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Kort nieuws

Groningen | Basketbalclub Donar en Erik Braal, ex-coach van Aris Leeuwar-
den en woonachtig in Grou, gaan uit elkaar. Na goed ondeling overleg is
besloten om er na vijf succesvolle seizoenen, waarin Braal uitgroeide tot
succesvolste coach van de club ooit, een punt achter te zetten. Donar werd
landskampioen in 2016, 2017 en 2018 en pakte in 2017 en 2018 de NBB
Beker. Ook werd twee keer de Supercup gewonnen. Een ander hoogtepunt
was het bereiken van de halve finale van de FIBA Europe Cup in 2018. 

Basketbal
Succes-coach Braal vertrekt bij Donar

Valkenburg | Gefietst over Limburgse heuvels wordt er niet zondag, maar
ook de Amstel Gold Race kent een alternatieve versie waaraan zowel profs
als liefhebbers kunnen deelnemen. Via het platform Bkool kan iedereen de
finale van de klassieker over 26 kilometer fietsen. ,,Met de virtuele Amstel
Gold Race richten we ons op iedereen die de uitdaging aan wil gaan, zowel
de toerfietsers als de profrenners”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet. 

Wielrennen
Virtuele Gold Race voor liefhebbers

Parijs | Het speculeren over de nieuwe data voor de Tour de France gaat
onverminderd door. In een ‘exclusieve’ bijdrage op de eigen website stelt de
Franse krant Dauphiné Libéré het nu zeker te weten: de Ronde van Frankrijk
begint op 29 augustus in Nice en eindigt op 20 september in Parijs. Met
deze data zou organisator ASO voor nog meer chaos zorgen op de toch al
door de coronacrisis overhoop gehaalde wielerkalender van 2020.

Wielrennen
Speculatie Tourstart op 29 augustus
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Op 20 juli 2020 bestaat vv Heeren-
veen honderd jaar. In de aanloop
naar het eeuwfeest schrijft Ed-
ward Jorna elke week over de
club.

H oewel op loopafstand en
buiten niet erg koud trekt
Floor Féléus (54) toch maar

z’n gloednieuwe winterjas aan. Het
is begin februari 1953 en de tas vol
kleding die de voorzitter van Heeren-
veen met zich meedraagt, verraadt
overduidelijk zijn reisdoel deze
middag: de inzamelingsactie voor de
slachtoffers van de watersnoodramp
in hotel-café-restaurant De Koorn-
beurs aan de Verlengde Dracht.

Een uurtje later stapt hij thuis de
drempel over. Sietske, zijn vrouw,
ziet het meteen. Had ze het
al niet gedacht? De winter-
jas. Net nieuw nog maar.
Weggegeven. 

Moest dat nou? Ja
dus. ,,Want sa wie ús
heit. Hy joech it leafst
alles fuort”, zo zegt
Jellie Kooistra-Féléus
(82) via de telefoon.
,,Syn motto wie: ‘Sjoch
noait nei minsken dy’t it
better hawwe, mar altiten nei
minsken dy’t it minder hawwe’. ”

Ver weg van de plekken waar de
denderende vloedgolven vele fami-
lies van hun bezittingen en soms
ook van hun geliefden beroofde,
heeft Floor Féléus de onheilstijding
ontvangen. Hij is er kapot van. Zijn
wieg stond in 1898 immers in Kat-
tendijke, midden in het rampgebied. 

Floor Féléus weet zelf al op jonge
leeftijd dat hij niet op Zuid-Beveland
wil blijven hangen. Hij droomt zijn
dromen en eentje daarvan komt uit
als hij in Den Haag Sietske Busaan,
afkomstig uit Jubbega, ontmoet. Ze
trouwen en samen beginnen ze in
Heerenveen, aan de Achter de Kerk 6

‘Bureau Vitesse’, een type- en co-
piëerinrichting. Het is geen vetpot,
maar ach. In 1938 wordt hun enige
kind geboren. Ze noemen haar Jellie.

