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Rotterdamse sentimenten
VEERTIEN LIJNTJES VAN WAALWIJK NAAR ROTTERDAM
De spelers
䢇 Guy Ramos is geboren en woonachtig in Rotterdam en speelde in
de jeugd van Sparta.
䢇 Nourdin Boukhari is geboren en
woonachtig in Rotterdam en maakte bij Sparta naam in het betaalde
voetbal.
䢇 Cuco Martina verhuisde op zijn
derde naar Rotterdam en speelde
in de jeugd bij de amateurs van
Feyenoord.
䢇 Sigourney Bandjar verhuisde al
heel jong naar Rotterdam en speelde in de jeugd van Feyenoord.
䢇 Fürghill Zeldenrust woont al bijna
zijn hele leven in Rotterdam en
speelde in de jeugd bij Sparta.
䢇 Jeff Stans is geboren in Vlaardingen, zegt dat dat ‘ook 010’ is en
speelde een jaar bij Sparta.
䢇 Robert Braber voelt zich een Brabander die per toeval geboren is
in Rotterdam. Hij speelde jaren-

RKC. V.l.n.r.: Boukhari, Stans, Ramos, Martina, Zeldenrust en Bandjar. foto Edwin van Zandvoort/PicsUnited
„Oude Spartanen gingen nooit
naar de Kuip. De nieuwe generatie hoopt dat elke Rotterdamse
club het goed doet. Daar hoor ik
bij. En ondanks mijn Sparta-hart
is het niet zo dat ik niet voor Feyenoord zou willen spelen.”
Eén speler is verbaasd dat hij benaderd wordt. „Iedereen kent
mijn gevoelens voor Sparta”, zegt
Nourdin Boukhari. „Feyenoord
gaat me niet zoveel aan. Veel van

mijn vrienden hebben Feyenoord-tatoeages op hun rug. Na
zoveel jaar hebben ze wel een
beetje recht op een titel. Maar
waar ik me mee bezig hou, dat is
het lijfsbehoud van RKC. Ik speel
altijd mijn wedstrijdje. Ongeacht
de tegenstander sta ik er en doe
mijn best.”
Sigourney Bandjar zat in 1999 in
de Kuip toen Feyenoord voor het
laatst landskampioen werd. Hij
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angemoedigd door
Peter Winnen heb ik
deze week L1 opgezocht. Op de website
van de Limburgse
staatsomroep kun je drie kwartier lang meeleven met Wout
Poels. Retour heet de documentaire, gemaakt door zijn neef Marijn
Poels.
In de film revalideert Poels van zowel menselijk als lichamelijk
leed. Een aanrader deze docu, ook
voor Leo van Vliet die als ‘koersdirecteur’ van de Amstel Gold Race
laatdunkend reageerde op de afwezigheid van Poels, morgen in
de Limburgse heuvels.
Voor wie het niet weet, Wout

Poels (25) wás een veelbelovend
wielrenner, een klimmer met de
kwaliteiten voor een notering in
de top-tien van de Tour. Hopelijk
kunnen we ook in de tegenwoordige tijd over hem blijven schrijven. De eerste signalen zijn meer
dan bemoedigend: tiende in Tirreno - Adriatico, negende in de Ronde van het Baskenland.
Dat zijn knappe klasseringen voor
een renner die een naargeestig
2012 doormaakte. Eerst overleed
zijn vader, vervolgens bungelde
zijn eigen toekomst enkele weken
aan een slangenstelsel op de intensive care van het ziekenhuis van
Nancy. Poels kwam er terecht na-

heeft het langste Feyenoord-verleden. „Ik zat net onder de lichting
van Robin van Persie. Van mijn
team haalde Miquel Nelom de eerste selectie. Zelf had ik die ambitie natuurlijk ook. Maar je realiseert je snel dat je geen kans zult
krijgen en elders moet zien te slagen als profvoetballer.”
Dat gebeurde bij Excelsior en nu
bij RKC. De band met Feyenoord
is door de jaren heen verwaterd.

dat hij in de zesde etappe van de
Tour de France betrokken was geraakt bij een massale valpartij.
Hijzelf had niet meteen reden tot
opgeven gezien. De ambulance-arts drukte op zijn borst en
ontdekte niets bijzonders; voor
Poels het sein om vanuit de ziekenwagen weer op de fiets te
klimmen. Maar tien kilometer
lang deed zelfs elk kiezeltje al
pijn, totdat de ploegleider het lijden niet langer kon aanzien.
Het medisch rapport was schokkend: milt en nier gescheurd, drie
gebroken ribben plus gekneusde
longen. Toen het grootste gevaar
geweken was, bleef de vraag hangen of het met zijn stofwisseling
nog wel goed zou komen. Uiteindelijk resteren er slechts lichte af-

