bij ADO Den Haag zou ik best wat

willen doen op technisch of financieel

gebied. Misschien komt het er ooit nog

een keer van.’

ADO DEN HAAG COURANT
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HENK VAN LEEUWEN

BE A PART OF IT!

Voor een ondernemer in de Regio Haaglanden is het bezoeken van een voet-

balwedstrijd een ideale manier om nieuwe zakenrelaties in een informele

sfeer te ontmoeten of om huidige relaties te onderhouden. Dat bezoek gaat

aanzienlijk verder dan de wedstrijd alleen. Het is ook: dineren op niveau,

samen een drankje drinken in een stijlvolle ambiance, in een van de ruimtes

die ruim van tevoren en tot ruim na afloop tot uw beschikking staan. Naast

zeventien thuiswedstrijden en bekerduels, worden er vele bijeenkomsten en

netwerkevents georganiseerd, We zouden zeggen: Be a part of it en benut

alle kansen die het lidmaatschap van het grootste netwerkplatform in Haag-

landen u biedt.

SMALL BUSINESS CLUB
Voor de jonge startende ondernemer of kleine zelfstandige ondernemer heeft

ADO Den Haag de Small Business Club. In een eigen ruimte ontmoeten ze

rond de wedstrijden de overige eveneens uitermate bij hun club betrokken

leden. Informeel is hier het toverwoord. De voetbalsfeer spat er van af.

BUSINESS CLUB 
Grootste en meest dynamische Business Club van Regio Haaglanden. Zaken

doen en sportiviteit gaan hier hand in hand. 1.430 uitstekende zitplaatsen,

ontvangstruimte van 700 vierkante meter. Naast de moderne Business Loun-

ge hebben de leden hun eigen, voortreffelijke, buffetrestaurant. Na iedere

wedstrijd live amusement. 

RESIDENTIE CLUB 
Captains of industry, politici en vertegenwoordigers van de gemeentelijke en

landelijke overheid, ambassades en het grote aantal internationale organisa-

ties dat zich in Den Haag bevindt, ontmoeten elkaar hier in een even exclu-

sieve als ongedwongen ambiance. Exclusief voor leden is het aangrenzende

restaurant. Dé ontmoetingsplaats op topniveau. 

EXPOSURE
Exposure-adverteerders hebben bij ADO Den Haag de keuze uit een breed

scala van mogelijkheden, variërend van posities op de LED boarding tot spe-

cifiek op toeschouwers gerichte stadionuitingen. Uit deze mogelijkheden kan

naar wens het meest ideale pakket worden samengesteld. Naast de landelij-

ke exposure ontvangen adverteerders bij ADO Den Haag een zeer hoge mate

van regionale exposure.  Ook de twee reclamemasten naast het stadion biedt

sponsoren een goede mogelijkheid om een grote groep mensen te bereiken.

Voor meer informatie betreft bovenstaande en meerdere mogelijkheden bij

ADO Den Haag neem contact op ADO Den Haag  via 070-3054517 of stuur een

email naar commercielezaken@adodenhaag.nl

’GELOOF IN EIGEN KUNNEN HEB IK ALTIJD GEHAD’
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Zaterdagmiddag. Een fris windje

waait strak over het veld van

sportpark De Roodemolen in

Sassenheim. Gelukkig verwarmt een

stralend zonnetje de tribune. Langs het

veld enige tientallen Ter Leede fans en,

hoe kan het ook anders, de altijd aan-

wezige ‘harde kern’ ADO Den Haag

supporters. Met spandoeken en hun

aanwezigheid volgen zij de vrouwen uit

de Residentie door het hele land. Op

het veld zien ze ADO Den Haag zwoe-

gen, een strafschop en een hele serie

kansen missen en vooral in de tweede

helft geen enkele vat meer krijgen op

het in de Hoofdklasse uitkomende Ter

Leede. 

De bekerwedstrijd gaat dan ook verlo-

ren voor ADO Den Haag. Ter Leede dat

minder klasse maar meer wilskracht

liet zien, scoorde één keer vanaf de

penaltystip en bekert daardoor verder.

Voor de ploeg van Sarina Wiegman rest

de race om het kampioenschap.

Op de tribune zit jeugdinternational

Lisanne Grimberg (17) aandachtig naar

de verrichtingen van haar collega’s te

kijken. Ze oogt koeltjes, maar is een

geconcentreerd toeschouwer die geen

detail wil missen. ‘Het gaat niet goed

vandaag, maar vraag me niet waarom.

Het is gewoon een heel slechte wed-

strijd van ons.’ De aanvalster uit Was-

senaar speelt niet vanwege een

gekwetste enkel (‘mijn zwakke plek’),

maar verwacht tijdens het slot van de

competitie weer van de partij te zijn. 15

jaar was ze, toen ze vorig seizoen de

overstap van Blauw Zwart uit Wasse-

naar naar ADO Den Haag maakte. ‘Ja

erg jong en ik moest er ook lang over

nadenken. Maar uiteindelijk wilde ik

toch de uitdaging aangaan om in de

Eredivisie te voetballen.’ 

> Voor het derde seizoen op rij streden de ADO Den Haag vrouwen om de landstitel in de Eredivisie. Wederom was AZ,

kampioen in 2008 en 2009, de grootste concurrent. Vlak voor de beslissende wedstrijden in de competitie moest ADO Den Haag

in Sassenheim aantreden tegen Ter Leede. Inzet, de halve finale van het bekertoernooi. Een mooi moment om tijdens en na de

wedstrijd in gesprek te gaan met twee internationals, Jeanine van Dalen en Lisanne Grimberg. 

