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ARON DEELT DE PRIJZEN UIT

• Ook in 2004 keek Aron Winter, geflankeerd door Richard
Witschge (links) en Wim Bohnenn (rechts), met veel plezier
naar de finale van het Amsterdams Straatvoetbal Kampioenschap op de Dam.
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AMSTERDAM – O, alleen al de prijsuitreiking is
een bezoek aan de Dam, alwaar de finales van de 31e
editie van het Amsterdams
Straatvoetbal Kampioenschap komende zaterdag
plaatsvinden, meer dan
waard. Want niemand
minder dan Aron Winter is
degene die dat gaat doen.
Tja, en wat die man (en ook
hij leerde op straat dat een
bal meer is dan een rond
ding waar lucht in zit, red.)
de wereld op voetbalgebied
heeft laten zien, is in alle
opzichten grenzeloos.
In de zomer van 1992 verkaste Aron naar het Italiaanse Lazio Roma. De Italianen hadden daarvoor een
enorm pak lires over. Gelukkig betaalden ze in gul-

dens, wat een stuk makkelijker na te tellen was. Niet
minder dan 7.000.000 gulden streek Ajax op voor de
begeerde balkunstenaar. In
het seizoen 1999-2000 ging
een grote wens van Winter
in vervulling toen Ajax
hem terugkocht van Inter
Milaan. „Het is altijd mijn
wens geweest om mijn carrière bij Ajax af te sluiten”,
liet hij aan de pers weten
toen hij op zijn 32e terugkeerde bij zijn eerste liefde.
Maar ook in de nationale
ploeg onderscheidde hij
zich en was er vaste klant.
Diverse
bondscoaches
waardeerden zijn veelzijdigheid. Want, of men de
man die op 1 maart 1967 te
Paramaribo aan de wereld

werd toevertrouwd, nu opstelde als rechtshalf, schaduwspits,
controlerende
middenvelder, libero of als
wijde rechtsback; Aron
was altijd een zekerheidje.
In totaal droeg hij 85 keer
het Oranjeshirt.
Naast alle kampioenschappen en eretitels is hij
bijzonder trots op de UEFA
Anti Discriminatie Award
die hij in 2003 ontving. „Ik
vind het een eer dat ik de
UEFA Award heb gekregen, omdat de UEFA veel
aan antidiscriminatie doet.
Ik bewaar de award bij alle
andere prijzen en cadeaus
die ik in mijn carrière heb
gewonnen of gekregen.
Discriminatie en racisme
vind ik verschrikkelijk.
Het is een tekortkoming in

je opvoeding. We hebben
totaal geen respect meer
voor elkaar en tolereren
weinig. Terwijl we wel in
een multiculturele samenleving willen wonen
en leven. Dat is toch
vreemd?!” is zijn standpunt dat niets aan duidelijkheid te wensen laat.
Het complete programma
van de finaledag op zaterdag 11 november ziet er als
volgt uit: 11.30 uur: 3e en 4e
plaats jongens; 12.30 uur: finales meisjes; 13.30 uur: optreden
van Unique Freestyle; 14.00
uur: finale jongens.

Het
Amsterdams
Straatvoetbal Kampioenschap wordt gesponsord
door Brandweer Amsterdam, de Sponsor Loterij
en dagblad De Telegraaf.

HALVEFINALISTEN ZORGEN VOOR ADEMBENEMENDE
STRAATVOETBALSPANNING

OP NAAR DE DAM!

FLITSEN

AMSTERDAM – Nee,
het bordje ’afgelast’ zal
nooit rond de speellocaties
van
het
Amsterdams
Straatvoetbal Kampioenschap te bezichtigen zijn.
Zelfs de voorbije woensdag, toen het leek of
alle voor handen
door
zijnde
weergoden
Jouke Kooiker
met elkaar op de
vuist gingen, werd er gewoon gevoetbald. Alleen
als het weerlicht stormt
men als de bliksem naar
binnen, daar de veiligheid
te allen tijde vooropstaat.
Maar gelukkig is wedstrijdleider Toon in den
Berken van KEMA-keur
• De
en dat geldt ook voor alle spanning
anderen die hun hart veris om te
pand hebben aan het eve- snijden in
nement.
het AmAfgelopen woensdag was sterdams
het lady’s day, want voor de
Straatmeisjes stond plaatsing in
voetbal
de finale op de Dam cenKampitraal. Beide wedstrijden oenschap
verliepen – het is de kurk
nu zaterwaar het straatvoetbal op
dag de
drijft – onder adembene- finales op
mende spanning. Strak als
de Dam
vioolsnaren waren de zenuop het
wen gespannen bij alle vier programde ploegen die de arena be- ma staan.
traden. De strijd werd op
FOTO:
het scherp van de snede geHANS
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voerd, maar altijd met respect voor de tegenstander.
Aanvankelijk roerden
de dames van de Spaarndammerschool de trom tegen de meisjes van de Tam- bloedstollend. Alleen Aisis
boerijn. Echter in de laat- van de Tamboerijn slaagde
ste minuut wist de Tam- erin te scoren en dat leverboerijn
verscholen de haar en haar vrienden
krachten op te trommelen de winst en een finaleen sloot men weer aan: 2-2. plaats op. Juf Sandra van
De daardoor noodzakelijke de Spaarndammerschool
strafschoppen
waren
coach aanstellen. De Nederlandse tennisbond -de KNLTB ontkent overigens dat Siemerink de
beste papieren heeft- wil pas in
december de opvolger presenteren. Oriënterende gesprekken
met kandidaten worden de komende weken gevoerd. ,,Siemerink is wel een van de mensen
die bij ons op de voorkeurslijst
staat, maar dat zijn er wel
meer," aldus een woordvoerder
van de KNLTB.
De National Football

