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Kees Hoogendam (75)



In de driemaandelijkse reeks van de 
Vergeten Voetballer ditmaal het ver-
haal van de robuuste centrale verde-
diger Kees Hoogendam die tot veler 
verrassing de overstap maakte van 
Maasdijk naar MVV 27. De man die 
vele jaren tobte met een onwillige 
knie bleef echter slechts één seizoen 
(1975-1976). 

DIRECT AL OP DOEL
Ik ben op mijn tiende jaar begonnen 
met voetballen bij VDL en daar zo’n zes 
jaar gebleven. Als A-speler mocht ik al 
een enkele keer meedoen met het eer-
ste elftal. Vervolgens werd judo gedu-
rende zes jaar mijn sport. Graag had 
ik de sporten tegelijkertijd tijd willen uit-
voeren, maar thuis hadden we het niet 
zo breed. Voor het judo moest je ’s 

avonds driemaal trainen en op zaterdag 
kreeg je les in rolgevechten van een 
Japanner bij de judoschool van Koos 
Henneveld. Gerrit van Teijlingen, Kees 
van der Houwen en ik waren in die tijd 
de eerste leerlingen van Koos.

Het judo ging zo voortvarend dat ik 
wedstrijden tot in Noord Holland ging 
doen, maar daar was wel vervoer 
voor nodig. Iets wat mijn vader financi-
eel niet kon opbrengen. Wat er moge-
lijk nog ingezeten zou hebben weet je 
nooit, maar ik ben wel zesmaal jeugd-
kampioen van Maassluis geweest.

VDL
We woonden op Het Stort in Maassluis. 
Daarachter had je het terrein van 
VDL liggen en rechts ervan Excelsior 

Maassluis. Het was slechts twee minu-
ten lopen naar VDL en dan was je er. 
Nel, die aandachtig meeluistert, vult 
aan: jouw moeder was een Koudijzer 
en haar broers voetbalden allemaal bij 
VDL. De keuze van club was dan ook 
niet zo moeilijk.
Als A-speler mocht ik al een enkele 
keer meedoen met het eerste elftal. Bij 
VDL stond ik in de achterhoede. Daar 
stond Joop Koole, een beer van een 
vent, in het centrum en toen hij gebles-
seerd raakte werd ik daar neergezet. 
Ik moet zeggen dat dat mij niet mee-
viel. Als jonge jongen wordt je tussen 
die grote ervaren gasten gezet, met on-
der andere de drie broers Gijzen om je 
heen.

VDL A1, Afdelingskampioen in het seizoen 1962-1963.
Kees zit rechts van keeper Peet Verhoef. Helemaal links zittend op de foto Fred Spreen die in de jaren tachtig jeugdvoorzitter 
was bij MVV 27.
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NAAR MAASDIJK
Mijn vader kwam oorspronkelijk van de 
Dijk, dus na mijn judoperiode vond hij 
het mooi dat ik daarna toch bij Maasdijk 
ging voetballen. Dat voetballen was ook 
een mooie beleving, soms zou je willen 
dat je het nog eens over kon doen. 
Hier begon ik in het vierde elftal, want 
zij kenden mij natuurlijk helemaal niet. 
Daarna volgden enkele wedstrijden in 
het tweede en vervolgens het eerste 
elftal.

Bij Maasdijk ben ik tijdens een training 
geblesseerd geraakt aan mijn knie. 
Rien Mostert reed mij lange tijd naar 
’s Gravenzande waar een vaag figuur 
over mijn knie ging strijken. Als er iets 
kapot is, kunt je dat toch niet op die 
manier weg krijgen. Je voelde gewoon 

dat je kruisband helemaal kapot was. 
Zelfs met een stevig verband er om-
heen bleef je toch bang in het veld. Zo 
heb ik het toch nog volgehouden tot 
m’n vierendertigste. Ik had eerder kun-
nen stoppen, maar deed het spelletje 
zo graag.

’S HEERENSTRAAT, MAASLAND
In 1971 kwamen we in Maasland wo-
nen aan de ’s Heerenstraat. Cor van 
der Knaap, vader van Arie, had al de 
nodige keren aangegeven gratis mijn 
badkamer te komen betegelen als ik bij 
MVV 27 zou komen voetballen. Dat heb 
ik vele jaren tegengehouden, maar uit-
eindelijk is dit toch uitgevoerd. Daar ik 
nog steeds niet voor MVV 27 had ge-
kozen, ontving ik op een gegeven mo-
ment een brief van de deurwaarder dat 

ik alsnog moest betalen. Ik heb toen 
netjes betaald. 