Door Bert Tielemans

LISANNE GRIMBERG EN JEANINE VAN DALEN 

KNOKKEN VOOR ADO DEN HAAG
ÉN HET NEDERLAND ELFTAL

’ONZE KRACHT IS DE BEREIDHEID
VOOR ELKAAR TE WERKEN’



Bij ADO Den Haag scoorde Grimberg in

haar eerste seizoen acht maal. Dit jaar

staat de teller op vier treffers, ‘maar het

seizoen is nog niet afgelopen’. Vanaf de

start bij ADO Den Haag wist Grimberg

coach Sarina Wiegman te overtuigen

van haar kwaliteiten en speelt ze nage-

noeg alle wedstrijden. Grimberg: ‘Mijn

aanspeelbaarheid is misschien wel mijn

sterkste kant. Voor een elftal is dat

belangrijk. Maar de afgelopen twee jaar

ben ik op alle fronten beter geworden.

Door veel te trainen ben ik fysiek ster-

ker en beter geworden.’ De prestaties

bij ADO Den Haag maakte de VWO-

scholiere tot een vaste waarde bij Oran-

je onder 19 jaar. ‘Het is geweldig om

voor Oranje te spelen maar of ik dit jaar

meedoe aan het EK moet ik nog bekij-

ken. In diezelfde periode doe ik examen

en eigenlijk moet dat voor gaan, maar

ja, een EK. Volgend jaar wacht de Eras-

mus Universiteit in Rotterdam.’ Geen

EK dus wellicht en helaas ook geen

kampioenschap. 'We hebben echt weer

heel lang meegedaan voor de titel, AZ

was de favoriet en die club heeft het

heel knap weer waargemaakt. Onze

kracht is de bereidheid om keihard voor

elkaar te willen werken. Als team zijn

we misschien wel het beste team van de

Eredivisie en ik ben ervan overtuigd dat

dat er nog meer uit gaat komen.'

Na afloop van de wedstrijd zit Jeanine

van Dalen moe en balend in de kantine

van Ter Leede. ‘Zoveel kansen en toch

verliezen. Onnodig. Dan maar concentre-

ren op de competitie waarin we nog een

prijs kunnen winnen.’ De 24-jarige verde-

digster uit Klaaswaal speelt al weer voor

het derde seizoen voor ADO Den Haag en

was dus ook voor de derde keer op rij

heel dicht bij de titel. ‘Het zat er weer in,

het moest nu maar eens gebeuren, maar

dan moeten we in de laatste wedstrijden

wel beter spelen dan vandaag.’ We heb-

ben goed gespeeld in de competitie,

maar in de strijd met een ploeg als AZ

mag je helemaal niets laten liggen.' Een

titel zou een tweede hoogtepunt van het

seizoen zijn geworden voor Van Dalen.

Een seizoen dat direct mooi begon met

het bereiken van de halve finale op het

Europees Kampioenschap in Finland.

Jeanine van Dalen: ‘Het was een mooie

ervaring en geweldig om mee te maken.

Het EK is zo groots opgezet. Tegelijk was

het voor mij persoonlijk ook wel weer

teleurstellend dat ik geen minuut heb

gespeeld. Erbij zijn was prachtig, maar ik

had graag in het veld gestaan natuurlijk.’ 

Hoogtepunt

Voor het Nederlands vrouwenvoetbal

was het bereiken van de halve finale 

een absoluut hoogtepunt. ‘Tussen grote

voetballanden als Duitsland en de 

Scandinavische landen stonden wij nu

ineens.’ In Nederland nam de belang-

stelling van pers en publiek direct toe,

ook omdat verschillende wedstrijden van

het Nederlands elftal live op de televisie

waren te zien. ‘Het EK zorgde weer voor

extra positieve aandacht voor het vrou-

wenvoetbal. En dat is belangrijk om als

sport te groeien. Bondscoach Vera Pauw

heeft sowieso veel betekend voor de

ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in

Nederland en de sport echt op de kaart

gezet.’ Op dit moment spelen meer dan

100.000 meisjes en vrouwen bij een

voetbalclub. 

De belangstelling voor de Eredivisie

groeit met twee nieuwe clubs in het sei-

zoen 2010-2011, VVV-Venlo en FC Zwolle

worden toegevoegd aan de competitie.

Maar volgens Jeanine van Dalen is het

allemaal nog niet aantrekkelijk genoeg.

‘Ik hoor om me heen dat het niveau ver-

der omhoog moet en we meer aandacht

moeten krijgen. Dat is lastig want je

moet stap voor stap groeien als compe-

titie. Het is mooi dat er volgend seizoen

twee clubs bijkomen maar het is jam-

mer dat Ajax, PSV of Feyenoord nog

geen vrouwenelftal opzetten. Geld is

natuurlijk het grootste probleem, maar

een grote club die meedoet zorgt gelijk

voor meer aandacht en belangstelling.

En dat is wat we nodig hebben om als

sport nog verder te groeien.’
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‘HET EK ZORGDE VOOR EXTRA POSITIEVE AANDACHT’
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VAKANTIE

WAT GAAN WE DOEN
DEZE ZOMER?

‘NA EEN PAAR
WEKEN GAAT HET
WEER KRIEBELEN‘

> De vakantie staat voor de deur. Hoe brengen de mensen

van en rondom ADO Den Haag deze ADO-loze periode door?

En wat doen ze tijdens deze weken? Denken ze aan voetbal,

of gebruiken ze de tijd juist om de batterij weer op te laden

voor de komende jaargang?

Door Eppo Ford 

VERDEDIGER CHRISTIAN KUM:
‘Ik ga gezellig met mijn vriendin naar Aruba. Even lekker niets doen en het hoofd

leegmaken. De eerste twee weken van de vakantie denk ik meestal niet aan voet-

bal. In de derde en vierde week ga ik er weer over nadenken. En in de vijfde week

wil ik zo snel mogelijk weer op het gras staan en tegen een bal trappen.’ 

‘En wanneer ik weer thuis ben, ga ik veel op bezoek bij familie en vrienden. Zij zijn

meestal vrij in het weekeinde, wanneer ik moet voetballen. Na het seizoen haal ik

dat een klein beetje in. Ik ben wel aan vakantie toe; dat heb ik eerlijk gezegd wel

ieder seizoen.’

