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Vorig jaar juni streek de nu
41-jarige oud-international,
die zes keer uitkwam voor
het Nederlands elftal, met
zijn gezin in Hilversum neer.
Het moment was aangebro-
ken om het gezin op de eerste
plaats te stellen. 'De kinderen
worden groter, de oudste is
13 jaar, en dan is Nederland
eigenlijk het beste land om
op te groeien', zegt Wester-
veld op een druilerige och-
tend in Groot Kievitsdal. 'De
keuze is op Hilversum geval-
len omdat hier een Internatio-
nale School is, die het beste
aansluit bij het onderwijs wat
ze in Kaapstad hebben geno-
ten. We hebben ook elders in
't Gooi gekeken. We zijn ech-
ter jarenlang taxichauffeur
geweest om de kinderen van
school te brengen en halen.
Nu kunnen ze prima op de
fiets. We voelen ons wereld-
burgers en avonturiers omdat
we in Engeland, Spanje, Italië
en Zuid-Afrika hebben ge-
woond. Als we terug waren
gegaan naar Enschede, waar
onze roots liggen en waaruit
we in 1996 zijn vetrokken,
was de cirkel rond geweest.

Dat willen we nog niet want
dan is het avontuur ook voor-
bij. Hilversum bevalt ons uit-
stekend en het ligt mooi cen-
traal in het land.'
Zijn tijd als eerste doelman
bij Liverpool van 1999 tot en
met 2002 was één van de
vele hoogte punten in zijn in-
drukwekkende carrière. Een
absoluut topjaar was 2001;
hij won met Liverpool de
League Cup, de FA Cup, de
UEFA Cup, de Charity
Shield en de UEFA Super
Cup. Nog altijd is er en ster-
ke band met Liverpool en be-
gin deze maand speelde San-
der Westerveld met oud
Liverpool 'legend' een wed-
strijd tegen de oud-interna-
tionals van Australië. 'Er is
een groep van twintig beken-
de oud spelers waarmee we
enkele wedstrijden per jaar
voetballen. Eerder hebben we
vorig jaar tegen oud Man-
chester United in Stockholm
gespeeld en tegen de voor-
malige vedetten van Real
Madrid in het Bernabeu Sta-
dion. Vooral in Madrid heb
ik enorm genoten.'
Ondanks dat Sander Wester-

veld een wereldburger is,
verloochend hij zijn afkomst
uit Twente niet: 'Ik ben en
blijf een Tukker met respect
voor iedereen. Ik ben nooit
iemand voorbij gelopen als
mij om een handtekening
werd gevraagd. Ik houd altijd
voor ogen dat ik als kind blij
was dat ik in de jaren tachtig
van Theo Snelders, destijds
keeper van FC Twente, een
paar handschoenen kreeg. Ie-
dereen is voor mij gelijk. Je
hoeft niet uit te stralen dat je
bekende speler bent en veel
geld verdient. En dat dit je
ook niet het recht geef om je
van alles te kunnen permitte-
ren.'
De oud-international zegt
zich dan ook enorm te kun-
nen ergeren als hij ziet hoe
sommige spelers zich in een
vliegtuig tegenover stewar-
dessen gedragen. 'Als ik lou-
ter voor het geld had geko-
zen, was ik wel een paar jaar
naar Rusland of Quatar ge-
gaan. Ik heb nu het prettige
gevoel dat bij clubs waar ik

heb gespeeld, wat heb achter-
gelaten. Toen ik bij Liver-
pool kwam hadden ze in tien
jaar niets gewonnen. Bij Real
Sociedad in San Sebastian
stonden we onderaan de
ranglijst en na twee seizoe-
nen werden we bijna kampi-
oen van Spanje. Waar ik ook
ben; als ik voetbalsupporters
uit Liverpool, Milaan of San
Sebatian tegenkom is er al-
tijd herkenning. Dat doet me
goed en daar geniet ik van.'
In Amsterdam of Hilversum
kan Westerveld zonder pro-
blemen over straat. 'Als be-
kende voetballer willen men-
sen altijd met je praten en je
weet niet of het fake of ge-
meend is. Daarom zei mijn
vrouw in onbekend gezel-
schap dat ik loodgieter ben.
Sterallures zijn hem ook
vreemd: 'In Milaan hadden
we om de hoek de mooiste
kledingzaken, maar we koch-
ten de kleding voor onze kin-
deren bij een kennis die in
kledingzaak in Enschede
heeft.'

