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Wijktoernooi 
vol improvisatie
Lombok Voetbalt! beleeft op 
1 juli de tiende aflevering

Door Arnoud Kluiters

Het jaar 1998 staat onuit-
wisbaar in zijn geheu-
gen. Een podium op 

kratjes, een vervallen legertent 
die te donker is en vlak voor de 
start van de wedstrijden werd 
opgebouwd. Met een brede 
glimlach denkt René Luiten 
terug aan de kneuterigheid van 
het eerste uur.

´´We beschikten over vier 
handbaldoeltjes, geleend bij een 
sportclub. Met een gehuurd 
busje haalden we die op. Wat 
bleek? Er paste er maar één in... 
Dat betekende vier keer heen 
en weer rijden, in plaats van 
één keer. En dàt op een moment 
dat je die tijd erg hard nodig 
had voor andere opbouwwerk-
zaamheden...´´

Lombok Voetbalt! viert op zon-
dag 1 juli zijn tiende verjaar-
dag. Als iemand dit eind jaren 
negentig niet had verwacht, 
was het René Luiten zelf. Als 
liefhebber trapte hij destijds 
in het Majellapark met enkele 

vrienden regelmatig tegen een 
bal. Niets meer, niets minder.

´´Met vriend 
David Mulder 
sprak ik wel 
eens over een 
opleiding die 
hij volgde: hij 
diende op korte termijn een 
ééndaags project op te zetten. In 
die jaren was Lombok erg hot: 
er vonden veel discussiebijeen-
komsten plaats èn veel EU-geld 
werd in deze multiculturele 
wijk gestopt. Leuk hoor, maar 
in de praktijk zag je steeds de-
zelfde autochtone GroenLinks-
stemmers verschijnen.´´

Hoe meng je uiteindelijk toch 
wit met zwart? Laat bewoners 
lekker met elkaar voetballen, 
ga uit van ‘verplichte spreiding’ 

en verhoog de sfeer met wat 
live-muziek op de achtergrond, 

dacht het 
tweetal. Dàt 
verlaagt een 
drempel, dat 
krijgt alle cul-
turen pas echt 
bij elkaar. 

Leuk gedacht, maar wat te doen 
als de tijd dringt? Het voorjaar 
was intussen een aardig eind 
op weg, de zomervakantie 
stond voor de deur en het 
toernooi zou al op 20 september 
plaatsvinden. Dankzij opge-
hangen posters en inschrijf-
formulieren meldden zich al 
snel veertig buurtbewoners 
aan. Verder werd er snel zo’n 
1500 gulden aan gemeentesub-
sidie verkregen. ´´Omdat alle 
beetjes helpen, werden ook alle 

Stichting Muzikanten Utrecht. 
´´Alleen de stress van de dag, 
die wilden we nooit meer,´´ 
zegt Luiten. ´´Aan zelf voetbal-
len kwamen we amper toe. Je 
staat met een paar vrijwilligers 
alle gaten te vullen. Gekken-
werk.´´ 
Dè vraag volgde die dag van 
alle kanten: komt er een ver-
volg? Ja dus, maar wel vanuit 
een betere organisatie. Samen-
werking volgde met buurtjon-
gerencentrum Westside (onder-
deel van de welzijnsorganisatie 

Portes), dat 
bovendien de 
gedrevenheid 
van een nieuwe 
sportmedewer-
ker inzette.

Intussen is het aantal deelne-
mers bijna vervijfvoudigd tot 

Portes), dat 
bovendien de 
gedrevenheid 
van een nieuwe 
sportmedewer
ker inzette.

‘De kleinschaligheid 
moet voorop blijven 

staan’

tweetal. Dàt 
verlaagt een 
drempel, dat 
krijgt alle cul
turen pas echt 
bij elkaar. 

Een broze mix: de me-
dewerkers zijn zowel 
vrijwillig als betaald

Lombok Voetbalt!, een eendaags wijktoernooi waar volwassenen en kinderen veel lol aan beleven.

Rene Luiten.
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ITERSDe afgelopen tien jaar tijd is ‘Lombok Voetbalt!’ 
uitgegroeid tot een succesvol ééndaags evenement. 
Kleinschaligheid èn een individuele inschrijving 
blijken de peilers onder het Utrechtse buurtvoetbal-
toernooi in het Majellapark, aan de westzijde van de 
stad. Organisator René Luiten: ´´Maar op de speeldag 
zelf blijft het improviseren.´´

buurtwinkels bezocht, met het 
verzoek te sponsoren.´´
Maar dat viel tegen: de meeste 
potentiële geldschieters bleken 
hun geld liever op een ‘be-
staand’ team te zetten. En juist 
dat botste met de belangrijkste 
doelstelling: om groepsvorming 
te voorkomen, mochten deel-
nemers zich alleen individueel 
inschrijven. ´´Uiteindelijk kwam 
het vooral aan op improviseren. 
Je wordt vanzelf creatief als je 
weinig geld hebt.´´

