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Lorsheyd blijft in Velsen, Luntz promoveert
Velsen-Zuid ✱ Keepster
Barbara
Lorsheyd blijft nog een seizoen
verbonden aan de vrouwenploeg
van Telstar. Samen met de vanuit
de beloften overgekomen Kelly
Steen (18 jaar) zal zij het doel verdedigen bij de eredivisionist.
De 24-jarige Lorsheyd groeide in
de loop van het afgelopen seizoen,
haar eerste bij Telstar, uit tot een
zekere factor binnen de formatie

van trainer Gideon Dijks. Voor het
aanstaande wereldkampioenschap
in Canada staat de keepster op de
standbylijst van het Nederlands
Elftal. Melissa van der Wiel maakt
in het nieuwe seizoen geen deel
meer uit van de Witte Leeuwinnen.
Volgend seizoen maakt Steen van
het gepromoveerde opleidingsteam de overstap naar de A-selectie. Samen met de Beverwijkse aan-

valster Carli Luntz verlaat zij Jong
Telstar. Een avontuur in de hoofdklasse zit er voor hun dus niet in.
,,Ik ben blij met deze kans. Ik wil
altijd hogerop en ik kijk echt uit
naar duels tegen Ajax en Twente.
Dat is toch helemaal leuk om mee
te maken.’’ De 18-jarige Luntz
speelde een jaar bij de beloften en
groeide uit tot een belangrijke
kracht. Tevens kwam zij geduren-

de het seizoen enkele wedstrijden
met de hoofdmacht uit in de BeNe
League, waarbij zij in de thuiswedstrijd tegen KAA Gent haar eerste
doelpunt op het hoogste niveau
scoorde. De Beverwijkse speelde
eerder voor ADO’20 en Fortuna
Wormerveer. Kirsten Koopmans
volgt Priscilla Mesker richting
ADO Den Haag, waar zij – net als
Mesker – al een verleden heeft.

Pionier van het voetbal
Kees de Boer
Beverwijk ✱ Komende zaterdag
opent hij de voetbalbeurs in het
Telstar Stadion. En dat is niet
zonder reden. De 87-jarige Beverwijker Henk van der Sluis is de
man die op 14 augustus 1954 voor
het eerst een bal aan het rollen
bracht in het betaalde voetbal. Dat
gebeurde in Alkmaar, tijdens de
wedstrijd Alkmaar’54 tegen Venlo.
,,Ik had de eer om in die wedstrijd
de aftrap te mogen nemen’’, zegt
Van der Sluis. ,,Het werd een mooie
wedstrijd, waarin we met 3-0 wonnen. Ik maakte er één, medespeler
Klaas Smit maakte de andere twee
doelpunten.’’ De ook bij het gesprek aanwezige organisator van
de voetbalbeurs Hans Singerling
uit Wijk aan Zee: ,,Henk maakte
een prachtig doelpunt. Met een
vliegende kopbal, à la Bep Bakhuys, ging de bal hard in de touwen.’’
Hij heeft zijn oude profcontract
nog. Een overwinning leverde
veertig gulden op, een gelijkspel
twintig en een nederlaag nog altijd
tien gulden. En voor de trainingen

kregen ze daar bovenop twintig
gulden. Henk, oud-speler van De
Kennemers, ging drie keer per
week met de bus naar de training
op het Alcmaria Victrix terrein in
Alkmaar. Het was een semiprofbestaan: ,,Ik werkte bij de oliefabriek
Beverol in Beverwijk. Daar moest
ik af en toe natuurlijk tijd vrijmaken voor de trainingen. Het mooie
was dat ik een fijne chef had. Die
zei: Ga jij maar trainen, Henk. Ik
verzin wel een smoes.’’
Anekdotes heeft de Beverwijkse
oud-profvoetballer genoeg: ,,Twee

weken voor die eerste wedstrijd
hadden we nog geen tenue bij
Alkmaar’54. Toen stelde ik voor om
de kleuren van Arsenal te nemen.
En zo is het gebeurd, AZ speelt er
nog steeds in.’’
Alkmaar’54 had een krappe selectie. Soms waren er niet voldoende
spelers om een elftal te vormen.
Van der Sluis: ,,Dan stelde de Zwitserse trainer Ludwich Veg zichzelf
ook op. Die man kon trouwens heel
aardig voetballen. Hij had een paar
jaar daarvoor nog in het Zwitserse
nationale elftal meegespeeld.’’

Van der Sluis pakt er wat plakboeken bij. Ze staan vol met herinneringen. Van wedstrijden tegen Ajax
in het Olympisch Stadion, tegen
GVAV en tegen SC Enschede, waarin Abe Lenstra meespeelde. Trots
toont hij een oud krantenartikel
waarin wordt gemeld dat ’Van der
Sluis zeker de aandacht verdient
van de keuzecommissie van de
bond’. Tot een selectie voor het
Nederlands elftal is het nooit gekomen, maar de Beverwijker zat er
destijds dicht tegenaan. Ook een
buitenlandse loopbaan heeft Van

Roep om profvoetbal na watersnoodwedstrijd
Hoewel de meeste West-Europese
landen al snel na de Tweede
Wereldoorlog het betaald voetbal
invoerden, was voetbal in Nederland tot 1954 een amateursport.
Al was het destijds een publiek
geheim dat er wel degelijk spelers werden betaald.
De watersnoodwedstrijd van 12
maart 1953 wordt vaak gezien als

Henk van der Sluis en organisator van de voetbalbeurs Hans Singerling.

de directe aanleiding voor de
invoering van het betaald voetbal. De roep om profvoetbal werd
groter, toen deze wedstrijd zichtbaar maakte dat de Nederlandse
profs in de buitenlandse competities op een beduidend hoger
niveau voetbalden dan de beste
amateurs van Nederland zoals
die destijds in het Nederlands

elftal speelden.
Toch hield de KNVB aanvankelijk de boot af. Omdat die het niet
toestond, werd er een ’wilde’
voetbalbond opgericht: de Nederlandse Beroeps Voetbal Bond
(NBVB). Tien clubs sloten zich
hierbij aan. Niet lang daarna gaf
de KNVB zijn verzet op. De bonden fuseerden in november 1954.

IJmond

Henk van der
Sluis trapte af in
eerste profmatch
der Sluis niet gehad, maar ook dat
had zomaar wel zo kunnen zijn.
,,Ik werd een keer door het bestuur
van Zwarte Schapen, waar ik toen
voetbalde, in de bestuurskamer
geroepen. Ze vertelden dat ze een
maand daarvoor een aanbieding
van FC Köln hadden gehad. Maar
het bestuur vond de overnameprijs
niet hoog genoeg en liet het afketsen. En dat terwijl ik overal buiten
was gehouden.’’
De loopbaan van Van der Sluis
eindigde rond zijn dertigste. Tijdens een wedstrijd tegen MVV
scheurde hij zijn kruisbanden. Een
vierjarige carrière in het betaalde
voetbal kwam abrupt ten einde.
Hoe hij terugkijkt? ,,Ik ben eigenlijk te vroeg geboren. Wij voetbalden voor een scheet en zes knikkers. Als ik twintig jaar later prof
was geworden, had ik een bungalow in Spanje kunnen kopen.’’
Voetbalverzamelaarsbeurs in stadion
Telstar. Zaterdagochtend van 9.30 tot
13 uur. Entree 2 euro, kinderen gratis.
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