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Nieuwe kapiteins aan het roer bij Zwervers
Zondageersteklasser Zwervers beschikt dit seizoen over
twee ervaren trainers. Ton van Bremen leidt het eerste team,
Henri van Zeist geeft sturing aan het tweede. Het duo heeft de
beschikking over een selectie van liefst 42 spelers. Er kan dus
volop gevarieerd worden.

Van Bremen (52) is

Ben Spork voor handhaving moest

met de spelersgroep bekoelde op

een ex-prof die bij

vechten, is Van Bremen ook niet on-

het einde. De trainingsopkomst liep

Excelsior, NAC Breda

bekend. Des te groter is de uitdaging

terug en dat vond ik erg jammer. Ik

en Vitesse zijn waar-

om nu de wind in de zeilen te krijgen

vroeg me af of het aan mijzelf en

de bewees als flankverdediger. Hij

en in de eerste klasse B overeind te

mijn werkwijze lag. Gelukkig heb ik

sloot zijn loopbaan af bij VV Capelle,

blijven tegen clubs als Olympia en

bij Zwervers mijn draai weer gevon-

de gerenommeerde amateurclub

ONA, beide Gouda. “We hebben echt

den. De spelers van het tweede zijn

die hem later de kans bood om in

wel een aardige selectie”, weet Van

erg enthousiast.” Van Zeist voelt zich

het kader actief te zijn. ‘’Ik ben assis-

Bremen die over spelers als Jelmar

op zijn gemak bij Zwervers, waar hij

tent-trainer, scout en hoofdtrainer bij

Seip en Joep Jacobs beschikt. “En

terecht kwam door in inspanningen

Capelle geweest”, zegt Van Bremen.

ik ben blij dat ik ervaren trainers om

van de eerder genoemde Spork.

“Ik heb het altijd erg naar mijn zin

me heen heb. Fred Muhlenbruch is

“Ben is een oude jeugdvriend van

gehad bij deze club. Maar afgelopen

mijn assistent en hij heeft bij Leoni-

me”, vertelt hij. “En met Fred Müh-

seizoen ben ik op een rottige ma-

das op hoog niveau gewerkt. Henri

lenbruch heb ik samen bij HION in

nier weggegaan. Ik presteerde nier

van Zeist traint het tweede en heeft

Rotterdam gewerkt. Met Van Bre-

denderend met Capelle, maar had

bij WCR ook goed werk gedaan.” Van

men had ik ook al snel een klik. Ton

nauwelijks stem in de samenstelling

Zeist was liefst acht jaren de kapitein

is rechtdoorzee en dat kan ik alleen

van de selectie gehad.” Van Bremen

van WCR uit Rhoon, dat voorheen op

maar waarderen. Samen bekijken we

is nog altijd ‘pissed’ over de manier

zondag in de derde klasse uitkwam,

hoe we het eerste zo sterk mogelijk

waarmee het bestuur van Capelle

maar ook van de tweede klasse

kunnen maken. We hebben 42 man

met hem omsprong. Wat dat betreft

proefde. Ook hij kan bij Zwervers

voor twee elftallen, dus keuze heb-

komt het mooi uit dat plaatsgenoot

een zure nasmaak wegspoelen. “Ik

ben we genoeg. Ik zie het absoluut

Zwervers hem onmiddellijk een kans

was het plezier verloren bij WCR”,

niet als achteruitgang dat ik nu geen

gunde. “Ik begin hier steeds beter te

vertelt de man die in Zuid-Beijerland

eerste team meer train. We spelen

aarden”, vervolgt Van Bremen, die in

bij Konijnendijk Mode als inkoper en

reserve eerste klasse met het twee-

Rotterdam-Zuid opgroeide en een

verkoper fungeert. “Het is jarenlang

de en ik ga lekker aan de slag met

tongval bezit die die herkomst na-

prima gegaan, maar de verhouding

talenten als Shivano Semedo.”