Het eerste toer-
nooi  – voor 
volwassenen 
– was direct 
een succes. De 
bijbehorende 
muziek van 
live-bands was voor een appel 
en een ei geregeld door de 
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DE BILT DE BILT DE BIL  1205
In juni viert FC De Bilt het 10-jarig jubileum. De 
fusieclub zal groots uitpakken met onder meer 
een barbecue voor sponsoren en genodigden 
op vrijdagavond 15 juni. Zaterdag de 16e zal 
in het teken staan van de jeugd, er zal een 
zeskamp plaatsvinden voor D-pupillen en ’s 
avonds kunnen de talenten zich uitleven in de 
disco. Op zondag neemt een team van oud FC 
De Bilt - spelers het op tegen een team met 
enkele oud-spelers van FC enkele oud-spelers van FC enk Utrecht, waarna het 
weekend wordt afgesloten met een groot feest 
voor de hele vereniging. 

BREDERODES  946
De zondagafdeling van Brederodes organiseert 
op 2 juni de jaarlijkse Speler van het Jaar- uit-
reiking, de zogeheten Patrick van Daalen-trofee. 
De organisatie is in handen van ´De Vrienden 

van Brederodes´ die tegelijkertijd 12,5 jaar 
bestaan. Tevens worden er deze avond prijzen 
uitgereikt aan de clubtopscorer (Arie Mey-
waard Trofee), is er de penaltybokaal (Pauw 
Meywaard Trofee) en wordt de meest belofte-
volle speler gekozen (Henny Binneveld Trofee).

BUNNIK  543
De kleed- en wasaccommodatie van Bun-
nik’73 verkeren in erbarmelijke staat. Tegels zijn 
stuk, toiletten trekken niet door, de ventilatie 
functioneert niet en de tl-verlichting is onveilig. 
Eigenaar/beheerder gemeente Bunnik verzaakt 
al jaren in het onderhoud.  Bunnik ’73 staat 
op het punt om bezoekende clubs te vragen 
zich thuis om te kleden. De gemeente heeft, 
ondanks een toezegging volgens de club in 
augustus 2005, nog steeds niets gedaan aan het 
achterstallige onderhoud. 

CDN  568
Voor de tweede maal binnen drie seizoenen is 
CDN gepromoveerd. Dit keer werd het kampi-
oenschap naar de derde klasse bewerkstelligd 
tegen buurman DEV, maar vooral  doordat con-
current Candia punten verspeelde. De mannen 
van trainer Ben Altemühl zullen  ook komend 
seizoen de wedstrijden spelen op het nieuwe 
kunstgrasveld. 

CDW  768
De ‘kanjers van CDW D1’ zijn op 5 mei, door 
een 5-0 overwinning op Jonathan, voor het 
zesde jaar op rij kampioen geworden. Daardoor 
promoveren ze naar de hoofdklasse, het op één 
na hoogste niveau. Op juniorenniveau is dit te 
vergelijken met de landelijke tweede en derde 
divisie. Volgend seizoen voetballen ze normaal 
gesproken tegen de D2 van Ajax, en de D1-Ajax, en de D1-A

elftallen van onder meer Elinkwijk, Geinoord 
en IJsselmeervogels. En  afspraak is afspraak: 
trainer Jan Nienhaus laat zich kaalscheren.

CSW  829

CULEMBORG  168
Culemborg ‘67 heeft een speciale ‘trimclub’. Dit 
is bedoeld voor mensen die graag een balletje 
trappen op zaterdagmorgen, maar die om 
allerlei redenen niet meer aan de competitie 
willen of kunnen deelnemen. De leeftijd speelt 
geen rol. De aanvang is elke zaterdag om 10.00 
uur en in principe wordt er een uur tot vijf 
kwartier gevoetbald. Na afloop is er nog volop 
gelegenheid om onder het genot van een hapje 
en een drankje bij te komen en na te praten. 
Wie  interesse heeft,  kan contact opnemen 
met: Toms met: Toms met: Rijswijk (06-12544642), Jeroen 

IN DE WIJK

De wijk Lombok in Utrecht-West
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 Start de eerste keer niet te groot: individuele inschrijving leidt tot 
koudwatervrees, de eerste keer kijken potentiële mensen eerst de kat 
uit de boom, omdat ze niet weten bij wie ze in het team zullen komen;

 Je kunt geen ´rotte appels’ hebben. Zij kunnen de sfeer verzieken. 
Door individuele inschrijving neemt de kans van aanwezigheid aanzien-
lijk af. Bij bestaande vriendengroepen brandt een lontje sneller;

 Schenk geen alcohol;
 Informeer of er op dezelfde dag geen ander parkfestival wordt 

georganiseerd;
 Hou vast aan de basisopzet: voetbal. Ondanks de charme van rand-

programmering is het toernooi de basis. Dit voorkomt ergernis en 
vooral kostbare tijd;

 Wil je continuïteit van het evenement? Neem contact op met 
bestaande wijkorganisaties, maar zorg voor een evenwicht tussen 
vrijwilligers en ‘professionals’;

 ...en vooral: een goede pr moet zorgen voor promotie en aandacht.