Jaren later, het seizoen 1975-1976, 
toen ik toch had gekozen voor MVV 27 
kwam Cor alsnog met een dikke enve-
lop met geld de volle kleedkamer bin-
nen en gaf mij het geld (1600 gulden) 
terug. Wat denk je dat daar toen aan 
gedachten rondging? Dat sommige 
spelers flink betaald werden. Nu kan 
ik er wel om lachen, maar toen vond ik 
het een klotestreek.
Ik heb dan ook altijd gezegd dat ik niet 
voor deze hobby betaald wilde wor-
den. Toen men bij Maasdijk hoorde 
dat ik weg zou gaan, gaf tuinder Piet 
Koorneef aan dat hij mij iedere week 
zou betalen als ik zou blijven. Dat wilde 
ik dus ook niet!

MVV 27 1 in het seizoen 1975-1976.
Staande v.l.n.r.: leider Peter Vrij, grensrechter Joop de Baan, Jerry Theunissen, Jan Korpershoek, Arie van der Knaap, 
sponsor Stomerij Van den Bosch, Dick Lagerwey, Bram van der Lely, Leo Jansen en trainer Bert van Veen.Zittend: Huib Bos, 
Jaap Alleblas, Jurie Rombouts, Arie van Tielen, Kees Hoogendam, Jan Pellikaan, Rinus van de Wetering en Rien Vermeer.
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DIRECT AANVOERDER
Dat seizoen was tevens het eerste sei-
zoen op het nieuwe complex waar ik 
ook betrokken was bij de bouw van de 
accommodatie. Ook een van de rede-
nen om in Maasland te komen voetbal-
len. De openingswedstrijd was tegen 
Excelsior Maassluis (0-2) voor een me-
nigte van duizend toeschouwers. Ik kan 
me alleen herinneren dat het een stevig 
duel was.
Door het elftal werd gekozen wie de 
aanvoerder dat seizoen zou moeten 
worden, de ‘strijd’ ging tussen Wil Boer 
en mijn persoontje en de keuze viel op 
mij. 
Je zou misschien denken dat ik mijn 
spaarzame doelpunten vanwege mijn 
postuur scoorden met het hoofd, maar 
daar was geen sprake van. Ik moest 
het hebben van een hard schot.

We werden tweede in de rangschik-
king achter DUNO, maar wij hadden 
kampioen moeten worden. We hadden 
een elftal met goede voetballers, dat 
moet trainer Bert van Veen ook gedacht 
hebben. 

ORLANDO RODRIQUEZ
Het was sowieso een roerig jaar. 
Namens de selectie hadden wij bij het 
bestuur aangegeven dat er qua ver-
zorging voorkeur was van nieuwko-
mer Orlando Rodriquez boven de al ja-
ren bij MVV 27 werkzame Peter Vrij. 
In de krant werd vervolgens aange-
geven dat het vertrouwen van slechts 
een deel van de selectie was overge-
bracht. Voorzitter Jaap de Bruijn had 
gesteld dat men er als bestuur gewoon 
ingetuind was. Echter, het bestuur had 
Peter Vrij in bescherming willen nemen. 

Peter was een hele aardige man die 
mij direct goed geholpen heeft met mijn 
kwetsbare knie, maar de behandelin-
gen van Orlando werden, mede door 
mijn teamgenoten, als beter ervaren.

MENTALITEIT
Jurie Rombouts kon goed voetballen, 
maar daar bleef het bij. Zijn mentaliteit 
was niet om over naar huis te schrijven 
en ik was zeker niet de enige die daar 
zo over dacht. Vedetteneigingen en de 
kantjes ervan af lopen, dat is iets waar 
ik niet tegen kan. Ook Koos Rodenrijs 
wilde hem zo nu en dan wel even laten 
weten dat er meer van hem verwacht 
werd. Het kwam er op neer dat we hem 
eigenlijk uit het elftal wilde hebben. 
Zo speelden MVV 27 dat seizoen bij 
TSB en het werd een flinke schop-
partij. Jan van den Berg, eerder vier 

