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Beste Pingelieërs, 

 

Highlights in deze Pingelieër o.a.: 

 Uitslag MBC – RIOS 1 - 2 

 Willem: koester de voorpret 

 In het nieuws maar hoe…? 

 Lex Muller over uitdagen 

 RIOS toepkampioenschap (bijlage) 

 Wedstrijdverslag RIOS 2 

 Menno Pot: slaven, Qatar, Ajax 

 Ooievaarnieuws 

 Boeken van de Week 
 

 
 

 

 

VAN ONZE SPECIALE 

VERSLAGGEVER UIT 

HOLLAND 
 

 
 

Het volgende artikel is wederom geplaatst met 

toestemming van onze ambassadeur Willem Vissers 

werkzaam bij de Volkskrant 

 

Willem komt niet uitgespeeld en is 

maar wat blij! 
 

Talenten als Ihatarren maken van 

Oranje een speeltuin van 

voetbalvreugde 
 

Mo in Oranje. Calvin in Oranje. Het 

Nederlands elftal is straks een speeltuin 

van voetbalvreugde. Tikken, kaatsen, 

combineren. Buitenkantje schoen. 

Wreef. Dribbel. Overstapje, schot, 

doelpunt. 

 

De gouden glimlach van voetballende 

jongens. De diversiteit van de Neder-

landse maatschappij als veelkleurig 

dansfeest op internationale podia. De 

toekomst kleurt oranje. 

Goed: nationalisme in landenvoetbal is 

wat gekunsteld, door het leger van spe-

lers met een dubbele nationaliteit of 

omdat velen de wereldburger als norm 

zien. Maar als toch een keuze moet 

vallen om sportcompetities te kunnen 

houden, is het prettig voor een bonds-

coach dat een heerlijk talent als Moha-

med Ihattaren voor Nederland kiest, 

terwijl ook vaderland Marokko naar 

zijn linkervoet dong. 

 

 
 

Wat dan ook precies de reden is voor 

zijn keuze, doet er niet meer toe. Hij 

heeft alle jeugdteams van Oranje door-

lopen. Hij zal meer perspectief zien 

met Nederland. Zijn familie staat ach-

ter hem. Hij is bij PSV ploeggenoot 

van mentor Ibrahim Afellay, die rond 

2011 een van de beste internationals 

was. Het zou in elk geval mooi zijn als 

ook andere Marokkaanse Nederlanders 

voor hem blijven juichen, zoals wij 

klappen voor Hakim Ziyech, die voor 

Marokko koos. 

Zondag maakte de KNVB de keuze 

met zichtbare vreugde bekend en met-

een begon het virtuele zoeken naar een 

plek in het al tamelijk rijke elftal, al be-

leeft Ihatarren een terugval bij PSV. 

 

Mag het, als jongen van 17 in een 

zwalkend elftal, waar een paar van de 

„cowboys‟ voorin geblesseerd zijn. 

Waar trainer Mark van Bommel in zijn 
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 moeilijkste fase als trainer zit en het 

ook niet meer zo lijkt te weten. Waar 

Denzel Dumfries met oorspronkelijke 

woede na weer een wanprestatie, nu bij 

Sparta, aantoonde de ware aanvoerder 

van het elftal te zijn, ondanks het aan-

wijzen door de trainer van Pablo Rosa-

rio. 

 

Zo snel gaat dat in voetbal. PSV was 

een paar weken geleden de ronkende 

aanvalsmachine en is nu ontmanteld, 

mede door blessures. Voetbal is een 

kwestie van dagelijks vers nieuws, 

ouderwetsheid en moderniteit ineen. 

De autoriteit van de wat oudere witte 

man mag onder druk staan in de maat-

schappij, hij laat zich niet zomaar weg-

jagen, zeker niet als hij Dick Advocaat 

heet. Gewoon, omdat Feyenoord hem 

weer een baan geeft als bezweerder 

van een crisis. Omdat hij verslaafd is. 
 

