Hoofdstuk 8
De jeugdafdeling
Door H.Troost (Erevoorzitter)

8.1 Inleiding
De band met de jeugd is reeds vanaf het prille begin van de club in het bestuursbeleid merkbaar geweest. Niet
zo vreemd, gelet op het gegeven dat de vereniging voortkwam uit de Christelijke Jongemannen Vereniging
Timotheus uit Charlois. Er waren een groot aantal ‘oudere’ jongeren die gehoor gaven aan het in hen levende verlangen om te gaan voetballen en een club op te richten. Onder aanvoering van Wim van den Heuvel en Izaäk
Groenewegen werd de oprichting van de Rotterdamse Christelijke Voetbal Vereniging Zwart-Wit ’28 (R.C.V.V.
Zwart-Wit ’28) gerealiseerd. Ook waren zij de grondleggers voor het eerste juniorenelftal. Spelers van dit eerste
jeugdteam van voor de oorlog waren onder andere Wytze Husselman, de gebroeders Anne en Leen Klink, Arie
Peereboom, Cor Vaandrager, Jan van Oosten, Ad van Diggelen (toen al goalgetter), en zijn broer Bertus.
Door de oorlog werd het hele verenigingsleven inclusief het jeugdwerk op z’n kop gezet. Na de oorlog, in 1945,
toonde Anton de Korte zich een grote initiatiefnemer door alle verloren schapen weer te transformeren tot één
kudde, namelijk: de jeugdafdeling van Zwart-Wit ’28. Aan-vankelijk dacht het bestuur dat dit niet mogelijk zou zijn
vanwege een tekort aan speelvelden. Maar vanuit de KNVB afdeling Rotterdam lanceerde Jan van der Meyde - een
gedegen bestuurder die voortkwam uit de voormalige Christelijke Nederlandse Voetbal Bond - de stelling dat het
zorgen voor speelvelden een probleem van de KNVB was.‘Doen jullie maar je best de jeugd te activeren’. Anton de
Korte zorgde ervoor dat er bij aanvang van het nieuwe seizoen gestart kon worden met een jeugdteam. Jan Westplate
was de eerste jeugdsecretaris.
Toen Jan als teken des tijds een woning kreeg aangeboden in Schiebroek, verhuisde hij daar-heen vanaf de
Disselstraat. En gelet op de vervoersproblemen die hierdoor ontstonden, bedankte hij als secretaris. Tijdelijk nam
Arie van der Graaff die taak over, maar vanaf 1952 werd Jan Hage (secretaris) de spil waar het gehele jeugdwerk om
ging draaien. Samen met voorzitter Jaap Ladenius, die als oud-speler van het Zwolse Be Quick ‘28 veel voetbalervaring had, vormde hij een gouden duo; in de beginjaren ’50 waren zij gezichtsbepalend voor het jeugdvoetbal van
Zwart-Wit ’28 op Varkenoord!
Niet alleen hun kennis van het voetbalgebeuren, maar vooral de bezieling en het hartverwarmende enthousiasme, waarmee zij hun taak verrichtten, werkte aanstekelijk. De wekelijkse vergaderingen, die elke maandagavond
plaatsvonden ten huize van Jan Hage in de Develstraat, werden uitgevoerd door het gehele gezin: bezige bij moeder
Hage verzorgde de koffie en zette ook de kinderen aan het werk, onder andere met het schrijven van kaarten en plakken van postzegels.Telefoneren viel buiten het budget. Alles ging per fiets.
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Jeugdelftal 1960 bij JAC
De jeugdafdeling van Zwart-Wit ’28 groeide niet alleen qua mankracht, maar ook qua organisatie. Op een gegeven moment speelde de club met zes A-juniorenteams, zes B-teams en zes C-elftallen in de competitie. Mede gelet
op het feit dat er slechts twee velden beschikbaar waren op Varkenoord (waarop zowel de junioren als de senioren
speelden) zal het u niet vreemd voorkomen dat veel teams van Zwart-Wit ’28 - zowel junioren als senioren - hun
geliefde voetbalsport in die tijd verspreid over vele sportcomplexen in Rotterdam beoefenden.
Toen de thuiswerkzaamheden konden worden verplaatst naar het nieuwe clubhuis op Varkenoord was dit een
gigantische sprong voorwaarts voor wat betreft het uitvoeren van organisatorische zaken zoals vergaderruimte,
weekbrief, materialenopslag etc. Het veldenprobleem was daarmee echter nog niet opgelost. Daarin kwam pas verruiming nadat sportpark De Vaan in gebruik werd genomen in 1966. Eerst werd er op drie, en later op vier velden
gevoetbald. En dat was hard nodig, omdat nieuwe jeugdleden bij tientallen bleven binnenstromen.Vooral als gevolg
van huis-aan-huis acties (ledenwerving met behulp van folders) in de nieuwe Zuidwijk en Pendrecht. Gelukkig was
er een evenredige toestroom van nieuwe kaderleden.
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8.2 Kentering
In 1980 kwam echter de kentering. Niet alleen de terugloop van het aantal jeugdleden, maar ook de evenredige
vermindering van het kader baarde het bestuur ernstige zorgen. Deze zorgen werden nog groter toen er wel
instroom plaats-vond van allochtone jongeren, terwijl dit niet gepaard ging met een evenredige groei van ouders die
deel uit wilden maken van het kader.
Eind jaren ‘70 dienden zich de eerste gediplomeerde jeugdtrainers aan. Qua voetbaltechnische ontwikkeling was
dit een pluspunt maar qua clubbinding een verarming, doordat er hierdoor geen spelers meer waren die de taak van
jeugdtrainer op zich namen. Hiermee ging er voor het clubleven een ontzettend belangrijke facet verloren: de binding en band tussen de ouderen en de jeugd verdween. De eerste betaalde jeugdtrainers waren Leo Vroegindewey
en Theo de Waard. Coen Nieuwstraten volgde hen op.
Begin jaren ‘90 startte er een nieuwe jeugdcommissie, die bestond uit Jan Akkerman, Chris Braun, Hans
Bravenboer (als stimulerende secretaris), Leen van Krimpen, Jeanette Roelofs, Henny Troost en Henk Wander. Later
werden zij aangevuld door Petra Sleurink-Schoon,Yvonne van Egmond en Duck Vaandrager.