‘Ik ga naar Spanje, daar heb ik een

huis gehuurd. En thuis ga ik af en toe

lekker weg met mijn boot. Ik ben wel

altijd met ADO Den Haag bezig en ben

eigenlijk altijd bereikbaar voor het

geval dat er iets mocht zijn. Maar ik

probeer wel te genieten. We hebben

allemaal vakantie nodig. Tijdens het

voetbalseizoen zijn we zes dagen per

week in touw. Dat is fysiek en geeste-

lijk slopend, zeker als het even wat

minder gaat. Zodra een seizoen is

afgelopen, stap ik daarom in mijn boot

en vaar naar de Vinkeveense plassen,

of naar Friesland.’

‘Door het WK kom ik ook op ideetjes

voor de Fanshop. In Spanje zal ik zeker

weer bij een aantal voetbalclubs gaan

kijken in hun winkels om ideeën op te

doen. Dit jaar ga ik misschien naar

Barcelona, ik heb daar een paar con-

necties en kom makkelijk binnen. Dat

is ook persoonlijke interesse natuur-

lijk, daar rondkijken is sowieso leuk. Ik

probeer het aangename met het nutti-

ge te verenigen in de vakantie.’

OSCAR ALKEMADE,
HOOFD 
JEUGDOPLEIDING:  
‘Mijn vakantie begint rond 15 juni. Dan

sluiten wij de poorten bij de jeugdoplei-

ding. Op 15 juli gaan ze weer open, want

dan beginnen de A’s ongeveer. Ik ga met

mijn gezin naar Italië, naar Rome. We

staan op een camping in de buurt. We

wonen in Noordwijk, dus we gaan altijd al

veel richting het strand. De eerste paar

weken van de vakantie gaan de voeten in

het zand. Na een paar weken gaat het

weer kriebelen, dan pak ik even de krant

om te kijken of ik niets mis.’

‘Tussen 15 mei en juni is het rustig bij

de opleiding van ADO Den Haag, maar

dan hebben we het wel druk met de

organisatie. We hebben in mei de certi-

ficering van de KNVB, omdat we in 2010

het Keurmerk willen krijgen dat we een

regionale opleiding zijn. Er zijn zome-

teen nog maar twaalf voetbalopleidin-

gen erkend door de KNVB als regionale

opleiding. Tussen mei en juni is er ook

een enorme vraag van makelaars en

ouders, die spelers aanbieden. Intern

hebben we de keuzes dan al gemaakt.

Op 1 mei krijgen de jongens te horen of

ze wel of niet bij ADO mogen blijven.

Maar dat gebeurt ook bij andere vereni-

gingen, en de jongens die ‘nee’ te horen

krijgen, gaan dan naar een andere club

op zoek. De KNVB heeft de uiterste

datum voor de aanmeldingen dit jaar

verplaatst naar 15 juni, dus we zullen

zien wat er dit jaar gaat gebeuren.’

JEANINE 
VAN DALEN, 
VERDEDIGSTER:
‘Ik weet nog niet wat ik ga doen in

mijn vakantie. Met het Nederlands 

Elftal spelen wij eind juni nog een

wedstrijd tegen Noorwegen, voor de

kwalificatie van het WK in 2011. We

staan er niet goed voor. Maar we doen

ons best ons toch te kwalificeren. Het

is na het voetbalseizoen altijd lekker

om even op vakantie te gaan. Strand

en zon zijn in ieder geval mijn

favoriete ingrediënten. Het

is fijn om even een paar

weken helemaal niet met

voetbal bezig te zijn.’

ALBERTO VAN
GROENGEELHART TV:

‘Als je zo’n website hebt als wij, waar

veel tijd en stiekem ook behoorlijk wat

geld in zit, kun je niet echt meer op

vakantie. Dat geeft niet, we doen deze

zomer weer van alles. We hebben een

afspraak met Johan Derksen dat we

langskomen in het Kurhaus, van waar-

uit ze het WK gaan volgen. We gaan

naar wat supporterstoernooien. Er is

altijd wat te melden. Misschien volgen

we bijvoorbeeld een supporter die op de

camping staat.’

‘Het begin en het einde van de competi-

tie is ook altijd een rouwperiode. Als ik

hoor welke jongens mogelijk weg gaan,

word ik sip. Zeker nu ik de gasten dank-

zij Groengeelhart tv persoonlijk ken.

Maar als de oefenwedstrijden beginnen,

ben ik er weer klaar mee. Ik vind ook

dat de zomerstop erbij hoort. De spe-

lers moeten ook vakantie vieren. Som-

mige mensen zeggen dat het makkelijk

is, een beetje tegen een bal trappen.

Maar als je ziet wat ze allemaal doen.

Ze staan soms ’s avonds laat nog in 

een ziekenhuis, bij zieke kinderen. 

En na de wedstrijd staan ze in hun pak 

en worden ze meegenomen langs alle

businessclubs. Ik zou dat niet kunnen.’

RUUD MANSVELD, MANAGER FANSHOP 
BIJ ADO DEN HAAG:
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HAAGSE JEUGDINTERNATIONALS:

‘EEN EER OM VOOR JE 
LAND TE SPELEN’

> Groengeel. Maar zeker

ook een beetje Oranje.

Charlton Vicento (19), Kai

van Hese (20) en Jordy

Toorenburg (15) volgen het

WK met nóg een beetje

extra interesse. Net zoals

wij doen met hen.

Door Bert Tielemans

CHARLTON VICENTO 

Het grootste aanvallende talent

van ADO Den Haag debuteerde

in de verloren thuiswedstrijd

tegen FC Twente. Trainer Raymond

Atteveld gunde hem de volle 90 minu-

ten. Toch brak Vicento in zijn eerste jaar

bij de profs niet door. Hij scoorde 1 keer

(thuis tegen Sparta) en kreeg de hoon

van pers en publiek over zich heen na

zijn iets te opzichtige fopduik in de

Arena tegen Ajax, maar hij sloeg zich er

in eerste instantie goed doorheen. Tot

de winterstop kwam de Zoetermeerder

tot 14 wedstrijden. Daarna speelde hij

niet meer in het eerste elftal. 