 
 

Elke dag kan alles anders zijn, maar 

wat ook gebeurt met Advocaat of Van 

Bommel, Oranje zit geramd. Ihattaren 

kan volgens bondscoach Ronald Koe-

man op rechts of op 10 spelen. Dat zijn 

plekken waar ook de voor het eerst ge-

selecteerde Calvin Stengs voetbalt. En 

wacht eens: Donny van de Beek is ook 

een 10. Sterker, hij heeft dat met Ajax 

op het allerhoogste clubniveau al be-

wezen, terwijl hij in Oranje nog niet 

eens echt is doorgebroken. 

 

Stefan de Vrij leidt de defensie van In-

ter soeverein, terwijl hij bij Oranje re-

serve is door Matthijs de Ligt en Virgil 

van Dijk. En dan zijn daar Frenkie de 

Jong, Memphis Depay, Gini Wijnal-

dum. Dan is Donyell Malen net gearri-

veerd en komt Myron Boadu straks het 

spitsenfront versterken.  

Het blijft regenen op de kort geleden 

nog gortdroge voetbalweide. Zalige zo-

mers breken aan. Koester de voorpret. 

 

 

 

IN HET NIEUWS MAAR 

HOE…? 
 

 
 

Wie kwam er afgelopen week in de 

media en hoe wordt dat beoordeeld (of 

veroordeeld)? Laten we snel gaan kij-

ken! 

 

 De Kroonprins onder de voetbal-

trainers duikelt snel en hard van zijn 

sokkel. Robert Maaskant, trainer van 

VVV, raakt (naar eigen zeggen) niet in 

de war van “een paar nederlagen”. 
 

 
 

Zes keer verlies op rij in de Eredivisie, 

uitgeschakeld voor de KNVB-beker 

door Groene Ster. De nonchalance die 

hij te vaak uitstraalt: het werkt niet in 

zijn voordeel. Tijd voor retraite Robert, 

tijd voor tai chi. China wacht op je... 
 

 Mario Balotelli bleef na veel 

aandringen op het veld en voetbalde 

door ondanks alle denigrerende oer-

woudgeluiden die hem te deel vielen. 
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 En dan zijn er die misselijk makende 

“statements” van allerlei lieden die be-

weren dat er niets gebeurd is.  

Super Mario: jij verdient een stand-

beeld in plaats van een aanklacht door 

een stelletje randdebielen! 

 

 

 

RIOS ’31 

VOETBALPANEL 
 

 
 

Het is nog even wachten voordat Frank 

en Peter hun pennenstreken sierlijk en 

losjes openbaar maken… 

 
 

Tim Krul is de beste keeper van 

Nederland en hoort thuis in Oranje! 
 

 
 

 

Heren s.v.p. uiterlijk 18 november jul-

lie wijze inzichten aanleveren. Senks! 

 

 

 

LEX MULLER 
 

 

Het volgende artikel is geplaatst met toestemming van 

Lex Muller 

 

AZ heeft dit seizoen PSV definitief 

afgelost als uitdager van Ajax 
 

AZ droomt van een rol als uitdager van 

Ajax. Waar PSV de achtervolging 

heeft gestaakt, laten de Alkmaarders 

nog niet los. Ze stalken de kampioen 

als tweede, maar wel al op zes punten. 

Half december serveert het programma 

het examen tussen de twee rivalen. 

Vermoedelijk toch nog in Den Haag, 

want het eigen stadion vertoont nog 

steeds gebreken aan de constructie van 

het dak. 

 

Een vergelijking tussen AZ en PSV 

valt in het voordeel uit van de Noord-

Hollanders. En dat niet alleen op basis 

van de zege met 4-0 in Eindhoven van 

de oppermachtige bezoekers. Het team 

van Arne Slot harmonieert hechter, so-

lider en beter dan dat van collega Mark 

van Bommel. Ook beide trainers ver-

schillen evident van visie en karakter. 

Qua leeftijd valt dat nog wel mee: Arne 

Slot is 41 jaar en Mark van Bommel 

een jaar ouder. Maar de trainer van 

PSV bouwde als speler een enorme sta-

tus op, ook als international. De erva-

ring als controleur op het middenveld 

torent heel hoog uit boven de beleve-

nissen van zijn collega, die in Zwolle 

of bij NAC en Sparta regelmatig pen-

delde tussen de Eredivisie en Eerste 

Divisie en nimmer de periferie van 

Oranje in zicht kreeg. 

