Hoofdstuk 9
Zaalvoetbal Heren
Samengesteld m.m.v. Henk van den Berg,Anja Eisses, Carel van Hartingsveld, Jan Koedood, Miep Kool, Jos Parren, Michel
Parren en Dick Steenstra.
In de jaren ’60 wordt er alleen in de zaal gevoetbald door veldverenigingen die een zaaltje huren om de wintermaanden door te komen. Op eigen initiatief organiseren selectieteams soms onderlinge wedstrijden in leeggeruimde veilinghallen, hetgeen inhoudt dat de doelen, het speelveld en de spelregels nogal eens van elkaar verschillen. In
de jaren ’70 groeit de animo voor zaalsporten zodanig dat de KNVB besluit zaalvoetbalcompetities te organiseren.

De oorsprong
Wanneer er in april 1972 in de Zwart-Wit Spiegel staat ‘De Afdeling Rotterdam van de KNVB begint ook een
competitie zaalvoetbal’, wordt er onmiddellijk een zaalteam samen-gesteld dat zich voor deze competitie gaat
inschrijven. Dit team, dat haar thuiswed-strijden in sporthal IJsselmonde speelt, bestaat uit een aantal veldspelers uit
de lagere elftallen. Na enige tijd wordt deze groep aangevuld met oud-eerste elftalspelers. Een aantal spelers uit deze
beginperiode zijn Goof Schoenmaker, Flip van Waardhuizen, Aad van der Laan, Louis de Frel, Jan Jansen (keeper).
Het eerste zaalteam dat onze vereniging rijk is, wordt ingedeeld in een poule met Hoogvliet, MFB, De Musschen,
Poortugaal, Rotterdam, Rijnmond, Spartaan, SSV, en Zuiderpark. En de allereerste wedstrijd wordt gespeeld tegen
Poortugaal. Uit de annalen blijkt dat deze wedstrijd niet bepaald succesvol wordt afgesloten:‘Barendregt en Steenstra
konden niet verhinderen dat het maar liefst 2-12 werd’ (…) ‘en dan is het doel nog wel zo klein’.
Als de zaalafdeling van Zwart-Wit ’28 een paar jaar bestaat, wordt er in seizoen 1976-1977 een officiële zaalvoetbal-commissie geformeerd. Deze commissie bestaat uit Arie Peereboom, Dick Steenstra (uitvoerend), Jan
Akkerman en Anne Faasse (bestuurs-gedelegeerden). Hoewel er gedurende de eerste jaren nooit sprake is geweest
van het betalen van extra contributie voor het spelen in de zaal, wordt er vanaf nu - in verband met de zaalhuur - een
toeslag geheven op de contributie van ƒ 35,- per jaar.
In die zelfde tijd (vanaf 1976) organiseert de NCRV minivoetbal-toernooien in Sportpaleis Ahoy. Hiervoor worden onder andere clubteams uitgenodigd die op het hoogste niveau spelen en zich herkennen in de christelijke identiteit van de organi-sator. Zo wordt Zwart-Wit ’28 ook uitgenodigd en wordt hiervoor een gelegenheidsteam geformeerd. Jan Koedood: ‘Dat er aan dit soort toernooien veel publiciteit werd gegeven, is duidelijk. Ze werden uitgezonden op radio en tv.Voor ons, de toeschouwers van dit zaalteam van Zwart-Wit, was het vooral heel gezellig en
leuk. En de vereniging kreeg er veel publici-teit door. Eigenlijk vonden we het wel een hele eer om hieraan deel te
mogen nemen.’
Op de foto’s, die zijn genomen tijdens de wedstrijden die worden gespeeld in Ahoy, zijn onder anderen te zien: Jaap Stad (aanvoerder), Hans Schippers (keeper), Kees van Doorn en Jaap de Bruin.