Floor Féléus is inmiddels stevig
gesetteld in Heerenveen. Als club-
secretaris van vv Heerenveen maakt
hij van dichtbij de opgang van de
club mee. In zijn functie laat hij niet
alleen zijn organisatievermogen
gelden, maar ook zijn artisticiteit.
Op 6 februari 1944 wordt in Hotel
Groen de clubrevue In Kalk en Cement
opgevoerd. Schrijver: Floor Féléus.

Tussen de bedrijven door helpt
hij met zijn anilinepotlood tal van
onderduikers aan een legitimatiebe-
wijs. De kale kaarten bewaart hij in
een beschuitbus in een gat onder de
rhododendron achterin de tuin. Het
is een goed bewaard geheim, maar
toch belandt Floor Féléus in Kamp
Vught. Op 27 juni 1944 wordt de
‘foute’ politieman Sikke Wolters in
de fietsenstalling bij het treinstation
vermoord en als wraak pakken de

Duitsers ‘zomaar’ wat be-
kende Heerenveners op.

In Vught voorspelt hij
de groep dat ze op een
zondag bij de Gerefor-
meerde Kerk aan de
Gedempte Molenwijk
vrij zullen worden
gelaten en dat zijn

overbuurman Schram
de eerste is die hij daar

zal zien. Niet veel later is
dat wat er exact geschiedt.

,,Wolst it net leauwe”, zegt Jellie.
,,En dochs: it is stjerrende wier.”

Eenmaal thuis zorgt hij er samen
met jeugdleider Joop Overdiep voor
dat 86 Amsterdamse voetballertjes
de hongerwinter in Heerenveen
mogen doorbrengen. Nu, 75 jaar
later, wordt Floor Féléus er nog altijd
- en zeer terecht - om geroemd. 

In 1971 overlijdt Floor Féléus, 73
jaar oud. De laatste zeventien jaren
van zijn leven is hij niet meer op de
club geweest. Als voorzitter kan hij
het niet verdragen dat de meerder-
heid van de leden in 1954 voor be-
taald voetbal kiest. Alles wil hij
weggeven, maar niet zijn geweten.

Een man van
principes

Edward Jorna
100 jaar Heerenveen

T ussen drie en vier miljoen
Nederlanders kwamen elk
weekeinde in beweging om

langs de velden van het amateur-
voetbal samen te komen. Bij hun
eigen club. ,,Misschien wel de groot-
ste beweging die we in ons land
kennen”, zegt Jan Dirk van der Zee,
directeur amateurvoetbal van de
KNVB, over de spelers, de begelei-
ders en de vrijwilligers. Dat valt
door de coronacrisis allemaal stil. 

Het is niet alleen de sport zelf die
wordt gemist. Van der Zee. ,,De
impact gaat veel verder. Het gaat
om het netwerken, je contacten.
Ouderen die actief zijn binnen de
club, achter de bar, om schoon te
maken, te fluiten. Ze zitten nu soms
alleen thuis. Kinderen die een moei-
lijke thuissituatie hebben. De club
biedt ze een veilige omgeving, meer-
dere keren in de week. Dat is alle-
maal weggevallen. Het samenzijn
bij de club, dat missen de mensen.
Nu de club ‘op slot’ zit ziet iedereen
pas hoe mooi ons verenigingsleven
is.”

Wat de KNVB doet is ondersteu-
nen, helpen, meedenken. En met
alle scenario's rekening houden.
Van der Zee: ,,We zitten in een
nieuwe realiteit en dat is best span-
nend. Misschien dat na de meiva-
kantie de scholen weer opengaan,
misschien in eerste instantie de
lagere scholen. Daarna volgt een
gefaseerde opbouw. Het zou mooi
zijn als wij als sport daarin syn-
chroon kunnen meegaan. Misschien
kunnen wij als voetbal de scholen
helpen, door kinderen de mogelijk-
heid te geven weer te bewegen.” 