   

Wat betreft de aanloop naar het debuut 

als hoofdtrainer lopen de sporen meer 

gelijk op. Van Bommel zo‟n vier jaar 

als assistent, Slot zes jaar. De oud-

speler van PSV volgde in 2018 Phillip 

Cocu op in Eindhoven. In Alkmaar 

brak de wisseling van de wacht een 

jaar later aan. Afgelopen zomer nam 

John van den Brom na vijf jaar af-

scheid van AZ en vervolgde zijn car-

rière in Utrecht. Arne Slot assisteerde 

twee jaar Van den Brom en leerde veel 

 

Onze huiswijn: nu te 

verkrijgen in rood & 

wit 
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 van de vijftiger uit Amersfoort. Ook bij 

de jeugd van Zwolle en de drie jaar bij 

SC Cambuur sloeg hij zoveel mogelijk 

kennis op van het vak, dat zich steeds 

rapper doorontwikkelt en een scala aan 

vaardigheden vereist in het huidige 

profvoetbal. Sterker dan Mark van 

Bommel ontpopt de trainer van AZ 

zich als een visionair, een beetje in de 

lijn van Erik ten Hag. Ook hij tracht 

het aanvallende spel voortdurend te 

promoten, zij het verantwoord. 
 

 
 

Het is terug te zien in de prestaties van 

de nummer twee in de Eredivisie. Ook 

tegen FC Twente freewheelde AZ als 

het ware naar een onbetwiste overwin-

ning van 3-0, andermaal zonder een te-

gentreffer. In de twaalf duels tot nog 

toe zwichtte de defensie slechts acht 

keer, het laagste aantal van alle acht-

tien clubs. Zelfs één minder dan Ajax. 

Terwijl de matige achterhoede van 

PSV al vijftien doelpunten incasseerde. 

AZ oogt ook als een beter collectief, 

meer in balans dan de concurrent uit 

Brabant. Met name in de verdediging 

maar zeker ook op het middenveld 

leunt het op een surplus aan kwaliteit. 

Het trio Fredrik Midtsjö, Dani de Wit 

en aanvoerder Teun Koopmeiners 

straalt energie, beleving en inzicht uit, 

waar het jonge talent Mohamed Ihat-

taren vaak te veel moet compenseren 

voor de weifelende Pablo Rosario en 

de veelal teleurstellende Mexicaan 

Erick Gutiérrez.  

 

Zelfs aanvallend overtreft AZ het met 

blessures tobbende PSV. Calvin Stengs 

dartelt al op de radar van bondscoach 

Ronald Koeman. Ook de pas 18-jarige 

spits Myron Boadu klopt zachtjes op 

het hout. Met Oussama Idrissi barst de 

voorhoede van het scorend vermogen, 

zoals meer teamgenoten al ruimschoots 

hebben bewezen. De opponent uit 

Eindhoven blijkt in dat opzicht nog 

veel te afhankelijk van het koppel Ste-

ven Bergwijn en Donyell Malen. 

 

Als uitdagen van Ajax lost AZ wel de-

gelijk PSV af in dit seizoen. Maar de 

koploper is de Eredivisie ontgroeid en 

dat geldt dan ook voor de achtervolger 

uit Alkmaar. Het lijkt onmogelijk dat 

de runner-up de Amsterdammers op 

weg naar prolongatie van de landstitel 

kan en zal frustreren. De kampioen is 

simpel één of twee maten te groot voor 

de subtop. Hoe spijtig ook voor de 

competitie, die minder spanning be-

looft dan in de vorige editie. Temeer, 

omdat de elf van Arne Slot ook nog 

eens het echte thuisvoordeel mist als 

voorlopige gast van ADO Den Haag. 