Een paar handige tips

Lombok Voetbalt!, een eendaags wijktoernooi waar volwassenen en kinderen veel lol aan beleven.

circa 180. En er is een toernooi 
voor kinderen bijgekomen. 
Dat de animo groot is, blijkt 
uit de wachtlijst. Gevoetbald 
wordt nog altijd op twee kleine 
veldjes, van elf uur tot tegen 
zessen.’’ 
‘‘Daarnaast kunnen kinderen 
worden geschminkt, is er een 
voetbalbioscoop, een catering, 
een draaimolen en kan er op 
pony’s worden gereden. ´´Maar 
de kleinschaligheid blijft een 
belangrijk uitgangspunt,´´ 
aldus Luiten.

Landelijke aandacht was er in 
2004 toen Lombok Voetbalt! de 
zogeheten Tolerantieprijs won, 
omdat de vrijwilligers bijdra-
gen aan het stimuleren van de 
verdraagzaamheid. En vorig 
jaar mocht worden aangescho-
ven tijdens een werkbezoek 

Stinkende onderbroeken 
en vliegende kroketten
Voetbalhistorie herleeft in tabakszaak Stomp
Tabakszaakjes die bol staan van voetbalhistorie. Verankerd met 
de buurt en de bijbehorende club. Sigarenmagazijn A. Stomp 
is zo’n winkel in Lombok. Wie hier de drempel over gaat, stapt 
met veel mooie voetbalanekdotes weer naar buiten. 

van toenmalig minister Rita 
Verdonk, die wel oor had naar 

dit wijkgebonden initiatief dat 
mensen ´samenbrengt´.

Door Peter te Lintel Hekkert

Het is een onopvallend zaakje 
op de Kanaalstraat in Lombok 
omringd door Turkse groentestal-
letjes en halal slagerijen. Ooit 
was Sigarenmagazijn A. Stomp 
het bruisend verzamelpunt voor 
voetballiefhebbers uit de arbei-
derswijk. 

Tabakverkoper Arie Stomp hing 
in de jaren zestig een groot bord 
boven zijn winkeldeur waarop 
iedere zondag de uitslagen ver-
schenen uit ere-, eerste- en twee-
dedivisie. De cijfertjes zaten met 
haakjes vast. Iedereen kwam kij-
ken hoe de clubs hadden gespeeld. 
Het wemelde van supporters van 
de drie profclubs die de stad toen 
nog rijk was: USV Elinkwijk, Ve-
lox en natuurlijk DOS. Want een 
beetje Lombokker was fan van 
de club die zijn thuiswedstrijden 
speelde in het nabijgelegen oude 
Galgenwaard. 

´´Hoogtijdagen,´´ zegt Ronnie 
Stomp glimlachend. De 47-jarige 
ondernemer schuifelt door de 
zaak die hij van zijn in 1977 over-
leden vader heeft overgenomen. 
Zijn moeder zit zwijgend op een 
klapstoeltje in de hoek en houdt 
alles in de gaten, terwijl ze sigaret 
na sigaret opsteekt. ´´Die heeft bij 
de KGB gewerkt,´´ grapt Stomp. 
Hij praat graag en veel over vroe-
ger. Over de jaren van ´Sport in 
beeld´ en de uitslagen van Frits 
van Turenhout, de tijd dat je je 
buurman nog kende en aan ‘sup-
portersgeweld’ iets ludieks zat. 
´´Ik zal je zeggen, het stond hier 
zondagmiddag altijd vol op straat. 
En dan liepen die supporters el-
kaar te jennen hè? De DOS’ers 
aten wat bij de automatiek ver-
derop. Kwam er een Velox-sup-
porter langsfietsen die riep: ‘DOS, 
damesonderbroeken stinken!’. 
Nou die gozert kreeg me toch 
een vracht kroketten naar zijn 
kop.´´
En wat te denken van Jos van 
Schaik? “Dat was me er eentje. 
Die kwam met wat jongens te-
rug van de wedstrijd Volewijc-
kers - Elinkwijk in Amsterdam. 
Liep zo’n kaartjesjongen van het 

pontje over het IJ te treiteren. ´Zo 
jongens, verloren?´ Jos pakt hem bij 
zijn groenwitte shawl en kiepert 
hem zo overboord.´´