Dat zal dan in eerste instantie
nog wel in de ‘anderhalvemeter-
samenleving’ moeten gebeuren. Van
der Zee: ,,Voetbal is natuurlijk een
contactsport, dus we zullen hier-
voor protocollen voor clubs moeten
gaan opstellen. Maar dat kan. Be-
denk oefenvormen waarin afstand

wordt gehouden, denk na over hoe
je de kleedkamer indeelt, hoe je
gebruik kunt maken van de kanti-
ne, pas de fietsenstalling aan. De
trainers zullen daar ongetwijfeld
heel creatief in zijn en ook hierin
gaan wij als KNVB meedenken.
Onze eerste stap moet zijn dat de
jeugd weer op een gezonde en veili-
ge manier gaat sporten.”

In financieel opzicht probeert de
KNVB de clubs op allerlei manieren
te ondersteunen. Bijvoorbeeld door
tegemoetkoming bij ontstane liqui-
diteitsproblemen. ,,We zijn verder
onder meer in gesprek over op-
schorting van de huur van de sport-
accommodatie, veel gemeenten

hebben daartoe al besloten, maar
nog lang niet allemaal.”

,,Tot de zomer komen we een
heel eind. Als blijkt dat we straks in
september nog niet aan het nieuwe
seizoen kunnen beginnen hebben
we wel een groot probleem. Er zijn
echter ook positieve signalen. Mis-
schien toont onderzoek straks aan
dat jonge mensen minder bevatte-
lijk zijn voor dit virus en het minder
overbrengen. In dat geval kunnen
we mogelijk de jeugd al weer laten
trainen of voetballen.” 

Van der Zee roept bovenal op tot
solidariteit. ,,Samen vormen we in
het amateurvoetbal een mooie
keten. Deze ‘voetbalketen’ is sterk,
het verenigingsleven is sterk. Geluk-
kig zien we niet of nauwelijks dat
mensen hun lidmaatschap opzeg-
gen, of contributie opeisen. Er is
begrip. Laten we samenwerken om
de clubs overeind te houden. Saam-
horigheid is belangrijker dan ooit.”

Samen vormen
we mooie keten

Gert Lammerink
Voetbal

De voetbalketen is
sterk en het
verenigingsleven 
is dat ook

Heerenveen | Ga er maar aan staan:
uitgerekend in een ongekende crisis-
tijd twee schaatsers van naam en
faam een nieuwe ploeg bezorgen of
misschien zelfs wel in een eigen team
onderbrengen. Oud-tennisser John
van Lottum is er als manager van Jut-
ta Leerdam en haar levenspartner
Koen Verweij maar druk mee. ,,Nee,
er is nog geen witte rook. We weten
nog niet welke kant we opgaan en
wat we gaan doen”, liet Van Lottum
weten. 

Leerdam (21) groeide in het afgelo-
pen seizoen uit tot een ware sensatie
op de langebaan. De getalenteerde
Westlandse pakte namens Team Reg-
geborgh onder meer de Europese ti-
tel en de wereldtitel op de 1000 me-
ter. In Salt Lake City bleef ze half fe-
bruari met een winnende tijd van
1.11,84 maar een fractie boven het we-
reldrecord van de Amerikaanse Brit-
tany Bowe (1.11,61).

Na haar imposante seizoen ging
Leerdam in gesprek met de teamlei-

ding van Reggeborgh over een moge-
lijk nieuw contract. Dat leidde echter
tot een breuk, die de jeugdige sprint-
ster naar eigen zeggen totaal niet had
zien aankomen. Verweij (29) kon
evenmin rekenen op een nieuw con-
tract bij Reggeborgh, dat zich onder
meer wel versterkte met schaatsi-
coon Ireen Wüst. Daardoor maakt
manager Van Lottum nu overuren
aan de telefoon. 

Kosta Poltavets, de voormalige
bondscoach van Rusland, ziet een
hereniging met Verweij best zitten.
De Oekraïner, die in Heerenveen
woont, werkte eerder richting de
Winterspelen van Pyeongchang 2018
samen met de stoere Noord-Hollan-
der. Verweij veroverde in Zuid-Korea
olympisch brons op de massastart en
behoorde tot het team dat op de ach-
tervolging brons behaalde.