Aangrijpend verslag
van revalidatie
Wout Poels na jaar
vol menselijk en
lichamelijk leed

De Kuip voelt voor Bandjar niet
meer als thuiskomen. „Het maakt
mij eerlijk gezegd niet zoveel uit
wie er dit jaar kampioen wordt.
Bij mensen uit mijn omgeving
leeft het wel. Maar wij moeten gewoon die drie punten pakken.”
Ook de in Suriname geboren
Fürhgill Zeldenrust - ‘mijn moeder zag die voornaam in Duitsland en vond het wel wat hebben’
- voelt zich een kind van Rotterdam. Hij groeide op in West en
speelde een paar seizoenen bij
Sparta. Het gezin verhuisde naar
Zuid. Hij woonde er dicht bij de
Kuip. In de wijk raakte hij bevriend met onder meer voormalig

“

Als ik het huis uit ga om
boodschappen te doen zie
ik meteen de Kuip
Cuco Martina

wijkingen aan rug en schouderblad.
Wat Poels is overkomen, werd
door sommige media niet eens opgemerkt. Want hij was niet in het
zicht van de camera door een roekeloze automobilist het prikkeldraad ingejaagd. En hij reed niet
voor de Rabo-ploeg, die bij de
NOS toch altijd veel belangrijker
was (is) dan ‘ploegjes’ als Vacansoleil of Argos.
Gelukkig maakt het aangrijpende
verslag van zijn revalidatie veel
goed. Hier zie je hoe Wout Poels
langzaam overeind krabbelt, hoe
familie, vrienden en supporters
hem bijstaan, hoe onverzettelijkheid het kan winnen van berusting.
De terugkeer van Wout Poels
leidt hem woensdag naar de Waalse Pijl. In het zorgvuldig gedoseerde traject is geen plaats voor de
Amstel Gold Race ingeruimd. Leo
van Vliet wil dat niet snappen.
‘Als goede Nederlandse wielrenner hoor je in de grootste koers
van het land te rijden. Begrijpen
doe ik dat niet’, zei Van Vliet, wij-
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lang bij Excelsior.
Ard van Peppen is geboren in
Delft, maar speelde in de jeugd bij
Sparta en Feyenoord en later bij
Excelsior.
Arjan van Dijk is geboren in
Utrecht, maar opgeleid bij Feyenoord. Hij speelde voor Excelsior.
Henrico Drost is geboren in Kampen. Speelde een jaar bij Excelsior.

De trainers
䢇 Erwin Koeman fungeerde als
hoofdtrainer bij Feyenoord.
䢇 Rob Maas voetbalde voor Feyenoord.
䢇 Ed de Goey was eerst jarenlang
keeper bij Sparta en daarna bij
Feyenoord.
De verzorger
䢇 Ramon van Haaren is een echte
Waalwijker die speelde voor Feyenoord en Sparta.
Feyenoorder Rajiv van La Parra.
Zeldenrust kreeg via RKC huisvesting in Waalwijk. „Ik slaap liever wat langer dan voor dag en
dauw te moeten carpoolen”, zegt
hij. „Maar op mijn vrije dagen zit
ik nog steeds in Rotterdam, midden tussen de Feyenoord-fans. Ik
sprak deze week met een vriend.
Mocht RKC winnen, dan kan ik
me nog wel gewoon in de wijk
blijven vertonen.”
Van Zeldenrust mag Feyenoord
kampioen worden, als het maar
niet ten koste gaat van RKC. „Ze
doen het goed dit seizoen. De
gunfactor is hoog. Dat merk je
aan alles. Het zou mooi zijn als de
Coolsingel over een paar weken
vol staat. Ik zal erbij zijn, maar op
gepaste afstand.”
En met een glimlach. „Ik zou
eens gaan kijken hoe het is om zo
gehuldigd te worden. Je weet
nooit of zo’n ervaring later nog
van pas komt.”
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Wout Poels foto ANP

zend naar Robert Gesink en Wout
Poels.
Zijn woorden typeren toch weer
het oude wielrennen, waarin de
renners maar een pilletje extra
moesten nemen om overal en elke dag hun bijdrage aan het spektakel te kunnen leveren. Begrip?
Ho maar. Daarom, Van Vliet, leef
eens mee met Wout Poels op L1.
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