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VOETBAL VERSLAGEN
55e Empa internationaal voetbaltoernooi.
Vrijdag 16 mei was het weer zover, de collega’s uit 
Europa kwamen weer bij elkaar om achter een 
balletje aan te hollen op inmiddels het 55e Europese 
toernooi. De loting van de avond ervoor deelde ons in 
een poule met België Noorwegen Italië en jawel 020. 
De eerste pot direct tegen de aartsrivaal. 

Een tactisch besluit van de captain met het 
barpersoneel van de lotings-avond zorgde ervoor dat 
de groep uit Amsterdam permanent gevulde glazen 
had. Dit resulteerde erin dat de volgende ochtend wij de 
eerste wedstrijd tegen de Belgen moesten voetballen 
en niet tegen de Amsterdammers, die kwamen pas 

halverwege de eerste wedstrijd op locatie. Eigenlijk 
hadden de Rotterdammers ook wat later kunnen 
komen want de wedstrijd tegen de Belgen eindigde 
in de brilstand. 0-0. Daarna toch de wedstrijd der 
wedstrijden, Rotterdam-Amsterdam. Deze wedstrijd 
had alles met uiteindelijk een 2-1 overwinning voor de 
Rotterdammers: toernooi geslaagd! Ondergetekende 
besloot nog wel even een penalty voor Rotterdam 
ala Clarence Seedorf te nemen. Maar dat lag aan 
het Polletje van Van Breukelen (We speelden op 
kunstgras). Euforisch als de Rotterdamse ploeg 
toen was moesten we daarna tegen de Noren. Links 
en rechts begonnen er al wat spelers te piepen 

en kraken in hun 
voegen wat al snel 
resulteerde in een 2-0 
achterstand, helaas 
konden wij hier 
niet meer van terug 
komen. De laatste 
pot werd tegen de 
Italianen gespeeld 
met in de gelederen 
Super Mario, een 76 
jaar oude ex-loods. 
Na een voorsprong 
van 1-0 door 
o n d e r g e t e k e n d e 
was de pijp bij de 



meeste rotterdammers leeg, hierdoor werden wij 
genoodzaakt de zoon van Arjen Te Nijenhuis in te 
zetten. Deze lichtvedergewicht hield zich de rest van 
de wedstrijd goed staande, zo goed zelfs dat hij in 
de laatste minuut in het strafschopgebied van de 
Rotterdammers de iet wat corpulente spits van de 
Italianen van scoren af wist te houden door hem 
de bal te ontfutselen, RESPECT, helaas tikte onze 
jeugdige aanwinst daarbij net even tegen de voet 
van de Italiaanse spits die vervolgens als stervende 
zwaan ter aarde stortte. Penalty 1-1. Met uiteindelijk 
een 6e plaats konden alle Rotterdammers leven. 
Vlissingen heeft het toernooi gewonnen door in de 
finale de Noren te verslaan, met een Rotterdams/
Belgisch tintje aangezien ook bij de Vlissingers een 
aantal blessure gevallen waren.
Volgend Jaar zal het toernooi worden gehouden In 
Alesund Noorwegen. Ook voor de jaren daarna is 
de planning al bekend; 2021 Warnemunde, 2022 
Vlissingen, 2023 Nantes, 2024 Venetië.

KRVE-voetbaltoernooi 
Woensdag 29 mei, het jaarlijkse voetbalevenement 
van de KRVE. Altijd mooi weer, altijd goed te eten 
en altijd wordt het loodsen-team ingedeeld met 
bedrijven die van die dartelende twintigers op het 
veld hebben staan. Halverwege de eerste wedstrijd 
was al duidelijk dat wij in de ochtendsessie 
veldvulling waren. Dit jaar was ook de planning niet 
geheel in ons voordeel, werkweek van de meeste 
voetballers en tot overmaat van ramp was er ook nog 
eens een vergadering gepland, hierdoor waren wij 
genoodzaakt een combinatieteam te vormen met het 

Havenbedrijf Rotterdam. 
Ik hoop dat de manager 
operaties (ook 
voetballer) in het vervolg 
de agenda’s er even 
op naslaat wanneer er 
vergaderingen moeten 
worden gepland. De 
middagsessie van 
het toernooi werden 

wij ingedeeld met teams die wat meer sjokkende 
dertigers in de gelederen hadden, een niveau 
waar wij uitstekend mee uit de voeten konden, een 
2-0, 4-0 en 5-1 overwinning werden uit het vuur 
gesleept mede dankzij een paar uit de vergadering 
gekomen krachten. Al met al wederom een geslaagd 
toernooi, ik hoop dat de organisatie volgend jaar 
weer dit prachtige evenement wil organiseren daar 
de geruchten waren dat dit misschien wel eens de 
laatste zou kunnen zijn.

Kotug/Smit KIKA-toernooi.
Zaterdag 22 juni werden wij door KST uitgenodigd 
om mee te doen aan een door hun georganiseerd 
toernooi met als doel geld inzamelen voor KIKA. 
12 teams deden aan dit 7-7 toernooi mee. Met 2x 
keer verlies 1x gelijk en een overwinning  speelde 
wij uiteindelijk voor de 6e plaats en deze pot werd 
gewonnen. Met een 6e plaats konden we aan de BBQ 
beginnen die na het toernooi werd georganiseerd. 
Uiteindelijk is er door alle teams bij elkaar ruim 3500 
euro opgehaald voor KIKA, een zeer respectabel 
bedrag.

Tot zover de voetbalzomer, voor het najaar gaan we 
pogen samen met de mannen van inmiddels Boluda 
towage (kotug/Smit) op de maandagen te trainen op 
het veld. Ook zullen we weer de zaal ingaan voor een 
paar wedstrijdjes, planning zal via de voortvarend 
bekend worden gemaakt.

Met vriendelijke groet, 
Sebastiaan Aalberts