drukkelijk verraadt. “Zwervers is een
sympathieke club met een prachtig
complex, Couwenhoek. Aan de accommodatie ligt het bepaald niet. Ik
merk alleen wel dat we hier wat minder financiële mogelijkheden hebben
dan bij Capelle. Maar dat geeft helemaal niks.” Dat Zwervers de twee
voorbije twee seizoenen met trainer
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“We hebben overal een mannetje voor”,
zegt Hans van Meer, de coördinator van de
werkploeg, als hij het gebouw laat zien van de
T- en O-ploeg en John Verhoeven tegen het lijf
loopt. Verhoeven heeft een schroevendraaier
én een stopcontact in zijn hand. “John is van
de elektriciteit”, vult Van Meer aan. “Hij heeft
alle elektriciteit overgezet van het oude naar
het nieuwe complex.”
De officiële be-

“Moet je kijken! Het is niet één

naming

blikje, plastic glas of flesje, het

van

werkploeg

de
van

zijn er heel veel.”

Zwervers is dus
T- en O-ploeg. “De T staat voor

Van Meer en de andere leden

Techniek, de O voor onder-

van de werkploeg zijn zuinig op

houd”, weet Van Meer.

het complex en Zwervers. “We
delen de liefde voor de club met

er zijn meer specialisten. Zo zijn

blijven en aan het begin van het

tijd. In de zomer moet je zeker

len doen we ons nooit. Er is altijd

Op deze maandagmorgen is

elkaar. Sommige mannen heb-

er mannen die zorgdragen voor

seizoen hangen we de reclame-

twee keer maaien per week. In

wel wat te verzinnen.”

het vooral schoonmaken op

ben nog in het eerste gespeeld.”

de velden en het maaien en de

borden op. Dat is wel een klusje

de winter is dat minder vaak,

belijning voor hun rekening ne-

waar we een tijd mee bezig zijn.”

maar dan heb je weer andere

Zo ligt er sinds enige tijd een ‘ei-

klusjes.” Dan pakken Van Meer

land’ naast het complex, voor

sportpark Couwenhoek. De elf
zijn

Piet Dammers is druk met het

men. Veld 3 en 4 zijn immers nog

druk met prullenbakken legen

schoonmaken van de kleedka-

natuurgras. Van Meer: “Aan de

Wim de Jong en Rob de Bruine

en consorten de bladblazer er-

de nieuwe wijk die gebouwd is.

en afval, dat ‘vakkundig’, naast

mers. “Dat doen we nu nog met

twee kunstgrasvelden hoeven

staan bekend als de twee gra-

bij. “Duizenden herfstblaadjes

“Dat gras stond daar zo hoog

de afvalbak is gegooid, op te

zijn drieën”, zegt Van Meer (69).

we niet zo snel veel te doen. Een

smeesters. Zij behandelen het

liggen dan overal op het com-

dat we het gesnoeid hebben. Er

rapen. “Ik blijf dat altijd onge-

“Op 1 november gaat Piet dat

gespecialiseerd bedrijf doet het

natuurgras met alle liefde. “Rob

plex. Die ruimen we allemaal op.”

kwamen steeds ballen op en wij

looflijk vinden, mensen die hun

alleen doen. Dat wil hij graag.

onderhoud. Ze borstelen het.”

is ook in dienst van Feyenoord.

Ook kleine reparaties nemen ze

zochten ons een ongeluk. Het

rotzooi naast de bak gooien.”

Dan is hij met pensioen en heeft

Daar doet hij ook het onder-

voor hun rekening. “Het gebouw

is officieel van Sportief Capelle.

Hij laat ondertussen foto’s zien

alle tijd. Dat betekent dat hij hier

“Wij zorgen dat de aangrenzen-

houd van het veld in De Kuip. Een

is nog aardig nieuw, maar er

Wij hebben aangeboden om het

van de ‘vangst’ vanmorgen.

elke dag een paar uur is.” Maar

de

grasveld goed onderhoud kost

gaat altijd wel iets kapot. Verve-

netjes te houden.”
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