De voetbalresultaten hingen niet 
alleen in Lombok. Er was ook een 
uitslagenbord bij tabakswinkel 
Van Oudshoorn op de Amster-
damsestraatweg én eentje op de 
Twijnstraat. Bij Stomp verdween 
hij in 1970 van de gevel. De drie 
profclubs gingen op in FC Utrecht 
en veel mensen hadden inmiddels 
televisie. ´´Het was niet langer no-
dig.´´
De sigarenzaak is allang niet meer 
het episch centrum van voetbal-
minnend Lombok. Het oude bord 
staat te verstoffen in een kast. 
Maar toch. Wie het wil horen, ver-
telt Ronnie Stomp nog met liefde 
over die mooie tijd. Vader Arie en 
Ton Nieuwenhuis - zijn idool bij FC 
Utrecht - kijken over zijn schouder 
vanaf de muur mee.

Op de website van Rond-
om Voetbal vindt u een 

lange versie, met meer anekdotes 
terug. Zie www.rondomvoetbal.nl
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Groothuis (06-48106975) of de kantine (0345-
517077).

DALTO   223
Fortis Zeist heeft met voetbalvereniging Dalto 
een driejarige sponsorovereenkomst afgesloten. 
Belangrijk onderdeel van de overeenkomst 
is het opvallend roodwitte vijf meter lange 
reclamebord dat langs het hoofdveld van Dalto 
is geplaatst. De vestigingsmanager in Drieber-
gen, Bastiaan Boerboom en Sjaak van Breene, 
waren bij de presentatie van het bord aanwezig. 
Breene is een Dalto’er  van het eerste uur en 
werkzaam op het regiokantoor van Fortis in 
Zeist. 

DELTA SPORTS  1380
Delta Sports heeft een heuse international 
binnen de gelederen. Annelies Zondag debu-

teerde in het Nederlands elftal onder 19 in 
de wedstrijd tegen België. Wellicht wacht de 
rechtsbuiten nog een mooie toekomst. Het 
gaat goed met de scheidsrechterscommissie 
binnen Delta Sports. Een flink aantal jeugdleden 
wordt het vak van scheidsrechter bijgebracht. 
De slogan ‘Delta Sports ’95 neemt scheids-
rechters serieus!’ wordt op deze manier recht 
aangedaan.  

DESTO   513
Kampioen DESTO staat aan de vooravond van 
de gigantische verhuizing naar sportpark De 
Vrijheid. Vanaf 1 augustus moet materiaalman 
Henk van de Hoef daar zijn zaakjes weer op 
orde krijgen. ‘’We verwachten elk jaar dat er 
honderd jeugdleden bijkomen,’’ zegt voetbal-
voorzitter Rik Bakker. Op de nieuwe accom-
modatie kan tweedeklasser DESTO ongeveer 

1200 leden kwijt.  ‘’Maar niet iedereen komt 
klakkeloos binnen. We willen geen anonieme 
leden. ‘’   DESTO houdt zich namelijk met meer 
bezig dan voetbal alleen. Zo zette de club zich 
in april in voor het Fonds Gehandicaptensport. 
Vrijwilligers van de club collecteerde in Leid-
sche Rijn om geld in te zamelen.

DHC   438
DHC ‘04 wordt in juli DHSC (Dos Holland 
Stichtseboys Combinatie). De fusieclub beschikt 
begin augustus over een kunstgrasveld. De 
bouw van het nieuwe sportpark staat voor 
november gepland. Op 28 mei vindt het Dik 
Doorn Horecatoernooi plaats en tijdens het 
jaarlijkse Thorbecketoernooi, op 11 en 12 
augustus, speelt oud-Holland tegen oud-FC 
Utrecht.

DOMSTAD MAJELLA 103
DMC  kent al vier jaar geen vlaggenschip, maar 
is een supergezonde vereniging, meldt voorzit-
ter Rob Zorn (69). Dat komt niet in het minst 
door de supporters van FC Utrecht die bij 
een thuiswedstrijd zorgen voor een stampvolle 
kantine en dito omzet. De prijs voor een biertje 
1,20 euro is erg schappelijk. Misschien dat dat 
een rol speelde voor een elftal van Odysseus 
dat overschrijving naar Maarschalkerweerd aan-
vraagt. ´´Daardoor kunnen we toch weer verder 
met een zondagelftal,´´ zegt Zorn, die voor de 
fusie met Majella in 1990 nog 8 zondagteams bij 
Domstad telde.  

DOSC  577

DSO/ULTRAJECTUM  434


