Interview Maurice van der Hoek Medio 2012.
OUD-BEIJERLAND:
Toen zaalvoetballer Maurice van den Hoek aan zijn rechtenstudie begon
besloot hij te stoppen met voetballen op het veld. Samen met wat vrienden
richtte hij een zaalvoetbalteam op, dat vier seizoenen geleden ingelijfd werd
door ZVOB uit Oud-Beijerland. ,,Het plezier staat voorop, maar we willen
ons wel in de kijker spelen. Ons doel is om binnen vijf jaar in de
hoofdklasse te spelen,’’ aldus de aanvoerder van de tweedeklasser.
Het eerste jaar bij ZVOB startte het vriendenteam in de vijfde klasse en pakte zowel het
kampioenschap als de beker. Er mocht een klasse worden overgeslagen en ook in de derde
klasse dwong de ploeg promotie af. Vervolgens ging het vorig jaar in de tweede klasse op de
valreep mis. ,,We deden tot vier wedstrijden voor het einde mee en verloren toen waardoor we
theoretisch geen eerste meer konden worden. Toen was de motivatie weg en verloren we de
laatste drie wedstrijden ook. Achteraf bleek dat er tegen nummer één DHZ nog een tuchtzaak
liep en zij kregen vijf punten in mindering door de KNVB. Als wij de laatste drie gewoon
gewonnen hadden, dan waren we met één punt verschil kampioen geworden.’’
Hierna werd besloten om het roer om te gooien. Er werd unaniem voor gekozen om de
vriendschap ondergeschikt te maken aan de ambitie om hogerop te komen. Eerder stapte
trainer/coach Hans den Hartog al op omdat hij er moeite mee had zich boven de groep te
plaatsen. ,,Soms is er iemand van buitenaf nodig om de koppen één kant op te krijgen.
Daarom hebben wij Peter de Kraai na het vertrek van Hans benaderd,’’ legt Van den Hoek uit.
Af en toe als hij bij veldwedstrijden van vrienden gaat kijken heeft hij wel spijt van zijn
besluit om te stoppen. ,,Maar bij ZVOB heb ik het prima naar mijn zin. We zijn een jong en
fris team dat wat wil bereiken. We hebben de potentie en ambitie om hogerop te gaan. Dat
betekende wel dat we na vorig seizoen alle spelers onder de loep namen en iedereen aan een
selectieprocedure onderwierpen. Er werden spelers van buitenaf benaderd zodat we genoeg
mankracht hadden voor twee teams. In drie oefenwedstrijden tegen hoofdklassers moest
iedereen zijn voeten laten spreken en daar is de huidige selectie uit voortgekomen.
Ondanks dat er gesneden werd in het vriendenteam is de sfeer goed gebleven. ,,Het houdt
iedereen scherp en de wisselwerking tussen beide teams loopt goed. Pas geleden konden twee
spelers van de hoofdmacht door hun werk niet bij de wedstrijd om 21.00 uur zijn. Dus deden
er twee van de reserves bij ons mee en deden die spelers die moesten werken om 22.00 uur
met de reserves mee. En na een blessure is een tweede team ook belangrijk om weer ritme op
te kunnen doen. Al is nu gelukkig iedereen fit.’’
Tot nu toe is ZVOB hard op weg om dit seizoen een eerste stap richting 1e klasse te zetten. In
de tweede klasse werd tot nu toe slechts één keer gelijk gespeeld tegen DZH (3-3), waardoor
de ploeg samen met Spartaan’20 ongeslagen aan kop gaat. ,,We hebben de helft van de
tegenstanders nu gehad. Juist voor de kleintjes moeten we oppassen. Voor grote tegenstanders
heb je geen motivatie nodig, maar tegen de kleintjes wordt je kampioen als je ze niet
onderschat.’’