Charlton Vicento: ‘Daarom ben ik ook

gematigd tevreden over het seizoen. Blij

dat we ‘erin’ zijn gebleven, maar ik had

graag meer minuten in het eerste

gepakt. Voor het seizoen had ik niet ver-

wacht al bij het eerste te mogen spelen,

maar als je er eenmaal hebt gestaan wil

je daar blijven spelen.’ 

Het zijn de wetten van het profvoetbal. Een

debutant krijgt na enkele goede optredens

vaak een terugslag. ‘Als je plotseling bij de

selectie van een profclub zit, wordt er

direct zoveel van je verwacht. Niet makke-

lijk, is gebleken. Ik wilde me zo graag

bewijzen en belangrijk zijn voor de club,

maar dat lukte gewoon niet.’ 

Na de thuiswedstrijd tegen Heracles

Almelo volgde de terugzetting naar het

tweede elftal. ‘Dat kwam keihard aan.

Maar na een tijdje besef je dat het

terecht was.’ In het tweede kwam het

spelplezier, het vertrouwen en ook het

succes weer terug. ‘Ik was pas nog

beslissend tegen Heerenveen met een

goal en een assist, en tegen PSV liep het

ook lekker. Ik heb ook veel geleerd dit

seizoen. Ben sterker geworden, vooral

mentaal en ik besef ook beter dat ik als

prof moet leven om te slagen.’ Tegen

RKC, het laatste thuisduel van het sei-

zoen, kwam toch nog de beloning.

Vicento was door interim-trainer Mauri-

ce Steijn weer op de bank geposteerd en

beleefde de vreugde van de handhaving

van dichtbij. ‘Ik sprong Steijn als één

van de eersten om zijn nek. Hij is toch

vijf jaar mijn trainer bij de jeugd

geweest. Ik vind het heel knap dat hij

het heeft geflikt om ADO in de Eredivisie

te houden.’

Een ander hoogtepunt was de selectie

voor het Nederlands elftal onder-19.

‘Oranje is prachtig om mee te maken.

Een eer om voor je land te spelen. De

wedstrijd tegen Portugal sprong er voor

mij uit. Ik stond in de basis, scoorde en

uiteindelijk wonnen we met 3-1.’ 

Bijzonder, leuk maar is het ook leerzaam?

‘Natuurlijk, je speelt met de beste spelers

van je generatie die bijna allemaal bij top-

clubs spelen. Daar leer je altijd van. Het

gevoel is ook goed voor mezelf, want ik

besef dat ik meekan op dat hoge niveau.’

Oranje betekent voor Charton Vicento dat

zijn seizoen nog niet is afgelopen. Het

Nederlands elftal onder 19 jaar speelt in

mei drie EK kwalificatiewedstrijden tegen

Slowakije, Polen en Duitsland in Limburg.

De winnaar komt in juli in actie tijdens het

Europees Kampioenschap in Frankrijk.

‘Het seizoen kan nog heel mooi worden. Ik

zit bij de voorlopige selectie dus wie weet.’ 



KAI VAN HESE

Onder leiding van André Wet-

zel maakte Kai van Hese

vorig seizoen zijn debuut in

het eerste elftal. Onverwacht bleef hij

het hele seizoen bij de selectie en

kwam uiteindelijk tot 11 wedstrijden

in de Eredivisie. Opgegroeid bij Quick

in de Vogelwijk en ‘gepolijst’ als back

bij de jeugdopleiding van ADO Den

Haag, was de kleine Van Hese een

prettige verrassing voor het Haagse

publiek. Dit seizoen moest de ontwik-

keling worden voortgezet en een

basisplaats afgedwongen. Kai van

Hese: ‘Het is redelijk gegaan. Ik heb

een vergelijkbaar aantal wedstrijden

gespeeld (12) als vorig jaar, maar je

merkt dat zo’n tweede jaar moeilijker

is. De vrijheid van vorig seizoen, het

onbevangen kunnen spelen tegen

tegenstanders die je niet kennen, dat

is er gewoon minder. Toch heb ik het

gevoel gegroeid te zijn in mijn ontwik-

keling. Volwassener geworden in mijn

spel en op verschillende momenten

belangrijk geweest voor het elftal. In

de beslissende wedstrijd tegen RKC

Waalwijk stond ik er weer gewoon en

speelde een goede wedstrijd.’ 

Voor de tweede keer op rij leverde Kai

van Hese daarmee een bijdrage aan

de handhaving in de Eredivisie. Maar

volgend seizoen moet het allemaal

beter, volgens Van Hese: ‘We moeten

vooruit kijken. Dat doe ik zelf ook. Vol-

gend jaar is mijn persoonlijke doel-

stelling om een vastere waarde voor

ADO Den Haag te worden, er minder

tussenin schommelen. Met het ver-

trouwen van de trainer, wie het ook

wordt, moet dat kunnen.’ Dat Kai van

Hese belangrijk kan zijn, bewijst zijn

selectie voor het Beloftenelftal van

de KNVB. ‘Voor Oranje spelen is heel

bijzonder. Het tenue, alles erom-

heen, dat smaakt naar meer. Al in

de jeugd was ik geselecteerd

voor Onder-15 en Onder-16,

maar nu bij de beloften kon

ik mee naar het toernooi

in Toulon.’ 

Het prestigieuze jeugdtoernooi in de

Zuid-Franse havenstad staat bekend

als kweekvijver voor jong internatio-

naal talent. ‘Helaas speelde ik alleen

de wedstrijd tegen Argentinië, maar je

voelt aan alles dat zo’n toernooi goed

is voor je ontwikkeling. Shirtje ruilen

mocht niet van de KNVB, dat was dan

weer jammer natuurlijk, maar ik heb

er mooie herinneringen aan.’ 

Kijkt Kai van Hese met bijzondere

belangstelling naar het aankomende

WK in Zuid-Afrika? ‘Voor de televisie

let ik altijd op de spelers die op ‘mijn’

positie staan. Dat is lastig, vanuit het

stadion kan dat gewoon wat beter. Tij-

dens het WK volg ik Ashley Cole van

het Engelse elftal met belangstelling.