had beide schouders nodig
om haar pupillen troost te
bieden. Maar een groot
compliment rest ook haar
meiden. Zonder verliezers
bestaan er geen winnaars.
Dat begrepen ook de lady’s

van de Tamboerijn die
meehielpen de tranen te
drogen.
Keepen is een vak apart
en dat onderwezen zowel
de ballentegenhouders van
De Meer als hun vakgenoten van de Burg. De Vlugt-

League heeft zijn Europese filiaal een nieuwe naam gegeven
door slechts één letter te veranderen. NFL Europe wordt met
onmiddellijke ingang NFL Europa. De Amerikaanse organisator
van de continentale American
footballcompetitie denkt met
deze vertaalslag de lokale markt
beter te bedienen. Aan de NFL
Europe doen zes profteams mee,
vijf Duitse en de Amsterdam Admirals.
René Mijnders is afgelopen

school. Aanvankelijk leken
de vertrouwelingen van juf
Yvonne met de zege aan de
haal te gaan. Echter het
team van de Meer heeft een
pure vedette in Annabel
ten Broeke. Die voorkwam
met een fraaie goal uitscha-

week door de roeibond aangesteld tot fulltime coach van de
Nederlandse vrouwen in de
open klasse. Mijnders volgt Josy
Verdonkschot op met wie de
roeisters niet verder wilden. De
Amsterdammer, met een grote
erelijst, keert terug naar Nederland na enige jaren in dienst te
zijn geweest van de Zwitserse
roeibond. Mijnders won in 1996
op de Olympische Spelen van
Atlanta goud met de heren Holland Acht en met de vrouwen-

keling. Bij een stand van 2-2
klonk het laatste fluitsignaal. Derhalve ook hier penalty’s. Midden in de strafschoppenserie was het
’nood aan de man’ toen
keepster Jöelle van school
De Meer ’hoge nood’ kreeg
en eigenhandig een (plas)
pauze inlaste. Uitgerekend
door haar hield De Meer
het vervolgens droog waardoor ook zij – en niet voor
het eerst – op de Dam te bewonderen zijn. Ook in deze
partij verdienden de verliezers een tien met en griffel
en een zoen van de juf!
Bij de jongens zijn nog
vijf teams in strijd. Vandaag en morgen valt daarover de beslissing. Vandaag
spelen de Rosa Boekdrukkers tegen de mannen van
de Achthoek. Wie van hen
wint kruist een dag later de
degens met de balartiesten
van de Krijtmolen. De winnaar daarvan gaat naar de
finale. De verliezer komt
uit in de kleine finale om
plaats drie en vier. Ook op
dinsdag is de partij tussen
de jongens van de Burg. De
Vlugtschool en de makkers
van Aloysius. Ook hier gaat
de winnaar door naar de finale en speelt de verliezer
om de derde en vierde
plaats.
Wie er wint en wie verliest is vooralsnog in nevelen gehuld. Voorspellen is
uiterst moeilijk.
Surf voor meer straatvoetbalnieuws
naar
www.straatvoetbal.nl.

acht wist hij in Sydney het olympisch zilver te veroveren. Ook
Diederik de Boorder treedt weer
in dienst van de KNRB. Hij gaat
met Rob Robbers het roeien
voor junioren stimuleren.
LEES
De beachvolleybalsters
VERDER
REBEKKA KADIJK (FOTO)
en Merel Mooren zijn er bij de
World Tour in het Thaise Phuket
niet in geslaagd de derde ronde
te bereiken. Het duo dat vorige
maand tijdens het volleybalgala
in Doetinchem nog gekroond
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