
 

 

Havencup Rotterdam 2011 
 
Woensdag 8 juni was het dan zover, de jaarlijkse havencup in de Kuip en op Varkenoord 
in Rotterdam. Onze Rotterdamse collegaʼs waren het een beetje zat geworden om elk jaar 
in de onderste regionen te bivakkeren tijdens dit zwaar bezette toernooi. Paul de Ruiter 
heeft daarom vorig jaar geopperd om een landelijk Loodswezen-team samen te stellen om 
deze strijd aan te gaan. Tijdens het ILVT in Vlissingen werden voetballende loodsen van 
IJmond en Scheldemonden geronseld om dit te bewerkstelligen. 
Helaas bleek het toch nog moeilijk om uit elke regio 5 voetballers bij elkaar te krijgen, dus 
die bewuste woensdagmorgen verzamelden de Zeeuwen, Rotterdammers, 
Amsterdammers en een aantal roeiers van de KRVE. Zij kwamen de opengebleven 
posities bezetten en met succes; het waren zeker niet de minste voetballers, die de roeiers 
hadden afgevaardigd. Vanuit Amsterdam verdedigden Jorrit, Henk en Roy de eer. 
Zoals elk jaar is dit toernooi zeer strak geregisseerd en super verzorgd. Na koffie en een 
broodje worden de teams in volgorde van speelschema naar de kleedkamers en 
vervolgens het veld gebracht; stadionspeakers houden de vaart erin en geven een live 
verslag van de wedstrijden; elk team speelt 2 poule wedstrijden op Varkenoord en 2 in de 
Kuip; en de dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking onder het genot van een heerlijk 
buffet (eigenlijk 2, want er volgde ook nog een apart toetjes-buffet). Daarbij zijn de velden 
natuurlijk in topconditie en klaarde het weer na een nachtelijk buitje zienderogen op; beter 
kon het niet! 
De eerste wedstrijd van het Loodswezen vond plaats in de Kuip; omkleden in de 
kleedkamer van Feyenoord, dus. Opvallend was de aanwezigheid van de naamplaatjes 
van Fernandez en Kuyt (zou hij toch terugkomen??). Voor de eerste wedstrijd in de Kuip 
wordt er van elk team een foto genomen en dan barst de strijd los. 
Vorig jaar werd Loodswezen kansloos laatste in de poule en konden er in het vervolg pas 
wedstrijden worden gewonnen. Dit jaar verliep dat (mede door goed verdedigend werk van 
onze KRVE-aanwinsten) heel anders en eindigde het Loodswezen als derde in de poule 
na 1 verlies, 2 gelijke spelen en 1 winst. We mochten strijden om de 9e plaats en beter 
nog; onze 5e wedstrijd vond ook plaats in de Kuip. Als we die zouden winnen, kwam de 9e 
plaats echt in zicht en zouden we de 6e wedstrijd ook in het stadion spelen. Helaas, dat 
lukte niet; gelijk, dus penalties. En ja hoor, we wonnen alsnog. In ieder geval 10e van de 
20 ploegen..... 
De laatste wedstrijd liepen we op ons tandvlees; Jorrit kon daar voorin weinig meer aan 
veranderen (we hadden deze keer een echte keeper van KRVE, dus Jorrit kon lekker in de 
weide draven), Henks spelinzicht werd steeds minder goed begrepen door zijn 
teamgenoten en de brandstoftank van Roy moest nodig bijgevuld gaan worden. 
Desalniettemin werd dit ook een gelijk spel, maar deze keer waren we minder gelukkig met 
de einduitslag; 10e plek! 
Na een bubbelbad in de Feyenoordkleedkamer konden we heerlijk in de zon genieten van 
de laatste finalewedstrijden en na afloop op naar het buffet. We lustten wel wat.... Voldaan 
ging ieder zijns weegs, 10e plaats, linker rijtje, toch lekker in de Kuip...... 
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