
Utrechtse Sportkrant vrijdag 2 december 2016 32 Utrechtse Sportkrant vrijdag 2 december 2016

Worstelvereniging Olympia zocht en vond hulp na overlijden clubicoon sjaak kastelein

‘sluier of tattoo, dat maakt hier niet uit’

utrecht - ‘Het is gewoon een 
beetje eng, maar de club groeit als 
kool en bloeit de laatste maanden 
helemaal op. Naast zo’n veertig 
seniorleden zijn er nu al zo’n 
zestig kinderen lid. En we krijgen 
ineens van allerlei kanten hulp 
aangeboden. Het is hier net een 
grote familie. Hier wordt er niet 
gekeken of je tattoos hebt of een 
sluier draagt. Wij hebben hier 
geen last van wat je tegenwoordig 
allemaal hoort en ziet.’ 

In het gezellige clubhuis 
van Olympia, de oudste 
worstelvereniging in Utrecht, aan 
de Willem Arntzkade 5, zit een meer 
dan trotse Bianca Straub (42). Deze 
week krijgt ze als clubheld van het 
dagblad UN/AD een oorkonde. En 
dat vind ze natuurlijk leuk. Maar 
haar trots gaat in de eerste plaats 
uit naar de club. Bianca, zelf moeder 
van vijf kinderen, is dolblij dat het 
goed gaat met Olympia. Nadat 
anderhalf jaar geleden clubicoon 
en grote drijfveer achter de 
worstelvereniging Sjaak Kastelein 
plotseling overleed, dreigde de club 
hetzelfde lot te ondergaan.
‘Wij bleven over met een clubje 
mensen dat zich eigenlijk alleen 

door hun kinderen met de jeugd 
bezig hield. We wisten van niets 
en iedereen riep maar wat. We 
hebben toen maar besloten om 
het zelf te gaan doen, met Nabil 
Laaouina als voorzitter en mijn 
echtgenoot Ronald en Michael 
Gaillard als bestuursleden. Ik zit 
niet in het bestuur maar hou zo’n 
beetje de toko hier draaiende. En 
dat doe ik met liefde. Olympia was 
het levenswerk van Kastelein. Hij 
is hier ook overleden en heeft hier 
opgebaard gestaan. We zetten zijn 
werk heel graag voort.’
En de ‘toko draaiende houden’ 
betekent dat ze bardiensten draait, 
de inkoop verzorgt, de nieuwe 
leden inschrijft, mee helpt bij de 
bingo, facebook onderhoudt en 
schoonmaakt. Daarnaast is ze het 
aanspreekpunt van iedereen die 
ook maar wat van de club wil weten. 
‘Ja we wisten eigenlijk niet waar we 

aan begonnen. We kregen te maken 
met vergunningen, kwaliteitseisen 
en huurbaas Mitros begon moeilijk 
te doen.’
Kortom het leek wel of ineens de 
hele wereld over Olympia heen 
viel. ‘Terwijl wij alleen maar willen 
worstelen en de kinderen leren zich 
weerbaarder op te stellen en plezier 
te hebben. Wij hebben echt geen 
geld en wat we hebben gaat op aan 
de vaste lasten. De rest is allemaal 
puur vrijwilligerswerk.’

subsidies
De weinige leden besloten niet bij de 
pakken neer te gaan zitten. De club 
zocht en vond hulp. 
‘Het is echt ongelooflijk. Familie 
van leden en leden zelf schieten te 
hulp. Maar ook de Vereniging Sport 
Utrecht (VSU), de Stichting Al Amal 
- een organisatie van Marokkaanse 
vrouwen - met Fatouc en Caroline in 

de geledingen, de gemeente en oud-
lid Oguz Kavafoglu hebben ons met 
van alles geholpen. We hebben zelfs 
bezoek gekregen van wethouder 
Kees Diepeveen.’ 
En zo is de zaak met Mitros 
opgelost, zijn er voor de eerste 
keer in het bestaan van de club 
subsidies aangevraagd en is net 
de toewijzing binnen voor een 
combinatiefunctionaris. Die functie 
wordt vervuld door één van de eigen 
leden, Adam Kandousi. 
Door al die hulp komt er nog meer 
energie vrij en kunnen ook andere 
zaken worden aangepakt. En 
natuurlijk is Bianca Straub daar 
bij. ‘We zitten nu bij elkaar voor 
de organisatie van ons 115-jarig 
jubileum, officieel op 2 februari 
2017.  En daar heb ik ook een 
nieuwtje over. We vieren dat op 
11 februari en de burgemeester, 
meneer Van Zanen, komt ook.’