Een klein, eigen team, met Polta-
vets als hoofdcoach, en Verweij en
Leerdam als gangmakers zou wel-
licht voor de direct betrokkenen een
uitkomst zijn richting Peking 2022.
,,We zullen het met de huidige situ-
atie moeten doen en binnen deze ka-
ders bekijken we wat het beste bij ze
past”, besloot Van Lottum hoopvol. 

Van Lottum actief
voor schaatsduo
• Een team onder leiding van de

Heerenveense Rus Poltavets

J urryt van de Vooren is de enige
Amsterdammer die een kwart
eeuw geleden is afgestudeerd

op Feijenoord in de Tweede We-
reldoorlog. Daarna heeft hij zich
verder verdiept in de sportgeschie-
denis en onder andere de Bosatlas
van het voetbal geschreven. Maar de
sporthistoricus is in de periode
daarna nooit meer helemaal losge-
komen van Tweede Wereldoorlog.
,,Het is niet het enige onderwerp
waar ik de afgelopen 25 jaar mee
bezig ben geweest, maar het is wel
iets dat elke keer weer terugkomt”,
zegt Van de Vooren.

Het resultaat mag er zijn na 25
jaar van diepgravend onderzoek
met het boek Door wilskracht zegevie-
ren. Sport in de Tweede Wereldoorlog,
dat op 6 april is verschenen. Daarin
schrijft Jurryt van de Vooren over de
sociale functie van sport in oorlogs-
tijd. Daarnaast is hij ook al sinds
2005 betrokken bij de nationale
sportherdenking. ,,Sport was per

definitie een onderwerp, dat niet
werd meegenomen, dus heb ik het
zelf maar gedaan. Het had niet eens
zo zeer te maken met desinteresse,
maar het dringt niet eens tot de
mensen door.” 

Voor Van de Vooren is sport de
belangrijkste vorm van cultuur in
Nederland; iets dat de mensen
bindt. ,,Dat zie je in deze tijd, waar-
in we de grootste crisis beleven
sinds de Tweede Wereldoorlog,
waardoor het sociale leven tot stil-
stand is gekomen. Het is die cultuur
waar het mij om gaat. Sport is de
spiegel van de maatschappij; kijk er
dan ook eens in.” Twee weken na de
Duitse inval werd er in ons land
alweer georganiseerd gesport en pas
in september ’44 kwam de sport tot
stilstand. 

De sporthistoricus heeft buiten-
gewone interesse voor het voetbal
en schaatsen en voor het boek is
onderzoek verricht in het hele land.
Het hoofdstuk dat de meeste indruk
op hem zelf maakte is dat over het
schaatsen en dan met name de
impact van het kwijt geraakte Elf-
stedenkruisje. ,,Normaal gesproken
had je pech wanneer je het kruisje

was kwijt geraakt, maar Elfsteden-
voorzitter Hepkema maakte een
uitzondering voor de vermissingen
ten tijde van de oorlog.” 

Een vrouw uit Oosterbeek raakte
haar zwager in september 1944
kwijt, nadat hij tijdens een razzia
nog even terug het huis inging en
werd geraakt door mitrailleurvuur.
Hij droeg altijd een jasje met het
kruisje. Na de oorlog werd het li-
chaam opgegraven om te kijken of
het kruisje er nog was, maar dat
bleek niet zo te zijn. ,,Vreselijk”,
vindt Van de Vooren. De vrouw uit
Oosterbeek kreeg een replica voor
de vrouw, die het aan haar zoontje
wilde geven. ,,Het Elfstedenkruisje
was vaak het enige tastbare dat
gevangenen of Engelandvaarders bij
zich hadden.” 

Naast opmerkelijke verhalen
verzamelde Van de Vooren data, die
een nieuw beeld geven van de sport-
ende mens ten tijde van een crisis.
,,Ik ontdekte dat er veel joodse
leden van Feyenoord in september
’42 waren overleden. In Amsterdam
lag de grootste piek ook in die tijd
en wat betreft het algemene sterfte-
cijfer zat ook in die periode een

absolute piek. Uit onderzoek bleek
dat in die periode de grootste raz-
zia’s waren, omdat Nederland meer
mensen moest leveren, omdat
Frankrijk minder leverde.” 