Ik ben benieuwd of het privégedoe

invloed heeft op zijn spel, maar hem

vind ik echt een geweldige back.’
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JORDY TOORENBURG 

Menig topclub schijnt de ontwikkeling

van Jordy Toorenburg, één van ADO

Den Haags’ grootste talenten, op de

voet te volgen. Toorenburg is er niet

van onder de indruk. ‘Gewoon het

koppie erbij houden en lekker voetbal-

len. Ik heb geen idee wat er allemaal

gaat gebeuren, maar ik heb het naar

mijn zin bij ADO Den Haag.’ Terug van

een avondtraining heeft de 15-jarige

Jordy wel even tijd om vanaf de fiets

te praten over het afgelopen seizoen.

‘In de B1 heb ik een jaar lang

gespeeld tegen spelers die 1, soms

zelfs 2 jaar ouder zijn. Daar leer je

veel van natuurlijk.’ 

’OP DEZE LEEFTIJD HET

HOOGST HAALBARE’

Het elftal van trainer coach René van

Delft heeft het niet gemakkelijk in de

competitie. Jeugdteams van Ajax,

Feyenoord, PSV maar ook AZ en Heer-

enveen/Emmen zijn voorlopig nog een

maatje te groot voor de ADO Den Haag

jongens. Toch speelt Toorenburg een

goed seizoen, ook gelet op zijn selec-

tie voor Oranje Onder-16 jaar. ‘In

februari, tegen Ierland, op een toer-

nooi in het Portugese Albufeira maak-

te ik een geweldige goal. Een corner

werd weggekopt en ik nam hem vol.

Die wedstrijd wonnen we met 3-0 en

dan is het heerlijk om voor je land uit

te komen.’ 

Bondscoach Ruud Dokter doet steeds

vaker een beroep op de Haagse aan-

valler. ‘Daar doe je het toch voor. Het

volkslied voor de wedstrijd en spelen

tegen Portugal of Brazilië. Dat is op

deze leeftijd toch het hoogst haalba-

re.’ Tijdens de wedstrijden en trainin-

gen met Oranje pikt Jordy Toorenburg

heel wat op waar hij ook bij ADO Den

Haag profijt van heeft. ‘De bondscoach

praat veel individueel met spelers.

Over hoe ik sneller druk in het veld

moet zetten en omschakelen bij bal-

verlies. Je leert sowieso veel bij het

Nederlands elftal. Het gaat allemaal

net wat sneller met de bal, waardoor

je gedwongen wordt sneller te hande-

len. Maar dat is ook logisch. Het zijn

de beste jongens van deze leeftijd.’ 

Tijdens het WK zal de rappe aanvaller

extra goed letten op zijn collega’s die

op ‘zijn’ positie lopen. ‘Wayne Rooney

is geweldig. Daar zou ik het liefst ooit

mee vergeleken willen worden. Zo

sterk aan de bal, als die hem heeft,

raakt hij hem nooit meer kwijt. Maar

voordat ik dat niveau heb…. Nee daar

ben ik nog lang niet.’
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De opluchting was groot na de wed-

strijd tegen RKC Waalwijk’, vertelt

Steijn. ‘Een 4-0 zege, waardoor

we zonder hulp van de Nacompetitie één

wedstrijd voor het einde in de Eredivisie ble-

ven. We hebben natuurlijk een vreemd slot

van de competitie gekend. Op een gegeven

moment kwamen Bob Kootwijk en ik voor de

groep te staan. We hebben gewoon de lijn

gevolgd die we samen met Raymond Atte-

veld hadden ingezet. Alleen stonden er nu

andere poppetjes voor de groep. Op voetbal-

gebied veranderde er weinig die laatste

weken. Op dat moment moesten de spelers

het laten zien. Vanaf de wedstrijd tegen Ajax,

die we pas in de blessuretijd met 0-1 verlo-

ren, lieten ze het ook zien. Of het uiteindelijk

aan de poppetjes of de spelersgroep heeft

gelegen, is niet belangrijk. We zijn er samen

in gebleven en moeten verder.’

Hectisch

‘Het zijn hectische weken geweest. Op het

moment dat Bob en ik het vertrouwen kre-

gen van spelers, bestuur en Raad van Com-

missarissen, zijn we er vol voor gegaan. Er

was geen weg terug meer, we moesten

presteren. Op hetzelfde moment dat ik er in

stapte, was ik emotioneel vanwege een fami-

liedrama dat we hebben moeten ondergaan.

Bij het eerste gesprek met de spelersgroep

heb ik duidelijk aangegeven dat ik er voor de

club instapte. We hebben de spelers duide-

lijk aangegeven dat ze alleen onze weg

moesten volgen en wanneer dat niet zou

gebeuren er maatregelen zouden volgen. Dat

hebben de jongens goed opgepakt.’

Druk

‘Natuurlijk was er druk van buitenaf. Mijn

karakter laat het alleen niet toe dat ik er last

van heb. Als speler was ik al rustig en nu als

trainer ook. Gewoon keihard werken en je

best doen op je eigen manier. Het is niet

altijd even gemakkelijk om alles in alle rust

te overzien. Maar we hebben de klus

geklaard, ondanks alle moeilijkheden. Ik ver-

scheen als hoofdtrainer vaak op de televisie.

Je wordt het gezicht van ADO Den Haag.

Iedereen wil ook wat van je weten. Als er

druk was, kwam die meestal uit de hoek van

de media. Het was onze taak die waar moge-

lijk weg te halen.’  

Toekomst

‘Ach, daar moeten we nuchter tegenaan blij-

ven kijken. Een aantal spelers waarvan de

contracten afloopt, zal weggaan. Anderen zal

contractverlenging worden aangeboden.

Maar ook voor de spelers waarvan de con-

tracten doorlopen, moet de afweging voor

volgend seizoen worden gemaakt. Datzelfde

geldt voor de trainers. Komt er een nieuwe

trainer of gaat men verder met deze groep?