Bianca Straub: ‘Olympia was het levenswerk van Sjaak Kastelein. Hij is hier ook overleden en heeft hier opgebaard 
gestaan. We zetten zijn werk heel graag voort.’                                                              Foto Ankie Hogewind/Utrechtse Sportkrant.
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Utrechtse pensionado’s hebben hun eigen, gezellige competitie

Partijtje biljarten in de kelder van welgelegen

Door Ted Vermeulen

utrecht - Het bescheiden volume 
van de achtergrondmuziek geeft 
klanken weer van The Shadows, 
Cliff Richard, The Platters en allerlei 
andere grootheden uit de beginjaren 
‘60. In rap tempo verschijnen de 
groene flesjes bier op tafel. 

Het flesje dat genuttigd wordt 
is halfvol en het glas half leeg, 
het tweede volle flesje wacht 
geduldig naast het halfvolle flesje. 
‘Je werkt zeker bij Agterberg’, 
vraagt een speler zich af, wanneer 
de tegenstander een bal in de 
verdediging speelt. Er wordt 
tijdens de partijen gemopperd 
als een ogenschijnlijk eenvoudig 
patroon wordt gemist. Maar er 
wordt vooral gelachen, zoals over 
de opmerking met de Utrechtse 
uitvaartonderneming als onderwerp.
Iedere deelnemer kijkt zes dagen per 
week uit naar de dinsdagmiddag, 
de vaste competitiedag van de 
SUBC. Er is een hartelijke ontvangst 
door voorzitter Jan Tersteeg van de 
thuisspelende vereniging, maar wij 
zijn op zoek naar twee leden van de 
tegenstander. Van de bv Pomerans, 
de voormalige biljartafdeling van 
UVV, zijn Dick de Geest en Peter 
Aardoom aanwezig. 
In de jaren ‘80 (het exacte jaartal 
is niet bekend ) besloten enkele 
biljartliefhebbers, die bijeen 
kwamen in hun wijkcentrum, om 
een competitie te gaan organiseren. 
Het waren Bertus van Bemmel en 
Bep Verhoef van het Spaarne uit de 
Spaarnestraat, en Willem Weijers 
van wijkcentrum Musketon in 
Lunetten. 
Al spoedig bleken ook andere 
wijkcentra interesse te hebben 
om in competitieverband te gaan 
biljarten. Er werd wel een aantal 
voorwaarden gesteld. Zo moesten 
er geen dwingende eisen worden 
gesteld aan onder meer kleding, het 

moest absoluut een dagcompetitie 
worden en de minimum leeftijd voor 
deelname moest worden gesteld op 
55 jaar. 
Naast Musketon (drie teams) en 
Het Spaarne (drie teams), dat 
tegenwoordig de naam heeft 
aangenomen van het prachtige 
wijkcentrum De Nieuwe Jutter aan 
de Amerhof - op  11 september 
2008 geopend door de toenmalige 
prinses Maxima - nemen ook de 
verenigingen Welgelegen (drie 
teams) en Transwijk (drie teams), 
beide van Kanaleneiland, en 
Pomerans (twee teams) aan de 
stedelijke competitie deel. 
Pomerans is de naam van de 
voormalige biljartafdeling van 
UVV, dat uit het eigen clubhuis 
werd verdrongen door een BSO 
(Buitenschoolse Opvang) en 
thans onderdak heeft gevonden 
in Cultureelcentrum De Schalm in 
De Meern. ‘Met zo ongeveer 300 
jaar lidmaatschap werden wij van 
de ene op de andere dag uit ons 
clubhuis verbannen’, zegt Peter 
Aardoom weemoedig. Hij is samen 
met Dick de Geest verantwoordelijk 
voor de vlekkeloze organisatie van 
de competitie. Het is dan ook niet 
vreemd dat de teams van Pomerans 
voornamelijk uit voormalige 
voetballers van UVV bestaan.  
Aardoom en Fred de Kleijn zijn 
hiervan de bekendste voorbeelden.
 
rouleren
De competitie bestaat uit veertien 
teams van vijf verenigingen. Aan 
wedstrijden wordt door een team 
met vier spelers deelgenomen, maar 

ieder team bestaat verplicht uit vijf 
spelers. Aardoom: ‘Dat moet wel 
want op onze leeftijd (de jongste 
deelnemer is 67 jaar en de oudste 
90) is er nog wel eens iemand 
niet aanwezig. Dat valt overigens 
reuze mee, hoor, dus rouleren de 
meeste teams zodat iedereen zijn 
speelminuten krijgt.’