Van links naar rechts zittend in de dug-out: Kees Hoogendam, Dick Lagerweij, trainer Bert van Veen en Jaap Alleblas.
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jaar in Maasdijk trainer, was het nu in 
Vlaardingen en heeft mij naderhand 
nooit meer aangekeken. 
Rechtsback Dick Lagerweij beklaagde 
zich bij mij dat zijn knieschijf kapot ge-
schoten werd, maar daar moest hij zelf 
maar iets tegen doen. 
In de spits van TSB stond ene Willem 
Stoevelaar die met zijn rug naar ons, 
Jaap Alleblas en ik, in onze muur ging 
staan bij een vrije trap. Jaap pakte zijn 
bril van zijn neus en smeet deze kapot 
op de grond. De TSB’er ging tekeer te-
gen de scheidsrechter en kreeg vervol-
gens ook nog een gele kaart.

TERUG NAAR MAASDIJK
In het opvolgende seizoen heb ik nog 
een aantal oefenwedstrijden mee-
gedaan en heb mij vervolgens weer 

aangemeld bij Maasdijk. Mijn teleurstel-
ling was dat er te weinig uitkwam wat er 
in zat. 
Dit had ik bij Maasdijk ook al eerder 
meegemaakt. In het seizoen 1969-
1970 waren wij koploper met een 
groot aantal punten voorsprong en za-
gen MVV 27 steeds dichterbij komen. 
Op de laatste speeldag werden de 
Maaslanders kampioen op Rozenburg 
en op de terugweg zag je al die suppor-
ters vanaf de pont door je buurt heen 
richting Maasland gaan. Dat vond ik 
verschrikkelijk!
Pas in december 1976 mocht ik trou-
wens weer voetballen van de KNVB. 
In die maanden daarvoor heb ik mijzelf 
nergens langs een veld laten zien, want 
alleen maar toekijken wilde ik niet. Daar 
kon ik niet tegen.

Voor de afleiding reed ik op zaterdagen 
en soms ook ‘s avonds mee met mijn 
buurman, vrachtwagenchauffeur Piet 
Verboon, die in het aardappeltransport 
zat.

INSTELLING
In de jaren tachtig ben ik ook nog lei-
der van het tweede elftal van MVV 27 
geweest. Als leider wilde je de spelers 
wat discipline en mentaliteit aanleren. 
Zo kwam ik ooit in conflict met Rien van 
Eijmeren. We moesten een wedstrijd 
spelen ergens op de eilanden. We ston-
den op het punt om te vertrekken, maar 
een van de spelers was er nog niet.
Toen we daarginds in de kleedkamer 
zaten kwam hij alsnog binnen zetten, 
maar ik gaf hem aan dat hij zich niet 
hoefde om te kleden. Toen gaf Rien 

MVV 27 A1 in het seizoen 1982-1983.
Staande van links naar rechts: leider Bertus van Berkel, Ernst Abbas, Cleto van Es, Bernard Slager, Ronald Rijnsburger, 
Rob van der Graaf en trainer/leider Kees Hoogendam. Zittend: Alex Fokkes, Adwin van der Burgh, Feike Klaas Boschma, 
Dick Roest, André Luyendijk, Ronald van der Berg en Fred Louter.
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hem het advies om snel naar Delft te 
rijden waar het eerste elftal zou spelen. 
Misschien mocht hij daar nog wel mee-
doen. Daar baalde ik zo van, zo werkt 
dat niet bij mij! 

MENTALITEIT
Bij Maasdijk, had ik ervaren, was er 
toch een andere mentaliteit aanwezig. 
Wij gingen eigenlijk altijd tot het ga-
tje. Het zijn misschien lullige dingetjes, 
maar neem nou het lopen van rond-
jes tijdens de training. Ik liep eigen-
lijk altijd voorop en de helft gaat graag 
binnendoor. Pakten het te weinig se-
rieus op, daar kon ik niet tegen en liet 
dat ook weten. Dat men dan kwaad op 
mij werd, het zij dan maar zo. Ik snap 
best wel dat er mensen zijn die niet van 
hardlopen houden, maar het hoorde er 
nu eenmaal bij.
Begin januari 1977 was mijn eerste 
wedstrijd uitgerekend bij MVV 27. Ik be-
gon niet in de basis vanwege de voort-
durende problemen met mijn knie, maar 
viel na de rust in. Verder staat er niet 
veel meer bij over deze wedstrijd.
De trainer zette mij later in het sei-
zoen ook op het middenveld, maar daar 
moet je veel te veel lopen. Zeker als je 
loopt te tobben met een knie die nooit 
meer voor 100% geneest. Uiteindelijk 
heb ik dus tot mijn 34e jaar gevoetbald.