 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAG 
 

SHH 5 - RIOS 2     2 - 3  
 

 
 

Vandaag stond voor het 2de van RIOS 

SHH-uit op het programma. Door de 

aanvangstijd van 9:30 waren er weinig 

fitte gezichten te zien in de kleedka-

mer. SHH doet tot nu toe mee in de bo-

venste regionen van de competitie. We 

wisten dus dat om hier te winnen een 

goede pot voetbal, en vooral zeer veel 

inzet op de mat gelegd moest worden. 

Na een korte speech van invaltrainer 

Tom konden de 11 van RIOS zich het 

veld op begeven. Waar, na nog even te 

moeten wachten op de scheids, het 

spektakelstuk eindelijk kon beginnen. 

'Ik heb meer spanning 

voor Top Oss tegen 

Helmond Sport dan 

voor Nederland tegen 

Duitsland.' 

 

Ronald Koeman 

Koeman Jr. is 

reservedoelman bij de 

Ossenaren 
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 Het begin van de wedstrijd was wissel-

vallig aan beide kanten. Soms was er 

sprake van mooie intercepties, die ver-

volgens dan gevolgd werden door 

klungelige ballen in de voeten van de 

tegenstander. Het was SHH dat de eer-

ste goal maakte. De buitenspeler maak-

te een goede actie langs de lijn en gaf 

een mooie pass naar de spits. Deze 

schoot, op een wat minder mooie wij-

ze, de bal in de goal. Hier en daar volg-

de wat gemopper van de spelers van 

RIOS, maar opgeven, dat doen ze niet. 

Enkele minuten later is de bal bij de 

achterhoede van SHH. RIOS zet druk, 

en doet dit met het hele team. De bal 

wordt veroverd en komt uit bij Dylan, 

die met een actie over de achterlijn uit-

eindelijk de bal bij Jeroen krijgt. Deze 

tot spits omgedoopte rechtsachter 

schoot de bal koeltjes in het doel. Wel-

licht dat de keeper ook iets van deze 

trap gevoeld heeft, maar dat terzijde. 

 

Met een tussenstand van 1-1 konden de 

jongens van RIOS aan de thee. In het 

kleedlokaal werd gesproken over het 

compacter maken van het veld in de 

verdediging en het voetballend proble-

men oplossen. Vooral de passing moest 

beter. 
 

 
 

De tweede helft begon rustig. Voor een 

tijd gebeurde er niks voor de goals van 

beide keepers. Dit werd doorbroken 

door een actie van Dylan. Dit keer aan 

de andere kant over de achterlijn. Een 

mooie voorzet zorgde ervoor dat Mark 

gemakkelijk kon binnenschieten. 1-2. 

 

De dreiging was nog niet weg bij SHH, 

die lange tijd moeite had om voor de 

goal te komen. Een ingooi op 16 meter 

van de achterlijn werd lang gegooid en 

kwam voor de voeten van een SHH 

speler terecht, waarna de bal in de 

rechterbovenhoek verdween. 

 

Alles moest gegeven worden om hier 

nog een overwinning uit te halen. Ge-

zien er maar 2 wisselspelers waren was 

er zeker sprake van vermoeidheid in de 

benen. In de laatste 5 minuten was het 

dan zover. Een lange bal van achteruit 

belandde op het hoofd van wederom 

Dylan, die de bal doorkoptte in de loop 

van Bram (overigens ook verslaglegger 

van deze wedstrijd). Deze kapte zijn 

directe tegenstander uit op een manier 

die je alleen ziet bij sterspelers als 

Cristiano Ronaldo. Op de rand van de 

16 legde hij de bal op een fenomenale 

wijze in de rechterbovenhoek. 3-2. 

SHH probeerde nog te scoren maar het 

lukte ze niet.  

 

RIOS 2 behaalt weer een winst en zet 

de reeks voort. Volgende week staat de 

wedstrijd tegen MBC op het program-

ma, het verslag zal u gebracht worden 

door onze trouwe centrale verdediger; 

Frank Versteegen. 

 

 

 

MENNO POT 
 

 
 

Het volgende artikel is geplaatst met toestemming van 

Menno Pot 

 

Menno ademt en is Ajax… Echter ook 

kritisch als het moet! 