Ook vond hij veel nieuwe infor-
matie over de 2212 omgekomen
KNVB-leden in oorlogstijd. Van de
Vooren is bezig om veel gegevens

online te zetten, zodat mensen dat
in hun eigen omgeving verder kun-
nen onderzoeken. Opdat wij niet
vergeten. ,,Want wat is er gebeurd!
In Nederland zijn de meeste joden
vermoord in West-Europa. Via de
sport wil ik proberen grip te krijgen
op het grotere onderzoek naar dat
wat er is gebeurd in de Tweede

Wereldoorlog. Want sporten is iets
waar de mensen het liefst mee bezig
zijn en waardoor je gemakkelijker
een ingang vindt bij mensen.”

Vandaag is het 75 jaar geleden
dat Fryslân werd bevrijd. Dit is de
laatste van een serie over sport in
oorlogstijd

Zoekgeraakte Elfstedenkruisjes
gaan Van de Vooren aan ’t hart

Vanaf 1943 was er een voetbalcompetitie met joodse gevangenen in Kamp Westerbork. De meeste spelers
werden daarna in concentratiekampen vermoord. Foto: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 

Bert Kalteren
Fryslân Frij

Leeuwarden | Het kost de 28-jarige
Schepers geen enkele moeite om
over zijn verleden te spreken. ,,Niet
meer”, klinkt het zelfbewust. ,,De
eerste twee jaar nadat ik gestopt was,
schaamde ik me er nog wel eens voor.
Ik deed in die jaren niet zoveel, behal-
ve feesten, drinken en wat halfjes stu-
deren. Ik had dan ook geen zin om er-
over te praten als mensen vroegen
hoe het met me ging. Ik was zoeken-
de naar iets waar ik voldoening uit
kon halen en dat heb ik nu.”

Hij gold als een felbegeerd talent,
zo rond het jaar 2010. Tien jaar gele-
den klopte het Engelse Everton nog
op de deur bij Schepers en nodigde
hem uit voor een vijfdaagse stage bij
het belofteteam. ,,Ik was kamerge-
noot van Shkodran Mustafi, die in
2014 het WK won met Duitsland en
nu bij Arsenal speelt. De stage ging
goed, maar Everton wilde alleen de
opleidingskosten betalen aan Cam-
buur en geen transfersom. Dus ging
het hele feest niet door. Al was ik op-
gelucht dat ik niet hoefde te kiezen.”

Het zegt veel over Schepers zelf.
Het lukte hem nooit om zich hele-
maal over te geven aan het leven van
een profvoetballer. Daarvoor was het
sociale leven te interessant. Als voor-
beeld noemt hij zijn maatje Mark
Diemers, nu spelend bij Fortuna Sit-
tard. ,,Ik schipperde tussen het be-
drijven van topsport en leuke dingen
doen met mijn vrienden. Ik ging gere-
geld op stap en zoop best wel veel.
Mark ging hooguit één keer per jaar
op stap en dan deed hij het nog rustig
aan ook. Ik kon dat niet.”

Schepers weet als geen ander dat

hij niet het maximale uit zijn voetbal-
carrière heeft gehaald. Dat ligt hem
niet alleen aan het feit dat hij er niet
voor leefde. In zijn hoofd gingen veel
dingen om. ,,In de jeugd blonk ik al-
tijd wel uit”, herinnert Schepers zich.
,,Totdat ik bij Oranje onder-17 kwam.
Op het EK haalden we de finale en
daarin had ik een basisplaats, maar
uitblinken lukte me niet. Ik begon
aan mijzelf te twijfelen en na te den-
ken over wat anderen vonden.”