TRAINER VAN A1
Begin jaren tachtig trainde ik samen 
met Bertus van Berkel de A-junioren in 
Maasland. Zo raakte je dus regelmatig 
aan de praat met Maaslanders.
Er waren nogal wat mensen dat het 
vreemd vonden dat je bij Maasdijk had 
gevoetbald, maar je bij MVV 27 een 
jeugdteam trainde. Waarom zou dat 
niet kunnen? 
Met de jeugdelftallen A1, B1 en C1 zijn 
we ook nog eens naar Denemarken ge-
weest. Als leiders / trainers gingen ook 
Bertus van Berkel, Kees van Loenen, 

Jaap Jordaan, Koos Rodenrijs en 
Johan Korpershoek mee.

RECHTERKANT KAPOT
Een rondje wandelen door het dorp is 
voor mij geen optie. Fietsen daarente-
gen gaat nog prima en dat doe ik dan 
ook veel. De rechterkant van mijn li-
chaam heeft in het verleden heel wat te 
verduren gekregen. 
Naast de kruisbandblessure in de knie 
ontbreekt hier de meniscus. De spie-
ren kunnen dat misschien nog wel ’n 
tijdje bijhouden, maar het werd steeds 
minder.
Daarnaast heb ik aan die kant ook 
ooit een verbrijzelde enkel opgelo-
pen tijdens het windsurfen in Workum 
Friesland, waar ik heen ging sa-
men met Johan Korpershoek en Koos 
Rodenrijs.
Het was een maandagmorgen en er 
stond een lekkere wind. Vol enthou-
siasme stap je op de plank in het on-
diepe water en vaart dan weg. Toen 
wilde ik gijpen, draaien voor de leken 
onder ons, en liep de skeg liep vast in 
het zand. De plank draaide door, mijn 
voet in de band bleef stilstaan met een 
kapotte enkel tot gevolg. 
In het ziekenhuis kwam Koos nog even 
langs en zei: “Oh joh, het enkelbandje 
is kapot, dat draai je zo wel even goed”.
Daarnaast ooit een tenniselleboog op-
gelopen bij het tennissen, uiteraard ook 
aan de rechterkant.

KINDEREN
Wij hebben twee kinderen, zoon André 
en dochter Ennie. André heeft ook een 
aantal jaren bij MVV 27 gevoetbald; 
Ennie heeft gekorfbald en gehandbald.
We moeten weleens om ze lachen. Als 
wij met anderen afspreken willen we 
graag ruim op tijd komen. De kinderen 
lachen ons dan weer uit. Zij plannen het 
zo scherp op de minuut dat zij net op 
tijd zijn. Ze willen eigenlijk niet hoeven 

wachten bij een afspraak, anders zou je 
maar voor gek kunnen staan.

VAKANTIE
We gaan graag met de camper naar 
Scandinavië. De uitgestrektheid en de 
rust trekken ons enorm. Het noorder-
licht hebben we eigenlijk nog nooit ge-
zien, want we trekken er alleen in de 
zomer op uit.
Uit en thuis richting Lapland kost je zo’n 
achtduizend kilometers om af te leg-
gen, maar we hebben het er graag voor 
over. Vele mensen denken dat het er 
altijd slecht weer is, maar dat is com-
plete onzin. We hebben ooit aan de 
Noordkaap gestaan in de korte broek 
bij 25°C. Wij willen nog eens helemaal 
terug naar het meest noordelijke deel 
van Scandinavië. We moeten gezien 
onze leeftijd wel een beetje opschieten. 
Als je te lang wacht durf of kunt je mis-
schien niet meer.
De fietsen gaan niet altijd mee, want 
fietspaden zoals in Nederland heeft 
men daar nauwelijks. 

WERK
Tijdens mijn werkzaam leven was ik 
timmerman bij Joop Schoneveld hier 
op het dorp. Toen we nog in Maassluis 
woonden zei Joop tegen ons: “Is het 
wat voor jullie om het huis op adres 
’s Heerenstraat 10 met bijbehorende 
werkplaats te slopen en helemaal op-
nieuw op te bouwen voor jezelf”? Dat 
hebben we gedaan op de zaterdagen 
en in de avonduren en daar hebben we 
tot verleden jaar gedurende vijftig jaar 
met plezier gewoond. 
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