Voor oud-international komt na jaren topsport het gezin nu op de eerste plaats

Hilversum 'uitstekend' thuis voor
wereldburger Sander Westerveld
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HILVERSUM - Ruim twintig jaar stond voor Sander
Westerveld zijn sportcarrière op de eerste plaats. In 1994
debuteerde hij als keeper bij FC Twente en werd twee
jaar later getransfereerd naar Vitesse. In 1999 klopte
Liverpool aan de deur, waar hij bijna vier seizoen onder
de lat stond. Daarop volgde een reeks clubs in Spanje,
opnieuw Engeland, één seizoen Sparta, Italië en tenslotte
Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. In 2013 zette hij een
punt achter zijn acties tussen de palen en werkte nog
twee jaar als keeperstrainer in Kaapstad.

Sander Westerveld: 'Je hoeft niet uit te stralen dat je bekende speler bent en veel geld verdient.' (Foto: Studio Kastermans)

Begin deze maand speelde Westerveld met oud Liverpool 'le-
gend' een wedstrijd tegen de oud-internationals van Australië.
(Eigen foto)

HILVERSUM - Wanneer in
het rugby een veld wordt af-
gekeurd en bij de tegenstan-
der wel kan worden gespeeld,
wordt de zogenaamde om-
keerregeling van kracht. Dat
betekende dat afgelopen za-
terdag Hilversum thuis speel-
de tegen het Leidse DIOK en
't Gooi uit op kunstgras in
Den Bosch tegen de Dukes.
De Hilversumse overwinning
kwam geen moment in gevaar;
het werd na een moeizaam be-
gin in een spranklende slotfase
uiteindelijk 52-12. Bij de rust
was het slechts 14-0. Nadat
DIOK bij de stand 21-0 tegen
scoorde, gaven de Hilversum-
mers even gas en werden de
Leidenaren zoek gespeeld.
't Gooi had tegen de Dukes de
pech dat het snel met 14-0 ach-
ter stond. De mannen van
coach Allard Jonkers toonden
wel veerkracht. Na 14-12
kwam de ploeg uit Naarden op
voorsprong: 14-19. Spanning
was er volop want na 21-19
werd het 21-24 in het voordeel
van de ploeg van Jonkers.
Uiteindelijk trok 't Gooi aan het
kortste eind, mede door de
twee gele kaarten en persoon-
lijke fouten in de tweede helft;
39-30. De uitslagen van 't Gooi
in de kampioenspoule zijn con-
stanter dan in het vorig seizoen.
Om de doelstelling van dit sei-
zoen te realiseren; het spelen
van de kampioenswedstrijd,
moet ieder duel vanaf nu wor-
den gewonnen en hopen op een
misstap van de Dukes. Hilver-
sum lijkt voor beide teams een
maatje te groot.

Simpele zege
Hilversum, 't
Gooi verliest

Sander Westerveld is nu
opgenomen als spelersma-
kelaar/zaakwaarnemer in
het manageteam bij World
Soccer Consult: 'Zes jaar
geleden ben hiervoor al
gevraagd, maar toen wilde
ik nog spelen', zegt hij.
Bij 'spelersmakelaar' zetten
veel mensen een vraagteken
door de categorie zakken-
vullers, die aan spelers snel
en vooral veel geld willen
verdienen. Het beroep is
vrij gegeven; een pizzabak-
ker mag ook als spelersma-
kelaar optreden. 'Onze visie
is dat het voor een speler
geen enkel nut heeft om
voor hem voor veel geld
naar een grote Engelse,
Spaanse of Italiaanse club
te brengen en dat hij ver-
volgens op de reservebank
wegkwijnt. Terwijl het voor
zijn carrière beter zou zijn

als hij zich eerst bij een Ne-
derlandse topclub ontwik-
kelt. Je moet ook rekening
houden dat de ene speler
qua karakter beter bij Fey-
enoord past en de ander
weer bij PSV of Ajax. Bij
World Soccer Consult gaan
we uit van de belangen van
de speler. Ik heb een goede
betrouwbare naam opge-
bouwd in de voetbalwereld
en een groot netwerk. Een
groot aantal voetballers
waarmee ik vroege speelde,
is nu bij grote clubs trainer
of technisch directeur. Eén
telefoontje of een gesprek
is al voldoende voor de
juiste ingang. We hebben
een contract met het ma-
nagement van de familie
Messi in Zuid-Amerika en
daarmee de exclusieve
rechten voor hun spelers in
Europa.'