Aan dit NCRV-toernooi wordt ook deelgenomen door een team van de Rotterdamse sportpers, dat is samengesteld uit spelers die voorheen in het betaalde voetbal uitkwamen: Arie Riedijk, Joop Niezen (keeper), Kees Jansma,
Cees van Cuylenborg, Hans Kraai (sr), Hans Venneker, Piet de Vries, Dick van der Polder. En ongeveer in die zelfde
tijd speelt Zwart-Wit ’28 wedstrijden tegen De Stappers, waarvoor onder anderen Gerard Cox (coach), Jan Bruys
en Maarten Polderman uitkomen.
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Op zaterdag 27 mei 1978, tijdens het 50-jarig bestaan van Zwart-Wit ’28, wordt er een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in sporthal De Wielewaal. De organisatie is in handen van Dick Steenstra en Arie Peereboom. Uitgenodigd
worden De Musschen, De Maas, MSV '71 en NBSVV.
Dat de prestaties van de zaalafdeling niet onverdienstelijk zijn, blijkt opnieuw in seizoen 1982-1983, als heren 1
het kampioenschap van West II behaalt. Net als veel andere zaal-teams in die tijd bestaat het eerste zaalvoetbalteam
ondermeer uit spelers die ook in de veldselectie spelen, een verschijnsel dat tegen-woor-dig niet meer vaak voorkomt.

De spelersdames zorgen voor sfeer op de zaaltribunes

Kees de Haan voorziet de spelers van ‘drank’

Een aantal spelers uit dit kampioensteam waren
Theo Jansen, Lolke Lolkema, Henk van den Berg,
Rob Koster, Martin van Keulen, Cees Bouman, Leo
Boer en Jan Bleij.

Vriendenteams
Gedurende de jaren ’80 breidt de zaalafdeling zich uit met een aantal vrienden--teams en een veteranenteam. Jan
Koedood: ‘In 1985 hadden we al drie herenteams die meededen aan de compe-titie, en één team (het eerste) dat
meestreed om de beker. Hoewel sommige voetballers (bijna) even goed presteerden als spelers uit het eerste, was
iedereen eraan gehecht om in zijn eigen team te blijven spelen vanwege de onderlinge band. De meeste jongens, die
op het veld voor andere verenigingen uitkwamen, vonden het ook een eer om voor Zwart-Wit ’28 te spelen.
Sommigen omdat zij zaalvoetbal gewoon leuk vonden. Zij hoefden niet hoog te spelen en kwa-men voor hun ontspanning een avondje per week voetballen. Maar er waren ook voetbal-lers die bewust voor Zwart-Wit kozen vanwege onze goede naam, het hoge niveau en de christelijke identiteit. Ja, in die tijd was je er trots op dat je voor
Zwart-Wit ’28 voetbalde.’
‘Door de uitstraling van de club ontstonden er teams met werkelijk goede spelers die heel dicht tegen de top aan
zaten. Voornamelijk veldvoetballers die behoorlijk hoog speelden, en ook goed met een bal overweg konden in de
zaal. Zo was er een jonge speler, Mohammed Zaroil heette hij, die bij een andere amateurvereniging op het veld voet-
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balde, en bij ons in het tweede meedeed. Hij heeft helaas maar een jaar bij ons gespeeld, omdat hij overging naar het
betaalde voetbal (ADO Den Haag).’
Het zaalvoetbal floreert vooral in de eerste helft van de jaren ‘90. Koedood, die het secreta-riaat van de zaalafdeling van Zwart-Wit ’28 grotendeels op zich neemt (vanaf 1980-2004), vervolgt:‘In deze jaren kwamen we zelfs met
vijf heren-, en twee damesteams uit in de competitie, en werd er regelmatig gepro-mo-veerd. Op een gegeven
moment speelden we nog maar een klasse onder de hoofdklas-se, het hoogst haalbare. Spelers in die tijd waren Fred
Brink (aanvoerder/-lei-der), Dick Boere, Cor van der Pol, Dick van der Pol en Jaap van Rij.’ Ook het tweede team
presteert goed. In seizoen 1991-1992 worden zij kampioen in de reserve 2e klasse met 36 punten.