Elftalfoto F1 tijdens het seizoen 1982-1983 met o.a. de heer Bravenboer,
Patrick Bravenboer, Marco Herbert, de gebroeders Dennis en Michael Janssen

Gedurende de jaren ’80 liep het aantal jeugd- en kaderleden steeds
verder terug. Op een gegeven moment was er van alle leeftijdsgroepen
nog maar één team. Via acties op scholen, contacten met opa’s van
speeltuinen, open dagen en veel praten werd het aantal teams weer opgekrikt naar drie per leeftijdsgroep, maar het
leiderspotentieel bleef een grote zorg.
Na zes jaar, waarin veel mensen zich met hart en ziel hebben ingezet voor de jeugd, lukte het de spelers en begeleiders van Zwart-Wit ’28 aansprekende resultaten neer te zetten:
- A1 - onder leiding van Jan van der Wel (leider) Curtis Martels (trainer) - bereikten de landelijke jeugdcompetitie.
- B1 - onder leiding van Dennis Drenth (trainer) - wist ook promotie naar de landelijke jeugdcompetitie af te
dwingen.
- En C1 - onder leiding van Dries Kroos (trainer) en Geo Junte (leider) - promoveerde naar klasse 1 van de
Rotterdamse bond.
Velen, waaronder Hans van de Mosselaar, Hans de Rover, Adrie Wander en Henk Bock, leverden aan dit resultaat een belangrijke bijdrage.
Helaas bleek dit succes een tijdelijke opleving.Want binnen enkele jaren - na het uiteenvallen van de commissie keerden deze succesvolle teams alweer terug naar de lagere regionen. Ook bleef het ledenaantal teruglopen en kwam
er geen verandering in het grote gebrek aan kader.
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8.3 Aspirantenvoetbal
Eind jaren vijftig diende zich een nieuwe loot aan de Zwart-Wit-stam aan, namelijk het aspirantenvoetbal. De
jeugd kon op een steeds vroeger tijdstip met competitievoetbal beginnen omdat de KNVB voor jongens vanaf zes
jaar competities begon te organiseren. Er werd gestart met een D-afdeling (jongens van 10-12 jaar), vervolgens een
E-afdeling (jongens van 8-10 jaar) en tenslotte wist Zwart-Wit ’28 een F-afdeling (jongens van 6-7 jaar) te realiseren. Zowel de E- als de F-pupillen speelden over de breedte van een half veld.
Aart Schippers was de geestelijke vader van het aspirantenvoetbal. Het bezwaar van het bestuur dat er voor de
woensdagmiddag geen leiders waren, counterde hij met de opmerking ‘Ik zal wel een brief schrijven naar het
Arbeidsbureau. Er zullen best werklozen zijn die de jongens een plezierige middag willen bezorgen.’ Het idealisme
van Aart Schippers, gepaard gaande aan zijn bezieling en inzet hiervoor, was een afschaduwing van de geest die er in
de club leefde.
Gelukkig vonden wij trainers in eigen kring, zoals bijvoorbeeld Ben Oorebeek, Rinus Loendersloot en Frans
Thijsebaard. Op zaterdag kregen zij ondersteuning van Nico Kreft, Piet Wolters en Leo Vroegindewey. De aspirantenafdeling, onze jongste telg, groeide goed. Zowel het aantal leden als het aantal kaderleden nam toe.
1970-1971 pupillentoernooi D1
Staand vlnr:Anne Faasse (aspirant secretaris), Dick Boer (aspirant voorzitter), Leo van Rijn (bestuursvertegenwoordiger), de heer Loendersloot,