World Soccer Consult

HILVERSUM - Het par-
cours van GWC de Adelaar
in Hilversum is zondag de-
cor van de Oogzorg Briljant
Koppelcross. Het parcours
aan het Kininelaantje is aan-
trekkelijker gemaakt door
enkele extra lussen en een
technisch zware schuine hel-
ling. Zondag meldde de or-
ganisatie dat ruim dertig
koppels zich al hadden inge-
schreven. De winnaars van
vorig jaar, Jordy Beuker en
Ad Guldemeester verschij-
nen weer aan de start om
hun titel te verdedigen.
De concurrentie voor dit ijzer-
sterke duo is echter niet mis.
Mischa de Vries verschijnt na
een jaar afwezigheid weer aan
de start met een jonge koppel-
genoot Kyle Agterberg. De
Vries heeft dit jaar in alle
wedstrijden waar hij aan deel-
nam op het podium gestaan.
Op het Nederlands kampioen-
schap eindigde hij als derde.
Zijn maatje Agterberg wordt
gezien als het Adelaartalent
van dit jaar. Op het NK werd
hij vijfde en was daarmee de
beste eerstejaars junior.
Vincenzo Pascarella acteerde
dit jaar onopvallend in de ver-
schillende wedstrijden. Is hij
zich aan het opladen en heeft
hij alles gezet op de winst in
deze koppelcross? Bij de vori-
ge editie zat hij er met een
tweede plaats, samen met zijn
koppelgenoot Roderik Egbe-
rink, dichtbij. Egberink rijdt
dit jaar voor het eerst bij de
elite en doet dat niet onver-
dienstelijk. Deze districtskam-
pioen Midden Nederland zal
ook super gemotiveerd zijn
voor deze prachtige wedstrijd.
Verder proberen zondag ver-
schillende regionale renners
hun prestatie van vorig jaar te
verbeteren.
De start is om 10.30 uur. Na
een uur wedstrijd is de win-
naar van de Zilveren Helm be-
kend. De organisatie is in han-
den van de wielerverenigingen
GWC de Adelaar uit Hilver-
sum en Rennersclub de Een-
dracht uit Loenen a.d. Vecht.
Deze koppelcross is de traditi-
onele afsluiting van het cross-
seizoen in Midden Nederland.
Er wordt gereden in koppels
van 40- en 40+ renners. Na de
start door de 40- renners ne-
men na één ronde de 40 + het
over. En ga zo maar door.

Koppelcross
de Adelaar op
mooi parcours

HILVERSUM - Het Hilver-
sumse judotalent Christiaan
Hendriksen heeft een week
na zijn derde plaats tijdens
het Dutch Open in Eindho-
ven, afgelopen weekend een
gouden medaille weten te
winnen. Op het Open Natio-
naal Judotoernooi in Ge-
mert was hij voor al zijn te-
genstanders veel te sterk.
De Hilversummer, die uit-
kwam in de klasse -15 jaar en
-66 kilo, had zich goed voor-
bereid en was in al zijn partij-
en binnen een minuut klaar.
Hendriksen liet in alle partijen
er geen gras over groeien en
gooide zijn opponenten met
een Ippon van de mat af.

Judotalent uit
Hilversum
pakt goud

BLARICUM - Marathon-
schaatser Simon Borsen uit
Blaricum heeft dan toch zijn
eerste seizoenszege te pak-
ken. Zaterdagavond ging hij
in het Heerenveense Thialf-
stadion als eerste over de fi-
nish bij de B-rijders. Eerder
dit seizoen werd hij twee
keer derde en het was im-
mers een kwestie van tijd
dat hij een keer de hoogste
trede van het podium mocht
beklimmen.
Daarmee heeft hij ook één
van zijn doelstellingen voor
dit seizoen behaald. In de
klassement staat de Borsen
elfde met 154,1 punt. Een
plaats in de top tien in het
eindklassement moet geen
probleem opleveren voor de
Blaricummer, aangezien het
verschil tussen de nummer ze-
ven en elf slechts zeven pun-
ten bedraagt.
Borsen was goed bij de les in
de wedstrijd waarin zeven rij-
ders een ronde voorsprong op
het peloton hadden veroverd.
Daarbij was tot grote woede
van Bart Hoolwerf uit Eem-
dijk ook de A-rijder Verkaaik.
Hij mocht starten omdat zijn
ploeg in het A-pelton het
maximaal aantal rijders aan de
start had staan. Hoolwerf leek
solo op zijn tweede seizoens-
zege leek af te gaan, maar
Verkaaik haalde hem bij waar-
na Borsen profiteerde. Hool-
werf kwam iets meer een se-
conde tekort op de winnaar.

Blaricummer
Borsen pakt
eerste zege