Het kampioensteam tijdens het jaarlijkse toernooi op het verharde veld naast de kantine.V.l.n.r. (staand) Sjaak Provily
(bestuursgedelegeerde), Rene Zoeteweij, Henk Boender,Willem en Wim Batenburg.V.l.n.r. (zittend) Jan Koedood, Rob van
Zweden, Piet Verwijs, Michel Parren

Moeizaam vervolg
Hoewel het Zwart-Wit-tenue in 1992 nog door vijf herenteams wordt verdedigd, bezit de club in 1997 nog maar
drie teams (in de tweede klasse, reserve-tweede klasse, en reserve-vijfde klasse).Twee teams stappen namelijk over
naar een zogenaamde ‘wilde competitie’ in Ridderkerk. Het voordeel hiervan is dat alle wedstrijden op een en dezelfde avond worden gespeeld in plaats van drie verschillende avonden, zoals bij de KNVB wel eens voorkomt.Voor veel
spelers, die ook tijd willen besteden aan hun gezin of werk, komt dit veel beter uit.Toch promoveert heren 1 (onder
leiding van Fred Brink) in 1995 nog van de laagste naar de eerste klasse (waarin ze twee seizoenen zullen gaan spelen), en wordt heren 2 kampioen in 1998.
Ter ere van het 70-jarige jubileum van de RCVV Zwart-Wit ’28 wordt er in dat zelfde jaar (1998) op 30 april
een zaalvoetbaltoernooi gehouden op het verhar-de veld. Aan dit geslaagde toernooi wordt deelgenomen door zes
teams, te weten: heren 1, 2 en 3 van Zwart-Wit ’28, en teams van Spartaan ‘20, De Musschen en TOGR.

Begin van het einde
Hoewel er eind jaren ’90 weer een paar teams bij zijn gekomen, slinkt de zaalafdeling daarna weer snel. In 2001
komen er nog maar twee teams uit voor Zwart-Wit ’28. Beide teams, samengesteld uit spelers van het voormalige
derde, vierde en vijfde, spelen in de vijfde klasse.
In seizoen 2002-2003 doet er een team van Zwart-Wit ’28 mee aan de zoge-naam-de ‘hallen-competitie’, een
tegenhanger van de wilde competities. Deze competitie, door de KNVB georganiseerd, heeft een recreatief karakter
en wordt op een vaste wedstrijdavond in een en dezelfde sporthal afgewerkt. Initiatiefnemer van dit team is Wim
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Douw. Hij heeft een groep voetballers om zich heen verzameld die bij andere (veld)vereniging spelen, en vanwege
hun binding met Zwart-Wit ’28 regelmatig bij het eerste komen kijken. Zij vinden het leuk om voor Zwart-Wit in
de zaal te komen spelen.
De organisatie komt steeds meer terecht op dezelfde schouders. Omdat spelers - in hun ogen onterecht - herhaaldelijk worden bestookt met betalings-herinneringen terwijl ze hun contributie-verplich-tingen na zouden zijn
gekomen, vertrekken wederom een aantal leden.
Dit leidt ertoe dat er aan het eind van seizoen 2002-2003 opnieuw een team wordt opgeheven. Op het laatst
bestaat er dan nog een team dat de zwarte en witte clubkleuren vertegenwoor-digt. Hoewel de zaalafdeling al lang
niet meer is wat het was en spelers regelmatig niet ko-men opdagen, start dit team in het seizoen 2003-2004 toch
nog weer met de competitie.Vanwege het faillissement van Zwart-Wit ’28 zijn zij echter niet in staat hun competitie uit te spelen.
Een positief einde van dit hoofdstuk is de jaarlijkse seizoenafsluiting op De Vaan. Jan Koedood:‘Vanaf de tweede
helft van de jaren ’90 organiseerden wij altijd een “zaalvoetbal-toer--nooi” op het verharde veld naast de kantine,
waaraan alle zaalteams meede-den. Ook toen er minder teams waren, bleef er animo bestaan om daaraan mee te
doen; zelfs bij andere verenigingen, waarvan we wel eens zaalteams uitnodigden. Er deden soms wel acht teams mee.
Afsluitend was er altijd een gezellige avond, soms met een bandje, altijd met een barbecue. Dit hebben we tot het
einde toe volgehouden.’
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