
Le Havre 2010 

 

Op 13 mei zijn we met z'n allen afgereisd naar Le Havre voor de 46e editie van het Internationale 

Loodsen Voetbal Toernooi. De reis begon voor de meesten redelijk vroeg in de morgen omdat het wel 

een behoorlijk stuk sturen is naar één van de buitenlocaties van dit evenement. Zo kon het gebeuren 

dat tijdens de eerste kop koffie bij Roy (07.00 uur) plotseling de Costa Liminosa voorbij kwam varen 

(zie foto's) 

 

In de nabije toekomst zullen we nog verder weg moeten . Op 28 mei (A-ploeg vrij) 2011 staat nog een 

redelijke thuiswedstrijd op het programma in Vlissingen. In 2012 gaan we echter naar Liverpool en in 

2013 naar Rome. Dat wordt dus vliegen. 

 

Halverwege de middag was reeds een groot gedeelte van het team en aanhang aanwezig in Le Havre. 

(Helaas moesten we het dit jaar met een uitgedunde selectie doen) Het werd dan ook hoog tijd om de 

kelen te smeren na uren van verhalen over bootjes in de diverse auto's. Na een heenreis met 

bewolking en regen brak bij het binnenrijden van Le Havre de zon door en die is gedurende het hele 

toernooi niet meer weg geweest. Hadden we dit verdiend of kwam het door ons eigen zonnestraaltje, 

die er overigens dit jaar tijdens het feest keurig uitzag in het geleende pak van zijn vader?? Na wat 

verstandige biertjes en een pizza aan de boulevard zijn we met de complete groep naar de loting 

geweest alwaar onze kansen snel leken toe te nemen door een vrij gunstige loting. 

 

We werden ingedeeld in poule- B met Hamburg, Engeland, België (dit jaar een combiteam van 

Oostende en Antwerpen) en Vlissingen. Op papier leek dit in ieder geval gunstiger dan een plek in de 

A-poule met Rotterdam, Weser-Ems, Italië, Kiel en Frankrijk. We hebben in ieder geval Geert-Jan nog 

even gebeld om onze kansen in te schatten. Onze analist schatte een plek in de finale zeker mogelijk, 

zelfs met deze selectie zonder Jim, Hans, Hans, Willem, Rob en Geert-Jan (als coach en 

rekenkundige). We hopen dat jullie er volgend jaar weer bij zijn. 

 

Na nog wat biertjes in de loting tent en een goed gesprek met 010 en 0118 zijn we met de bus 

teruggekeerd naar het hotel voor nog een slaapmutsje en een goede nacht slaap. Toen de opstelling 

ondersteboven werd voorgelezen waardoor de linksback ineens rechtsvoor stond en de keeper in de 

spits werd het echt hoog tijd om te gaan liggen. 

 

De volgende ochtend moesten we al om 8 uur afreizen naar de voetbal velden (helaas waren  het  

behoorlijke knollentuinen. Uiteraard werd ook Polletje hier fijntjes op gewezen door enige collega's die 

verbaal sterker aanwezig waren dan fysiek). Na de ochtendfoto's kon het dan om 09.00 echt gaan beginnen. 

 

De eerste wedstijd tegen Hamburg waren we duidelijk de betere ploeg (tot onze eigen verbazing zo 

vroeg in de morgen na "the night before"). Onze inzet werd beloond door een schitterend doelpunt van 

Johan (1-0). Even waren we bang dat we onze keeper kwijt zouden raken na een ontzettende knal 

tegen zijn voet die waarschijnlijk tot in Amsterdam te horen was, maar gelukkig kon hij door met een 

dikke voet. Helaas moest Dick Dirkmaat wel afhaken door een spierblessure. Dat is natuurlijk sneu 

op je eerste toernooi. We rekenen echter op je Come-back in deze Champions League voor loodsen 

in Vlissingen want we vonden het allemaal heel gezellig dat jullie mee waren. 

