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BAKERMAT VAN

VOETBALSTERREN
• ’Golden Girl’
Hajar (r.) van de
Joop Westerweelschool is niet te
stuiten en schiet
haar meiden met
twee goals naar de
halve finale.

Scouts maken
overuren bij
Amsterdams
Straatvoetbal
Kampioenschap
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AMSTERDAM – Dat de
Nederlandse eredivisie al jaren bulkt van het jeugdig talent is een bekend verhaal.
Maar niet alleen op de velden, ook op de diverse voetbalpleintjes door heel Amsterdam draaiden de scouts
de afgelopen weken overuren. De vaak in lange regenjassen (zo nu en dan geen
overbodige luxe met een
knorrige weergod Pluvius)
gehulde
’koopjesjagers’
keken hun ogen uit bij de
verrichtingen van de swingende straatpingelaars. De
eerste halve finalisten zijn
bekend en voor veel scholen
komt de finale op de Dam nu
echt in zicht.
Zonder de concurrentie veel
wijzer te maken, verdween een
flink aantal namen in de boekjes
van de scouts. Een naam die zeker
niet ontbreekt op deze papiertjes is
die van ’Golden Girl’ Hajar die bijna in haar eentje (zonder haar
teamgenoten van de Joop Westerweelschool tekort te doen) de meidenploeg van de Kinkerbuurt oprolde. Met een paar onnavolgbare
acties en twee doelpunten stelde zij
een halvefinaleplaats veilig. Coach
Frans Posthuma was in zijn nopjes
met de zege. De 52-jarige gymnas-

• De Meerschool gaat
op het Mariotteplein
helemaal uit zijn dak na
de 1-4 overwinning op
de Krijtmolenschool.

’Co Adriaanse heeft nog gymnastiekles bij ons gegeven’

tiekleraar van de Joop Westerweelschool staat al voor de 22e keer
langs de lijn om zijn meiden te coachen. „We hebben de halve finale
gehaald”, juicht hij. „Onze ploeg
voetbalt altijd met veel strijdlust”,
zegt Posthuma die vindt dat zijn
school een ‘échte voetbalschool’ is.
„Wij zitten op het Balbaoplein,
waar Gullit en Rijkaard hun eerste
balletje trapten. Co Adriaanse
heeft nog gymnastiekles op de Joop
Westerweel gegeven”, zegt de
straatvoetbalcoach trots.
De meisjes van Daltonschool De
Meer doen er goed aan, met het oog
op de fantastische reis richting
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Sauerland, om alvast een paar
Duitse lessen te nemen. Door de 3-1
overwinning op topfavoriet Plesmanschool (twee jaar geleden nog
winnaar) lijkt de halve finale van
aanstaande dinsdag tegen de meiden van de Peeterschool slechts
een kleine horde richting de
’grand finale’ van volgende week
zaterdag in het hartje van de stad.
Een kleine tip voor de scouts die
verstek moesten laten gaan: neem
als u naar de Meerschool komt kijken meteen een contract mee voor
aanvoerster Sophie. Wat deze balvirtuoos op de vierkante meter laat
zien, grenst bijna aan het magische.
Met alle drie de doelpunten was zij
de grote ’vrouw’ aan de kant van de
Meerschool.
Coach Rivka Bax vindt dat haar
meiden ‘het fantastisch hebben gedaan’. De moeder van laatste verdedigster Hannah, die als een rots
in de branding alle ballen weg poeierde, gaf sportief een compliment
aan de doelvrouw van de tegenpartij. „Goed gekeept meid, volgend
jaar beter.”
De jongens van zowel de Joop
Westerweelschool als die van de
Meerschool konden natuurlijk
niet achterblijven bij hun vrouwelijke klasgenoten, en liepen eveneens als winnaar van het plein.
Vandaag spelen beide scholen de
kwartfinale. Maandag volgt dan
die o zo belangrijke halve finale,
die gaat bepalen wie er 10 november naar de mooiste voetbalarena
van ons land mag.