Een speler die een partij wint krijgt 
daarvoor het maximale aantal 
van 10 punten. De verliezende 
speler scoort het aantal punten, 
dat is gerelateerd aan het aantal te 
maken caramboles. ‘Zo kan iedere 
carambole dus belangrijk zijn en 
motiveert het de verliezende speler 
om tot de laatste snik partij te 
geven’, vult De Geest aan. 
De Geest is de man van de 
algehele organisatie. Eens per jaar 
verzamelen de teamleiders zich 
bij hem thuis, om het afgelopen 
seizoen te evalueren en ideeën voor 
de volgende editie naar voren te 
brengen. Aardoom is de statisticus. 

Hij verzorgt een keurig boekje met 
alle statistieken, dat iedere speler 
in de kleuren van zijn vereniging 
aan het eind van een seizoen krijgt 
uitgereikt. Zo is in de editie 2015-
2016 te lezen dat het team van 
Pomerans 1 zich kampioen mocht 
noemen, is er een individueel 
overzicht ‘ranglijst punten 
gemiddeld’ (winnaar Gertjan Vader 
van Pomerans), een individuele 
‘ranglijst moyenne gemiddeld’ 
(winnaar Jan Tersteeg van 
Welgelegen), wordt de hoogste serie 
(41 van de heer Van Eijkelenborg 
van Welgelegen) vermeld en zijn 
er nog veel meer statistieken, die 
voor alle spelers over het gehele 
seizoen worden bijgehouden. Het 
persoonlijk kampioenschap over het 
seizoen 2015-2016 werd door Jan 
Bakker van Pomerans in de wacht 
gesleept.

Hoeveel bedraagt de contributie 
om mee te doen aan de SUBC-
competitie? Aardoom en De Geest 

gniffelen wat. ‘Er wordt geen 
contributie betaald. De gehele 
organisatie wordt door vrijwilligers 
gedaan.’ Van kosten van zaalhuur 
en/of onderhoud van de biljarts is 
ook geen sprake. Die kosten liggen 
bij elke afzonderlijk wijkcentrum. De 
leden zijn dus lid van hun vereniging 
in het wijkcentrum, waaraan de 
contributie wordt betaald, maar 
voor de gehele organisatie van 
zowel de teamcompetitie als de 
persoonlijke kampioenschappen 
betaalt men niets. 

Ook de consumptieprijzen zijn in de 
wijkcentra beduidend lager dan in 
horecabedrijven en dan zie je, dat 
ook mensen op leeftijd ook nog wel 
eens een, twee, drie biertjes drinken. 
Als het gezellig is. Alleen voor de 
organisatie van de slotmiddag 
betaalt iedere deelnemer eenmalig 
6 euro. Aardoom, met een glimlach:  
‘We doen zo veel mogelijk om geen 
geld in kas te krijgen.’
Het is de pensionado’s  gegund.

Dick de Geest (links) en Peter Aardoom aan stoot.  Foto's: Ankie Hogewind/Utrechtse Sportkrant.

Welgelegen 3 - 
pomerans 1 (28-
37), de topper in de 
stedelijke Utrechtse 
biljartcompetitie 
(sUbC). Het is dinsdag-
middag 13.00 uur en 
de partijen staan op 
het punt te beginnen. 
Locatie is de knusse 
biljartzaal van bv 
Welgelegen onder het 
clubhuis van Zwaluwen 
Utrecht 1911 aan de 
Grebbeberglaan op 
kanaleneiland.  

UItbreIdING
Hoewel het aantal deelnemers 
al ruim twintig jaar stabiel is, 
is de SUBC toch op zoek naar 
nieuwe verenigingen. ‘Dat hoeven 
niet per se teams uit wijkcentra 
te zijn, maar kunnen ook heel 
goed teams van bestaande 
biljartverenigingen zijn. De 
kosten zijn nihil, want je betaalt 
immers al contributie bij de eigen 
vereniging. Belangstellenden 
kunnen de site www.subc.nl 

bezoeken om contact te leggen 
met De Geest of Aardoom. Ook is 
het plan om de organisatoren van 
andere dagcompetities  ('t Gooi 
en Maarssen) te benaderen met 
de idee om aan het einde van een 
seizoen kampioenschappen te 
organiseren.‘

Het is evident dat de Koninklijke 
Nederlandse Biljartbond de 
strijd om de ‘dagbiljarter’ heeft 

verloren en ook niet meer kan 
winnen. ‘inderdaad’, zeggen 
Aardoom en De Geest in koor, 
‘waarom zouden wij lid moeten 
worden van een bond ? Wij 
organiseren alles zelf en dat gaat 
uitstekend. Geen poespas, geen 
reglementen. Gewoon gezellig op 
de dinsdagmiddag een balletje 
raken, een beetje ouwehoeren en 
een borreltje drinken. Wat voegt 
de bond toe?’