 

De 2e wedstrijd tegen de Engelsen moesten we in de Engelsen onze meerdere erkennen (iets sneller en 

iets meer techniek, maar niet noemenswaardig eigenlijk) We konden het vrij lang dicht houden 

achterin maar kwamen zelf nauwelijks aan aanvallen toe. Uiteindelijk viel er dan toch een treffer voor 

de Engelsen waardoor de deze wedstrijd met 0-1 verloren. 

 

De 3e wedstrijd tegen de Belgen (die overigens voor het eerst in jaren bijzonder sportief verliep 

dankzij een bijzonder positieve instelling van beide teams) kwamen we snel op voorsprong door een 

schitterende kopbal van onze spits Dirk-Jan. Helaas kregen we diep in de tweede helft nog een treffer 

tegen door een ongelukkige inschattingsfout. Deze werd overigens in de laatste minuut nog goed 

gemaakt door een katachtige redding want anders hadden deze wedstrijd nog verloren ook. Einduitslag 

1-1. 

 



 

De 4e wedstrijd tegen Vlissingen eindigde zoals die begonnen was. 0-0. Ondanks een flitsende 

terugspeelbal van Roy die maar met moeite uit doel kon worden gehouden door Jorrit, waardoor we 

nog een vrije trap tegen kregen op 5 meter van het doel en een geweldige knal op eigen doel door 

Wiggele die gelukkig maar net naast ging. 

 

Door deze resultaten kwamen we slechts 1 puntje te kort voor de semifinale. De teams lagen dit jaar 

overigens heel dicht bij elkaar. Dit bleek wel in de andere poule waar een doelpunt in de laatste minuut 

in de poule wedstrijd tussen Frankrijk en Italië het verschil maakte tussen een finale plaats en de 

achtste plaats. We werden dus uiteindelijk 3e in de poule waardoor we om de 5e en 6e plek moesten 

spelen tegen Weser-Ems. Omdat de krachten bij de meeste speler behoorlijk waren opgebruikt en de 

spieren wat stijfjes werden (behalve bij Roy die eindelijk van zijn kater af was) kwamen we met de 

Duitsers tot overeenstemming om penalty's te nemen, maar dan wel door alle spelers. Na het nuttigen 

van een biertje door beide teams tijdens het bekijken van de halve finales tussen Frankrijk-Engeland . 

(De Fransen door na penalty's ) en België-Rotterdam (Rotterdam door). 

 

Penalty’s zijn ons niet op het lijf geschreven, maar cupfighters zijn we wel weer gebleken. Na 3 

penalty’s stonden we op een schier onoverbrugbare achterstand van 3-0, maar we vochten ons weer 

terug in de wedstrijd. Deze reeks werd uiteindelijk door ons met 6-5 gewonnen waardoor we 5e 

werden. Ondergetekende zal de volgende keer weer op de cornervlag mikken want dat blijkt de sleutel 

tot succes. 

 

De finale ging dus uiteindelijk tussen Frankrijk en Rotterdam. De Rotterdammers hadden voor de 

gelegenheid hun nieuwe blauwe tenues met korte mouwen te voorschijn gehaald (met een door Paul 

persoonlijk opgeborduurde ster. ‘s Morgens was het hier nog te koud voor! ). Hierdoor moesten de 

Fransen met hesjes spelen. Onze Rotterdamse collega's hadden uiteindelijk het beste van het spel en 

wonnen. In de laatste minuut was er nog een behoorlijke kop-kop aanvaring in het strafschop gebied 

tussen een Rotterdammer en een Fransman na een corner. Beiden moesten worden afgevoerd naar het 

ziekenhuis maar waren gelukkig ‘s avonds weer aanwezig tijdens het feest. 

 

Na een happy hour op het veld en een snelle douche moesten we terug naar het hotel om ons om te 

kleden voor het feest. Eerst naar het gemeentehuis voor een toespraak door de burgemeester van Le 

Havre (helaas in het Frans dus het was niet echt te volgen) en vervolgens door naar de feestzaal voor 

een prima georganiseerd feest met een geweldige band en de prijsuitreiking. Tot diep in de nacht werd 

er gefeest met als hoogtepunt een line-dance. 

 

Sunshine- moonlight- goodtimes- boogie. De afscheidsspeech voor loods Igor is al klaar :) 

 
René 