onbekend, Henk Barendregt (allen van de aspirantencommissie). Leider
Paul Marseille. 3e van rechts Pietje Barendregt.
In 1966 werd Dick Boer voorzitter van een zelfstandig opererende aspirantencommissie, die was losgekoppeld van de juniorencommissie. Deze gewijzigde organisatievorm wierp zijn vruchten af. Anne Faasse werd een stimulerende secretaris. En nadat de commissie was uitgebreid met old-timers uit het clubleven - Henk en Joop Barendregt, Cor
Feenstra, Jan Koedood en Sjaak Provily - wist dit team jarenlang op eminente wijze leiding te geven aan het aspirantenwerk. Voorzitter Dick Boer - voor onze jongste leden als een vader - wist door zijn bezieling, charme en rappe
tong zóveel mensen om zich heen te verzamelen dat alle teams twee leiders hadden. Aart en Tonny Thijsebaard
bemoeiden zich met de allerjongsten, namelijk de F-pupillen.
Dat dit pupillenvoetbal erg sterk leefde in Rotterdam-Zuid blijkt uit het feit dat diverse aspiran-ten-commissies
van verschillende voetbalverenigingen zelf initiatieven namen in situaties waarin (nog) geen door de KNVB georganiseerde competities waren. Er werd een wedstrijd-organisatie benoemd waarvan Henk Roomer (FSV Pretoria) de
stuwende voorzitter was.Tezamen met Joop Kroes (oud-scheidsrechter) en Piet van der Graaff (RVV Coal) vormde
hij een sterk driemanschap dat geweldig veel werk verzette voor de jongste voetbaljeugd in Rotterdam-Zuid. Zo
organiseerden zij zelf wedstrijden voor de D, E en F-pupillen in de zogenaamde ‘Groengordelcompetitie’ en droegen zij zorg voor alle activiteiten die hieruit voortvloeiden tot en met de publicaties.
Toen de KNVB het aspirantenvoetbal na enige jaren onder haar hoede nam, kenden we organisatorisch het aspirantenvoetbal op de linker- en de rechter Maasoever. Bij Zwart-Wit ’28 waren het Dick Boer, Hans Bravenboer,
Anne Faasse, Aart Schippers en Piet Wolters die hierin het voortouw namen. Zij zorgden er ondermeer voor dat de
aspiranten van Zwart-Wit ’28 ook gedurende de winter konden trainen in een gymnastieklokaal in de Jan
Ligthartstraat. De trainingen verzorgden zij zelf.
Er werd een nieuwe koers gevaren toen Jan van den Boogert, Joop Dekkers, Hans Helleman en Jan Oorebeek de
pupillenteams begonnen te trainen. Door hun voetbaltechnisch inzicht en hun accent op zowel prestaties als plezier
stimuleerden zij de prestatiedrang van de jeugd.
Vanzelfsprekend was dit merkbaar in de resultaten.Want welk kind wil niet winnen? De stelling “als je wat wilt
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bereiken, zul je er ook wat voor moeten doen” vond bij deze ambitieuze voetballerstjes gewillig gehoor.Vandaar dat
de aspirantentrainingen uitermate goed werden bezocht en de resultaten navenant waren.
Scheidsrechters waren op de zaterdagochtend nooit een probleem. Niet alleen Jan Outjes, die dit werk tot zijn
78e jaar voortzette, maar ook Jan Trenning en consorten hebben de club een goede naam bezorgd. Zij lieten zich niet
verleiden tot partijdigheid of ongezond fanatisme en floten naar eer en geweten.