Aansteller
Het sociale leven werd een uitvlucht
voor de strijd die hij in zijn hoofd
voerde. Bij FC Utrecht, waar hij in de
zomer van 2012 naar toe verhuisde,
werd die strijd heviger. Een terugkeer
bij Cambuur in 2014 werd geen suc-
ces. ,,Ik trainde elke dag, maar voet-
balde niet. Om me heen deden mijn
vrienden allemaal leuke dingen. Ik
heb veel getwijfeld. ‘Is dit het wel?’ Bij
FC Utrecht liep ik bij een sportpsycho-
loog en daar had ik best wel wat aan.
Maar ik voelde me zo’n aansteller als
ik daar zat, want er waren ook men-
sen in het leven met echte problemen.
Veel mensen zouden een moord ple-
gen om de mogelijkheden te krijgen
die ik op dat moment had.”

Het zette hem steeds meer aan het
denken en nu bevindt Schepers zich
in de andere stoel. Hij wil mensen
helpen die ook problemen hebben.
,,Ik werk twee dagen in de week bij
Jamzone, waar we mensen leren dat
stress gezond is en hoe ze via virtual
reality hun brein kunnen trainen. En
ik zit in de afrondende fase van de
master Clinical forensic psychology
& victomology aan de RUG, waarbij ik
stage loop op de forensische polikli-
niek bij VNN Groningen. Bij dat laat-
ste werk je met mensen die in aanra-

king zijn geweest met justitie, maar
ook die over een verslaving proberen
heen te komen. Het geeft mij het ge-
voel dat ik bezig ben om mensen met
echte problemen te helpen.”

De psychologie heeft hem altijd
geboeid, al toen hij van de middelba-
re school ging en zich inschreef voor
de studie. Die kwam op een zijspoor
te staan toen zijn carrière als voetbal-
ler van de grond kwam. ,,Het is moei-
lijk om die psychologie op mezelf toe
te passen, ook al doe ik in feite niet
anders. Dat piekeren en twijfelen
over mezelf en wat anderen van mij

vinden heb ik nog steeds.”
Zijn sociale vaardigheden hebben

er nooit onder geleden, want wie
Schepers treft ziet een opgewekte
jongen. ,,Ik wil ook altijd als mezelf
overkomen, een normale jongen.
Wat je ziet is wat je krijgt. Dat klinkt
cliché, maar zo is het wel. Ik wil niet
overkomen als een arrogante oud-
voetballer.” Lachend: ,,Dat ben ik ook
niet, want in het amateurvoetbal bij
Blauw wit’34 voel ik me heerlijk.”

De Bob Schepers van nu is in vele
opzichten gelijk aan die van tien jaar
geleden. Een sociaal gezelschapsdier

is hij nog steeds. Twijfels over zich-
zelf? Nog altijd. ,,Maar ik ben een te-
vreden mens en zielsgelukkig met
mijn vriendin.” Hij heeft zijn draai in
het leven gevonden en zoekt weer

meer de schijnwerpers op met zijn
andere passie: rap. Zijn artiesten-
naam? Bobbang (@Bobbang92).
,,Mijn vader zegt: ‘Vroeger was Bob
rap, nu is hij rapper’. Ik schrijf al tien
jaar, maar kortgeleden heb ik wat
nummers op Spotify gezet en werk ik
aan een muziekalbum. Ik krijg leuke
reacties, ook van mensen uit het vak
die mij niet kennen. Onlangs stond ik
voor het eerst op het podium bij een
‘open mic’ in De Neushoorn. Ik heb
voor volle stadions gespeeld, maar
nog nooit zo staan te trillen als toen
voor die 150 mensen in de zaal.”

Schepers heeft draai in het leven gevonden 

Schepers vond het leven interessanter dan het profvoetbal. Hij studeert nu psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Foto: Henk Jan Dijks

Piet Jan Nauta

Ik voelde me zo’n
aansteller als ik bij
de sportpsycholoog
zat te praten 

Bob Schepers was in 2010 een van de
grootste Nederlandse talenten. De wereld
lag aan zijn voeten, maar het betaalde
voetbal was niet aan hem besteed. Nu wil
hij mensen helpen en lonkt een nieuw
podium met een andere passie: muziek. 