Wat gebeurt er met mijn persoontje en dat

van Bob? Belangrijkste is dat we allemaal

beseffen dat het belang van de club altijd

voorop staat en persoonlijke belangen daar-

aan ondergeschikt zijn.’

‘ALS SPELER WAS IK AL

RUSTIG, NU ALS TRAI-

NER OOK’

Cursus

’Inmiddels ben ik bij de introductie geweest

van de cursus Coach Betaald Voetbal. Ik wil

verder in dit vak. Hoofdtrainer worden of blij-

ven. Een dag na de wedstrijd tegen RKC

moest ik me melden in Zeist. De docenten

vertelden me dat wat ik de laatste vijf weken

had meegemaakt bij ADO Den Haag, ze me

dat niet tijdens een cursus konden leren. Het

is extra bagage die je meeneemt in je voet-

balleven. Werken in de praktijk is de beste

leerschool die er maar kan zijn. We moeten

in mei nog een keer terugkomen. In septem-

ber gaan we dan echt met de cursus van

start. Het zal volgend seizoen druk worden,

maar ik heb het er graag voor over.’   

Den Haag

‘Iedereen zegt het en weet het: de stad Den

Haag verdient een stabiele profclub. Het vol-

gende seizoen zal cruciaal worden voor de

club. Waarom kunnen clubs als FC Twente

en AZ in kleinere steden met een minder

grote aanhang wel de stap naar de subtop

maken? Door de uitvoering van een meerja-

renplan moet er in Den Haag een stabiele

club komen. Stabiliteit, is het toverwoord.

Het moet rustig worden rond de club en daar

moeten we met z’n allen aan bijdragen. Ik

neem NAC altijd als voorbeeld. In de tijd dat

ik daar speelde, was het daar vaak onrustig.

In de loop van de jaren is men gaan bouwen

aan een stabiele organisatie. Dat moet bij

ADO Den Haag ook kunnen.’ 

Voetbalwereld

‘Trainer zijn is een mooi beroep. Iedereen

houdt van voetbal, dus het staat altijd in de

belangstelling. Trainen en wedstrijden spe-

len is leuk. Maar het voetbalwereldje is tege-

lijkertijd heel complex. Je hebt te maken met

25 voetballers, een trainersstaf, supporters.

Die zijn allemaal met één ding bezig: hoe

presteert ADO Den Haag? Je hebt met veel

randzaken te maken, druk van buitenaf.

Iedereen moet in zo’n organisatie zijn ver-

antwoordelijkheid nemen. Dat is niet altijd

even gemakkelijk. Ik heb de afgelopen

weken één ding zeker geleerd: je moet jezelf

blijven en je gevoel volgen.’

Praatje

‘Net als toen ik voor het eerst als hoofdtrai-

ner voor de groep stond, heb ik na de wed-

strijd tegen RKC in de kleedkamer het woord

gericht aan de spelersgroep. Ik heb iedereen

gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Een

prestatie die met we z’n allen hebben

behaald. Onder het genot van enkele biertjes

hebben we het gevierd. Het is me de afgelo-

pen weken ook duidelijk geworden dat ieder-

een in een organisatie dezelfde kant op moet

‘denken’. Alleen dan kun je presteren.’

MAURICE STEIJN KLAARDE DE KLUS:

‘BINNEN ENKELE JAREN MOET HIER
EEN STABIELE CLUB STAAN’

> Het waren hectische tijden voor ADO Den Haag. Voor

spelers, trainers en fans. Maar vooral voor interim-trainer

Maurice Steijn (36). Hij stapte op de trein die ADO Den Haag,

na de zege op RKC Waalwijk, op een veilig station bracht. Een

openhartig gesprek met een talentvolle Haagse

oefenmeester.

Door Ronald Mooiman
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CLUBCARD
2010/2011

KIDSCLUB ADO DEN HAAG

WAT IS ADO KIDS?
WAT IS ADO KIDS?

ADO KIDS is de kidsclub van ADO Den Haag.

ADO KIDS is er voor jongens en meisjes tot en

met 12 jaar. Heb jij altijd al alles willen weten

over ADO Den Haag? Durf jij het aan om spe-

lers te ontmoeten of misschien wel met hen

het veld op te lopen? Word dan nu lid van ADO

KIDS! Voor maar ¤ 10,- per jaar.

BEN JIJ SPORTIEF GENOEG?

Bij ADO Den Haag gaat het natuurlijk niet

alleen om het winnen van een wedstrijd, maar

ook om sportief gedrag, teamwork en lol heb-

ben in het spel. Bij ADO KIDS staat sportiviteit

voorop. Of je nou wint of verliest. Je krijgt

namelijk een kick als je met zijn allen als een

team goed je best doet. Dat is niet alleen zo in

het stadion, maar ook op school, thuis, op

straat en eigenlijk overal waar je samen bent

met anderen.

ACTIVITEITEN

Als ADO KID kun je meedoen aan alle coole

activiteiten die het ADO KIDS Team voor jou

organiseert. Zo mag je bijvoorbeeld gratis één

thuiswedstrijd van ADO Den Haag bezoeken.

Wie weet mag je wel meelopen in de Players

Escort en loop je binnenkort aan de hand van

jouw favoriete speler in een vol stadion het

veld op. 

Maar ADO KIDS doet nog veel meer! Zo kun je

bijvoorbeeld veel lol beleven op de speciale

ADO KIDS-dagen. Op deze dagen ontmoet je

leeftijdsgenootjes die net zo’n grote fan zijn als

jij! Wat dacht je van een clinic? Wie weet trap je

wel een balletje met jouw favoriete speler!

ADO KIDS MAGAZINE

Heb jij ook altijd al alles willen weten over het

eerste elftal? Dat kan bij ADO KIDS, want in het

ADO KIDS Magazine lees je alles over de spe-

lers van ADO Den Haag. Dit te gekke magazine

krijg je vier keer per jaar in de bus. De inter-

views met de spelers worden door ADO KIDS

gehouden. Voor en door ADO KIDS dus!