De heer Jan Outjes
Zo lang de club heeft bestaan, waren er
binnen allerlei geledingen - dus ook binnen
de jeugdafdeling - clubmensen te vinden die
hun werk voor de club niet alleen uit
plichtsbetrachting, maar bovenal met liefde
en bezieling deden: moeders, vaders en
anderen die zich niet alleen inzetten voor
het voetbalplezier van hun eigen kinderen,
maar ook voor het belang van veel anderen.
De laatste der mohikanen bij het jeugdwerk waren Jos Parren, de dames Petra Sleurink, Paula Ferwerda en Els Baan,
terwijl Dirk Oosthoek de jongste voetballers van de club als leider en trainer activeerde en stimuleerde. Hoewel zij
wekelijks met een tekort aan kader kampten, bleven ze zich inzetten. Maar als je de hele week organisatorisch bezig
bent geweest en ’s zaterdags - alleen op het kantoor - met veel praktische tegenslagen wordt geconfronteerd, taant
zelfs de grootste ambitie. Het was een handjevol getrouwen, dat - verstoken van support van het hoofdbestuur - tot
het laatst op de barricaden stond. En natuurlijk is het heel goed mogelijk dat - net als in 1990 - zich een aantal mensen weer geroepen zou voelen om het jeugdwerk weer ter hand te nemen. Maar zoiets vraagt initiatief en support
van het hoofdbestuur.
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8.4 Jeugdkampen en buitenlandse trips
Voorafgaand aan de ingebruikneming van het sportcentrum in Zeist, organiseerde de KNVB jaarlijkse jeugdvoetbalkampen in Nunspeet. Deze jeugdkampen werden regelmatig bezocht door Zwart-Wit ’28. Ondere andere in
1948 trokken Anton de Korte, Jan van der Leer en Frans Penne naar de Nunspeetse bossen om daar te gaan voetballen met een jeugdteam.

A1 in Nunspeet, 1948

Kampioensfoto van C1 seizoen 1961-1962.
Helemaal rechts (in lange jas) de heer Ladenius

Opnieuw werd er in 1961 per fiets vertrokken vanaf het eindpunt van lijn 9 aan de Strevelsweg. Ditmaal onder
leiding van Jan Ladenius (senior) en Henny Troost.
Hoewel het een grote verantwoording was om slechts met twee leiders op stap te gaan, zij met ere gezegd dat de
groep die zich voor dit avontuur had opgegeven fantastisch meewerkte, en puur vandalisme in die tijd volledig uit
den boze was.
Later werd er een band opgebouwd met Clifton All Whites uit Nottingham en vonden er jaarlijkse uitwisselingen
plaats met deze club. In de jaren 1978-1980 werd de groep begeleid door oefenmeester Coen Nieuwstraten, die hierin werd ondersteund door een aantal leiders en jeugdcommissieleden.
En nog weer jaren later, zo medio 1990, vond er een uitwisseling plaats met Leeds United. Gezegend met een
sponsor die de vliegreis voor drie teams voor zijn rekening nam, gingen een A, B en C-team naar Leeds; onder andere onder leiding van Jan Akkerman, Chris Braun, Leen van Krimpen en Jan van der Wel. Helaas bleek tijdens deze
trip dat de sfeer binnen de groep niet meer dezelfde was als die in 1961. Een team van zeven leiders had de handen
vol aan een multiculturele groep van 40 jongens.Toch kon de reis met een A, B en C-elftal naar Leeds United geslaagd
worden genoemd, mede dankzij de hartelijke ontvangst van onze Engelse voetbalvrienden.

Elftalfoto A1 van 1990 o.a. met Hans de Rover, Chris
Braun en Jan van der Wel (de technische leiding)
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