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Nederland Amateurs - PSV Hermandad

Steur  Plat  Sier  
Schilder  Tuyp 
Tol  Bond  Jonk 
Smit  Veerman
Runderkamp 
Kwakman  Pelk   
Kras  Mühren
Zwarthoed  ...........
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Dossier FC Volendam

Meester Keje: 
eerst een 
beroemde
schoonzoon, 
nu ook een 
biografie!
Het is een zomerse voor-
jaarsdag in mei, als we 
aanbelanden op de Dijk in 
Volendam. Tegenover de 
historische vissershaven met 
daarin een aantal botters ligt 
café Lotje Wine & Dine. Het 
is niet zo maar een etablisse-
ment. Het is de horecagele-
genheid van Jan Smit, volks-
zanger én bestuurslid van FC 
Volendam.

Het is een uitgelezen locatie voor 
de presentatie van de biografie over 
Keje Molenaar, de oud-international 
die erin slaagde om tijdens zijn loop-
baan (FC Volendam, Ajax, Feyenoord, 
SVV) ook een rechtenstudie te volgen. 
‘Meester Keje’ stond al menig prof-
voetballer bij tijdens de rechtsgang, 
was vertrouwenspersoon van Johan 
Cruyff, maar geniet momenteel vooral 
bekendheid als de-schoonvader-van. 
Zijn enige dochter, AnneKee, gaat na-
melijk met Matthijs de Ligt. Nadere 
introductie overbodig, zo lijkt ons.

Of het nu de boekpresentatie of de 
aanwezigheid van deze top-

v o e t b a l l e r 
was, het 
evenement 
bracht een 
stortvloed 
aan me-
dia op de 
been. Zo 
signaleer-
den we in 
de catego-
rie ‘groot 
k a l i b e r ’ 
onder an-
dere Joep 

Schreuder (NOS Studio Sport) en 
showbizz-fotograaf Edwin Smulders. 
Daarnaast: cameraploegen van 6Insi-
de, RTL, het AD, voetbalzone.nl plus 
een batterij aan persfotografen.

Meester Keje had een aantal eerste 
exemplaren uit te reiken en de eerste 
ging naar Marijke Nederlof. Dat is 
een onbekende in de voetbalwereld 
maar de weduwe van de wel beken-
de journalist Bert Nederlof, die van-
wege zijn ziekte de biografie niet kon 
voltooien. Dat het boek er toch kwam, 
was te danken aan hoofdredacteur 
Youri van den Busken van voetbal-
tijdschrift VTBL. Hij voltooide het 
werk en tegen deze achtergrond is het 
dus een tamelijk bijzondere productie.

Voor wie waren de andere boeken? 
Ten eerste voor Sjaak Swart (aanwe-
zig met zijn onafscheidelijke Andrea), 
ten tweede voor voetbalvriend Pier 
Tol en als laatste voor schoonzoon 
Matthijs. Het was een mooi rijtje om 
mee op de groepsfoto te gaan.

Ondertussen signaleerden we ook an-
dere bekende ‘voetbalvolendammers’. 
Frans Hoek zag er als altijd afgetraind 
uit. De oud-doelman en keepertrainer 
(Oranje, Manchester United, Bayern 
München, Barcelona) geniet eveneens 
bekendheid als de-schoonvader-van. 
Zijn dochter Annemarie trouwde 
met Simon Keizer van het duo Nick 
& Simon. Het grote voetbalvoorbeeld 
van Keje Molenaar, rechtsback Dick 
de Boer, stond aan de bar met onder 
andere de nieuwe trainer van FC Vo-
lendam: Wim Jonk. Samen met zan-
ger Jan en Meester Keje wil hij de club 
nieuw leven inblazen. 

En hé, wie zagen we daar? Het is huis-
vriend Maarten Spanjer, uit de grijze 
tv-oudheid van de jaren ’80 ook wel 
bekend als ‘Miskend Talent’ en ‘Drs 
Vijfje’ met zijn als bal beschilderde 
hoofd. Ter ere daarvan werd door 
Groningse studenten een zaalvoetbal-
vereniging met die naam opgericht: 
G.S.F.V Drs. Vijfje. De dames van deze 
club wonnen vorig seizoen de KN-
VB-beker.