DE ADO KIDS TRIBUNE 

ADO KIDS heeft op de Familie Tribune haar

eigen vakken (U, V, W). Leden kunnen samen

met de andere ADO KIDS daar de wedstrijden

van ADO bekijken. De tribune heeft een eigen

ingang, speciaal voor ADO KIDS en begelei-

ders. Tijdens thuiswedstrijden van ADO Den

Haag zijn er allerlei dingen te doen en je hebt

grote kans op een Meet & Greet met één van je

favoriete spelers. Natuurlijk is mascotte Storky

ook aanwezig. Misschien kun je wel samen

met ze op de foto!

Als je vragen hebt over ADO KIDS en je kunt

het hier of op de website niet terugvinden,

dan kun je jouw vragen mailen naar 

adokids@adodenhaag.nl. Je kunt ook bellen

naar 070-3054534.

ADO KIDS is een samenwerkingsverband tus-

sen ADO Den Haag en Stichting MOOI.

HOE WORD IK LID VAN ADO KIDS? 

Lid worden kan door het inschrijfformulier op

te sturen naar ADO Den Haag of aan te leveren

bij de medewerker ADO KIDS. Natuurlijk kan

men ook gewoon langsgaan bij de afdeling Tic-

keting in het ADO Den Haag Stadion. 

Na aanmelding ontvang je direct van de mede-

werker ADO KIDS of van een medewerker van

de afdeling Ticketing een sleutelhanger. Nieu-

we leden die het inschrijfformulier hebben

opgestuurd kunnen naar de sleutelhanger 

vragen zodra ze hun gratis kaartje op komen

halen bij de afdeling Ticketing. Alle nieuwe

leden kunnen namelijk eenmalig voor een

bepaalde wedstrijd een gratis kaartje bestellen

(zo lang de voorraad strekt) via ticketing@ado-

denhaag.nl. Na tegenbericht kan het gratis

kaartje bij de afdeling Ticketing worden opge-

haald op vertoon van de ADO KIDS Club Card.

Deze krijg je binnen 3 weken na inschrijving

thuisgestuurd.

Openingstijden Afdeling Ticketing

Voor uw Club Cards, Seizoen Club Cards en

vragen over kaartverkoop is de afdeling Ticke-

ting in het ADO Den Haag Stadion op de vol-

gende uren geopend:

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

Op wedstrijddagen is de afdeling Ticketing in

het stadion gesloten.

Beste ADO Den Haag supporter,

We willen u graag informeren over de mogelijkheden

voor komend voetbalseizoen, want we willen u graag

weer zien op de tribune in het ADO Den Haag Stadion.

Bij de afdeling Ticketing in het stadion kunt u een Club

Card laten maken waarmee u voortaan kaarten kunt

kopen voor alle thuisduels van ADO Den Haag. Deze

kaart kost 10 euro, maar dat bedrag krijgt u vervolgens

als korting op uw eerste toegangskaart die u koopt bij

de stadionkassa. Met een Seizoen Club Card heeft u uw

eigen stoel in het stadion voor een jaar lang, elke thuis-

wedstrijd weer. 

Seizoen Club Card Eredivisie prijzen 2010-2011

Tribune/Vakken Volwassenen Jeugd

Aad Mansveld F - H en J* € 185,- € 112,50

Haaglanden Actievakken K en S* € 240,- € 145,-

Haaglanden Tribune L - R € 270,- € 165,-

Familietribune T - W € 160,- € 90,-

* Op de vakken S, K, J en T worden dit seizoen wederom

geen Seizoen Club Cards verkocht. Mocht u nu in het

bezit zijn van een actieve Seizoen Club Card op één van

deze vakken, kunt u deze wel verlengen.

Houd www.adodenhaag.nl in de gaten voor 

alle informatie over (Seizoen) Club Cards

FANSHOP STADION
Voor de aanschaf van merchandise kun

je terecht in de fanshop van ADO Den

Haag. De Fanshop bevindt zich aan het

Haags Kwartier 21 (achter het Haagse

Heldenplein/Standbeeld van Aad Mans-

veld. Op de begane grond).

OPENINGSTIJDEN
FANSHOP STADION:
Maandag gesloten

Dinsdag gesloten

Woensdag van 13.00 uur t/m 17.00 uur

Donderdag van 13.00 uur t/m 20.00 uur

Vrijdag van 13.00 uur t/m 17.00 uur

Zaterdag van 11.00 uur t/m 17.00 uur *

*Behalve bij een thuiswedstrijd, dan is

de shop twee uur voor aanvang wed-

strijd geopend t/m een uur na afloop

van de wedstrijd.

DE VOORDELEN VAN ADO KIDS OP EEN RIJ - SLECHTS € 10,- PER JAAR

• ADO KIDS-sleutelhanger (exclusief voor ADO KIDS).

• Gratis bezoek aan een thuiswedstrijd van jouw Haagse 

helden (je ouders krijgen korting).

• Vier keer per jaar het te gekke ADO KIDS Magazine bij jou in de bus.

• De Players Escort: Loop in een vol stadion aan de hand 

van je favoriete speler het veld op!

• Aparte tribune met eigen ingang.

• Jouw eigen ADO KIDS Club Card.

• 5 % korting op alle officiële ADO Den Haag-merchandise 

in de officiële fanshop.

• Persoonlijke uitnodiging voor speciale ADO KIDS-dagen;

• En meer…
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BUITENSPORT IN LAAK

Op de sportvelden in Laak worden sport-

mogelijkheden aangeboden vanuit de

samenwerking tussen de gemeente Den

Haag, de Richard Krajicek Foundation

(RKF playgrounds) en stichting MOOI.

Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht

op jeugd en jongeren (jongens en meis-

jes). Het gehele jaar zijn er gratis activitei-

ten op de playgrounds. 

Op www.streetsportdenhaag.nl is te lezen

waar en wanneer we actief zijn. Onder

begeleiding van een sportleider kan je

onder andere voetballen, tennissen, bas-

ketballen of skaten. Daarnaast zorgt de

sportleider voor uitleen van materiaal,

zodat ook zelfstandig sporten mogelijk is.