 

Slaven stierven voor de stadions 

die Ajax in Qatar ‘test’ 
 

Ajax gaat in de winterstop naar Qatar, 

waar WK-stadions gebouwd worden 

Het is weer SPORTIEF 

op de velden!!! 
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 door een immens vreemdelingenlegi-

oen van arbeiders uit India, Pakistan en 

Nepal. Slaven. Hun paspoorten worden 

afgenomen. Ze worden onderbetaald. 

Ze krijgen te weinig eten, drinken en 

rust. Ze werken in verzengende hitte. 

En ze sterven. Schattingen lopen uit-

een, maar het gaat om duizenden. Ze 

liggen dood in hun miserabele onder-

komens, bezweken door hitte en uit-

putting.  

 

„Als we in 2022 voor elke omgekomen 

arbeider een minuut stilte houden, vol-

trekken de eerste 44 WK-wedstrijden 

zich in stilte‟ 

 

Hans-Christian Gabrielsen  

Noorse vakbondscentrale. 

 

 
 

Er is internationale druk. Mensenrech-

tenorganisaties maken zich boos. Het 

helpt niet veel: de noodklok van Am-

nesty International en Human Rights 

Watch blijft luiden, terwijl jonge man-

nen sneuvelen. 

Zelfs de WK-organisatie erkent inmid-

dels dat het waar is en om „high num-

bers‟ gaat. De FIFA ontkent het ook 

niet langer, maar het is toch beter als 

het WK doorgaat, vindt men. 

Díe stadions gaat Ajax „testen‟.  

 

De club pareert de kritiek met de stel-

ling dat je „sport en politiek moet 

scheiden‟. Alsof deze afweging een 

politieke is en niet een moreel-

humanitaire die de eigen praktijk recht-

streeks raakt. 

 

Schreeuwen werkt meestal averechts, 

dus ik probeer in dit stukje kalm te 

blijven, de bal te spelen en niet de club 

waarop ik de laatste tijd juist weer zo 

trots ben. Ik heb een modern, vrolijk, 

autonoom Ajax zien ontstaan. Het zou 

zo goed bij dat nieuwe Ajax passen om 

níet naar Qatar te reizen. 

Je daar laten fêteren en betalen is juist 

politiek. Zeggen dat je ergens liever 

niet heen gaat, is dat veel minder. Inge-

wikkelder dan dat is het niet: „Qatar, 

daar willen we niet heen,‟ zoals je ook 

niet naar een cocktailparty op een kerk-

hof wilt. 

 

Het zou zo goed zijn en zoveel indruk 

maken. Het is een kans. En het is nog 

niet te laat. 

 

 

 

GEBOORTES 
 

 

 

Het liefdesgeluk borrelt op bij RIOS en 

we zien dan ook met veel plezier dat er 

twee potentiële voetballers het levens-

licht gezien hebben: Quinn en Len. 

 

Wij feliciteren dan ook Arjen en Laura 

Beunen met de geboorte van Quinn én 

Tom, Loes, Lucas en Lize Jans met de 

geboorte van Len. 

 

 

 

SOCIAL MEDIA 
 

 
 

Ik had hier dolgraag de Facebook 

Challenge bijdrage van Jan en Toos 

Brouwers geplaatst. Echter die is nog 

niet binnen gekomen… En dus is het 

nog eventjes wachten na het geweldige 

stuk van Miel Francot. Over twee we-

ken dan maar? 

 

 

 
 
Smiwo Rolluiken 

Edisonweg 14 

6101XJ Echt 

Tel. 0475 - 482 394 

E-mail: 
info@smiwo.nl 
 

 

 

 

mailto:info@smiwo.nl
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 RABO CLUBSUPPORT 
 

 
 

RIOS bedankt iedereen die heeft mee-

gedaan aan de RABO Clubsupport ac-

tie. Dank zij jullie hebben we een mooi 

bedrag mogen ontvangen. Geweldig! 