FINALE OP DE DAM
Van onze speciale verslaggever
AMSTERDAM – Dit najaar beleeft Amsterdam
alweer de 37e editie van een uniek evenement! Ooit
begonnen als een bescheiden onderonsje, is het
Amsterdams Straatvoetbal Kampioenschap in de
loop van de jaren uitgegroeid tot een sportieve
krachtmeting tussen tientallen basisscholen. Het
Amsterdams Straatvoetbal Kampioenschap wordt
traditioneel van september tot en met november
georganiseerd door De Telegraaf.
Op diverse pleintjes door heel Amsterdam zetten
de pingelaars hun beste beentje voor. De deelnemende leerlingen zijn tien, elf of twaalf jaar oud en
komen uit groep zeven en acht. Elk team bestaat uit
zes spelers of speelsters (inclusief de ’vliegende
keep’) en drie reserves, plus een coach van mini-

maal 21 jaar oud. De wedstrijden duren twee keer
twintig minuten en drie corners betekenen ouderwets een penalty. Bij een gelijke stand bepalen strafschoppen wie er een rondje verder mag ballen. Er is
een jongens- en een meisjesafdeling met als finale
inzet de titel ’Kampioen van Amsterdam’.
Onder het toeziend oog van de beschermheer van
het straatvoetbaltoernooi Johan Cruijff vindt ieder
jaar in de ’voortuin’ van het paleis, met Madame
Tussaud’s als eregast op de hoofdtribune, begin november de finales op de Dam plaats. Het is ieder jaar
weer een fantastische happening. Voetballen in het
hartje van de hoofdstad, midden tussen de toeristen
en het winkelend publiek dat dan altijd massaal
aanschuift om maar een glimp op te vangen van de
verrichtingen van de balvirtuozen.

• Toon in den
Berken viert
volgende maand
zijn 85ste verjaardag, maar
aan stoppen
denkt de oudbrandweerman
nog lang niet.

’Wie is er hier niet groot geworden’
Van onze speciale verslaggever
AMSTERDAM – Hij is niet weg te denken bij het Amsterdamse Straatvoetbal Kampioenschap. Het instituut ’Ome’ Toon in den Berken staat samen met wedstrijdsecretaris Anneke van Schaik en Telegraaforganisator
Wim Bohnenn al jarenlang garant voor het wel en wee van dit unieke evenement.
De oud-brandweerman herinPROGRAMMA
nert zich het begin nog als de dag
STRAATVOETBAL 2012
van gisteren, het eerste balletje dat
37 jaar geleden voor het eerst rolde
voor de brandweerkazerne aan de
IJdoornlaan in Noord. „De politie
kon destijds geen straat vrij maken. Mijn commandant was zo aardig om het parkeerterrein voor de
kazerne ter beschikking te stellen
en zo is het allemaal letterlijk en fiVR. 2 NOV. LOUIS
guurlijk gaan rollen.”
DE VISSERPLEIN JONGENS

Plakboeken
In den Berken houdt alles bij en
heeft door de jaren zoveel plakboeken verzameld dat de familie zelfs
even heeft overwogen om ruimer
te gaan wonen. „Wie is er niet groot
geworden door het straatvoetbalkampioenschap”, wijzend op een
artikel waar de oud-internationals
Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert te bewonderen zijn. „Ook André Ooijer, Richard Witschge en
Edgar Davids heb ik hun eerste
passeerbewegingen zien maken.”
Ook beleeft In den Berken schitterende herinneringen aan de finales
op de Dam. „Johan Cruijff en zelfs
prins Bernhard en Willem-Alexander hebben een bezoekje gebracht”, klinkt het vol trots.
Volgende maand viert In den
Berken zijn 85e verjaardag. „Er
kwam laatst iemand naar me toe
die zei, ’hé Toon, je gaat wel door
tot de veertigste editie?’ Nou…,
misschien nog wel ietsje langer!”

15.45 uur:
De Meer 1 - De Vlugt j 1
16.30 uur:
Joop Westerweel 1 - Meander 1
MA. 5 NOV. EGIDIUSSTRAAT
HALVE FINALE JONGENS
15.45 uur:
Huizinga 1 - De Mijlpaal 1
Winnaar gaat naar de DAM
16.30 uur:
De Meer 1 / De Vlugt 1
Joop Westerweel 1 / Meander 1
Winnaar gaat naar de DAM
DI. 6 NOV. EGIDIUSSTRAAT:
HALVE FINALE MEISJES
15.45 uur:
Elout 1 - Joop Westerweel 1
Winnaar gaat naar de DAM
16.30 uur:
Peeterschool 1 - De Meer 1
Winnaar gaat naar de DAM
ZA. 10 NOV. FINALES OP DE DAM