Alle activiteiten staan onder leiding van een

gediplomeerde sportbegeleider en vinden

plaats in een sociaal veilige omgeving.

In stadsdeel Laak zijn de volgende 

RKF playgrounds:

- ‘t Zandje (achter de sporthal), 

Schimmelweg 202;

- LIPA (achter basisschool 

De Regenboog), Linneausstraat;

- Laakveld (achter basisschool 

Gerth van Wijk), Withuysstraat 4b;

- Ketelveld (achter basisschool 

De Kameleon), Ketelstraat.

Wekelijkse activiteiten*: 

Maandag: 15.00 - 21.00 uur

Dinsdag: 15.00 - 21.00 uur

Woensdag: 13.00 - 21.00 uur

Donderdag: 15.00 - 21.00 uur

Vrijdag: 15.00 - 21.00 uur

Zaterdag/zondag: 12.00 - 17.00 uur

*Kijk voor info en actuele tijden op street-

sportdenhaag.nl

Meidenvoetbal 13+

Vind je voetballen leuk, wil je beter worden

door samen met andere meiden te trainen

en speel je graag wedstrijden tegen ande-

re teams? Kom dan op een van de onder-

staande dagen naar een playground in

Laak, want daar krijg je gratis training van

een vrouwelijke voetbaltrainster!

Woensdag: 16.30-18.00 uur  

Locatie: Sporthal of RKF

playground ’t Zandje

Zondag: 12.00-14.15 uur 

Locatie: RKF Playground 

Laakveld/ Cruyff Court

Madurodam Veld

Zondag: 14.30-17.00 uur 

Locatie: RKF Playground 

Ketelveld

Meidenkickboksen 13+

Houd je van actie, wil je jezelf leren verde-

digen en sport je graag met andere mei-

den? Dan ben jij elke maandag van

16.45-18.15 uur welkom in De Keet in

Spoorwijk, Schimmelweg 200 . Hier wordt

wekelijks door een vaste vrouwelijke

trainster kickbokstraining gegeven! 

Kosten: €5,- per maand.

Zaalvoetbal voor jongeren 16 t/m 23 jaar

Locatie: sporthal het Zandje

Elke vrijdag van 16.00 uur t/m 18.00 uur

Elke zondag van 19.30 t/m 21.00 uur

Kosten: €2 p.p.

Fitness voor jongeren 15 t/m 23 jaar

Locatie: jongerencentrum De Keet

Ma. Woe. Vrij. 18.30 uur t/m 20.30 uur

Kosten €7 per maand 

ooievaarspas 50% korting  

BUITENSPORT 

IN ESCAMP

Op de sportvelden in Laak worden sport-

mogelijkheden aangeboden vanuit de

samenwerking tussen de gemeente Den

Haag, de Richard Krajicek Foundation

(RKF playgrounds) en stichting MOOI.

Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht

op jeugd en jongeren (jongens en meis-

jes). Het gehele jaar zijn er gratis activitei-

ten op de playgrounds. Op

www.streetsportdenhaag.nl is te lezen

waar en wanneer we actief zijn. Onder

begeleiding van een sportleider kan je

onder andere voetballen, tennissen, bas-

ketballen of skaten. Daarnaast zorgt de

sportleider voor uitleen van materiaal,

zodat ook zelfstandig sporten mogelijk is.

Alle activiteiten staan onder leiding van

een gediplomeerde sportbegeleider en

vinden plaats in een sociaal veilige omge-

ving.

In stadsdeel Escamp is momenteel één

RKF playground: Bouwlust (naast Wijk-

centrum Bouwlust), Eekhoornrade

Wekelijkse activiteiten*: 

Maandag: 15.00 - 17.30 uur

Dinsdag: 15.00 - 17.30 uur

Woensdag: 13.00 - 17.30 uur

Donderdag: 15.00 - 17.30 uur

Vrijdag: 15.00 - 17.30 uur

Zaterdag: ----

Zondag: 12.00 - 17.00 uur

*Kijk voor info en actuele tijden op street-

sportdenhaag.nl

EVENEMENTEN

HET WORDT EEN SPORTIEVE
GROENGELE ZOMER!

ZOMERACTIVITEITEN VAN ONZE PARTNER STICHTING MOOI

30 mei 13.00-15.00 uur clinic ADO Den

Haag Vrouwen bij DWO Zoetermeer

14 Juni 13.30 Nederland – Denemarken,

live te zien in het multifunctioneel

centrum naast het ADO Den Haag

Stadion met diverse activiteiten 

19 Juni 13.30 Nederland – Japan, 

live te zien in het multifunctioneel

centrum naast het ADO Den Haag

Stadion met diverse activiteiten 

21 juni Eerste training ADO Den Haag

24 Juni 20.30 Nederland – Kameroen,

live te zien in het multifunctioneel

centrum naast het ADO Den Haag

Stadion met diverse activiteiten 

26 juni Laakkwartier  - ADO Den Haag

3 t/m 11 juli Siemens Open met altijd veel ADO

Den Haagspelers op de tribune

3 juli Nootdorp – ADO Den Haag

4 juli Croqs Beach Soccer met alle 

Eredivisie Vrouwenteams

10 juli ADO Den Haag – FC Dordrecht 

13 t/m 22 juli ADO Den Haag op trainingskamp 

31 juli 14.30 uur Jubileumwedstrijd 

SSS Klaaswaal – ADO Den Haag

Vrouwen

1 augustus ADO Den Haag Familiedag

6, 7, 8 

augustus Start Eredivisie

ALLES ONDER VOORBEHOUD

Bedrijven kunnen met perso-

neelsleden ALLE wedstrijden

van het WK Voetbal komen

bekijken in het ADO Den Haag

Stadion. Per land worden er

vele bezoekers, werknemers 

in onze stad, verwacht. 

Dus heeft u meerdere nationa-

liteiten in dienst, of wilt u

gewoon met uw personeel

gezamenlijk een WK wedstrijd

bekijken, ga dan naar

www.adodenhaagevents.nl 

voor meer informatie.