 

 

 

BOEKEN VAN DE WEEK 
 

 
 

En dan zijn we aanbeland bij de boe-

ken. Wat is een goed boek? Zie daartoe 

de onderstaande waardering. Natuurlijk 

met een sportieve knipoog maar toch… 
 

  wisselen! 

  aardige doelpoging 

  fraaie pingel 

 perfect in de kruising 

 wereldgoal 

 

Het Formule 1 seizoen zit er bijna op 

maar toch… Het boek Maxmania door 

Koen Vergeer is spannend van begin 

tot eind. Dit mag je niet missen! 

 

De Formule 1 is niet meer hetzelfde 

sinds Max Verstappen de wereldtitel in 

het vizier heeft. Ook de beleving in 

Nederland is veranderd, nu "wij' (zeker 

in Limburg) een superster hebben in de 

sport die zo lang onbereikbaar leek en 

zelfs verafschuwd werd. Max Verstap-

pen brengt een heel nieuw Oranjelegi-

oen op de been. De Formule 1 is een 

nationale kwestie geworden. Iedereen 

leeft mee.  

 

 
 

Wat maakt Verstappen zo speciaal? En 

wat maakt die Formule 1 zo bijzonder? 

In MaxMania loopt Koen Vergeer door 

de pits, fileert hij Vettel en Hamilton 

en interviewt hij ex-kampioenen die de 

duistere tijden van vuur en dood nog 

hebben meegemaakt. En natuurlijk 

volgt hij Verstappen in alle successen 

en tegenslagen op weg naar de top. 

MaxMania ruikt naar benzine en rub-

ber, zindert van de hang naar het ultie-

me succes. Dichterbij kun je niet ko-

men. Dus snel naar de boekhandel… 
 

“…Max krijgt het verzoek – dat in de 

Formule 1 eigenlijk een bevel is - om 

zijn teamgenoot voorbij te laten… Max 

vindt het onzin… is zijn antwoord over 

de boordradio ondubbelzinnig: „No!‟ 

…” (blz 110, red). 
 

Waardering:  
 
Titel       MaxMania 

Auteur    Koen Vergeer 

ISBN      9789045039664 

Uitgever Atlas Contact 

Prijs        € 19,99 

Website   www.atlascontact.nl 

Twitter    @AtlasContact 

Facebook atlascontact 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlascontact.nl/
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En dan zijn we aanbeland bij Het laat-

ste seizoen een fenomenaal boek van 

Arthur van den Boogaard. Een waar 

collectorsitem dat je snel in je bezit 

moet zien te krijgen! 
 

 
 

Op zondag 13 mei 1984 speelde Johan 

Cruijff zijn laatste competitiewedstrijd 

ooit. Hij nam afscheid in een shirt van 

Feyenoord, waarmee hij in het seizoen 

1983 / 84 de landstitel en de KNVB-

beker won.  

Een seizoen eerder had de leiding van 

Ajax besloten dat hij moest vertrekken. 

Cruijff was niet langer welkom bij de 

club van zijn jeugd, waar zijn moeder 

kleedkamers had schoongemaakt, hij-

zelf grote successen had beleefd en 

waar zijn zoontje Jordi aanvoerder was 

 

 

 

 

 

 

 

van het eerste e-juniorenelftal.  

In Het laatste seizoen wordt dit bewo-

gen jaar gereconstrueerd door Arthur. 

Over Cruijff‟s dominantie als voetbal-

ler, de rol van zijn entourage en de me-

dia, en het voortdurend zoeken naar 

oplossingen. Of hoe de beste Neder-

landse voetballer ooit nog één keer liet 

zien wat het betekent om de speler Jo-

han Cruijff te zijn. Gedreven door ta-

lent, geldingsdrang én rancune speelde 

hij nog eenmaal op de toppen van zijn 

kunnen. 

 

“...In de tweede helft raakte hij, aan de 

linkerkant van het veld, zo‟n dertig me-

ter verwijderd van het doel, de bal he-

lemaal verkeerd. Het als voorzet be-

doelde schot met buitenkant rechts 

dwarrelde met geluk over de keeper in 

het doel...” (blz 291, red). 
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