De perspresentatie op zich was in het 
volle café van korte duur, maar na-
dien had Keje nog even werk aan de 
zogeheten één-op-één interviews. De 
directeur van uitgeverij Edicola uit 
Deventer, Aernoud Oosterholt, zag 
het goedkeurend aan. Het was overi-
gens niet zijn eerste presentatie in deze 
soort. Edicola bouwt aan een sport-
boekenfonds vol biografieën. Zo is 
het leven van Simon Tahamata, Wim 
Rijsbergen, Piet de Visser, Arie Haan, 
Ruben Schaken, Huub Stevens, Rob 
Rensenbrink en Leo Beehhakker al in 
boekvorm gestaafd. En nu dus Mees-
ter Keje.

De gasten in café Lotje Wine & Dine 
dronken er een borrel op tijdens deze 
zomerse voorjaardag op de Dijk in Vo-
lendam. Dat de-schoonvader-van dit 
seizoen regelmatig naar Turijn moet 
vliegen om zijn schoonzoon aan het 
werk te zien, was op dat moment nog 
niet bekend. 

Proost, op het boek van Keje!

Edwin Zoetebier was een 
doelman uit het tijdvak met 
onder andere Edwin van der 
Sar, Sander Boschker, Hans 
van Breukelen (wel op leef-
tijd al), Oeh-ah Ed de Goeij, 
Hans Vonk, Raymond van der 
Gouw, Sander Westerveld 
en Henk Timmer. Het Neder-
landse keepersgilde stond er 
in die jaren aanzienlijk beter 
voor dan tegenwoordig. De 
Volendammer speelde meer 
dan 350 duels in de eredivisie 
en was niet te vergeten de 
keeper van het Feyenoord, 
dat in 2002 de UEFA Cup 
won. Hoogtepunt bij FC Vo-
lendam: de bekerfinale van 
1995. Hoewel…?

Zoetebier: ‘Het eindigde in een enor-
me teleurstelling en niet alleen door-
dat we in De Kuip met 2-1 van Feyen-
oord verloren. Halverwege de tweede 
helft kwam ik hard in botsing met 
mijn ploeggenoot Edwin Hermans. Ik 

riep nog ‘los’ want ik kon de bal in het 
strafschopgebied pakken, maar Ed-
win maakte een sliding om de bal voor 
de voeten van Gaston Taument weg te 
vegen. Dat deed hij op zich goed, maar 
ik knalde wel bovenop hem. Achterste 
kruisband gescheurd en verschrikke-
lijk veel pijn. Na 69 minuten moest ik 
er af, toen kwam Edwin van Holten 
voor mij in het veld. Van het verdere 
verloop van de wedstrijd heb ik niks 
meer gezien. Ik ben direct de kleedka-
mer ingegaan om mij te laten verzor-
gen door de fysio.’

En zo bleef Zoetebier het beeld 
bespaard dat Mike Obiku een 
paar minuten voor tijd de 2-1 
voor de Rotterdammers maak-
te. Geen bekerwinst voor de 
wijdbroeken. ‘Natuurlijk waren 
we allemaal teleurgesteld, maar 
toen we eenmaal terug waren in 
ons spelershome in Volendam 
overheerste toch wel de trots.’

Opstelling

Of de doelman, die vandaag de 
dag keeperstrainer is van FC 
Volendam, de opstelling van die 
middag nog weet?

‘Jawel, jawel. Achterin André 
Ooijer, Robert Molenaar, René 

Binken en Edwin Hermans. Op het 
middenveld André Wasiman centraal, 
Johan Steur op rechts en wie stond er 
ook alweer op links…? En voorin Vuk-
ov, Stefanovic en… poeh, Samardzic? 
Of nee, Jorg Smeets. Maar linkshalf, 
dat weet ik niet meer. Ulrich Wilson? 

O, waarom deed Tom Sier dan niet 
mee? Dit was trouwens een goed elf-
tal, hoor. In die periode werden we 
zelfs tweemaal zesde in de eredivisie. 
Net geen Europees voetbal, dat was 
wel jammer inderdaad.’

Trots en treurnis om bekerfinale van 1995
Gemengde gevoelens bij doelman Edwin Zoetebier
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