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In limousine naar het Glazen Huis

Serious Request: Pupillen tegen de profs
Zenuwachtig zijn ze allerminst en de tactiek staat al vast. Op vrijdagavond 22 december, 18.00
uur precies, gaat het eindelijk gebeuren in het Orderbos. Het pupillenteam JO8-1 van csv
Apeldoorn speelt tegen (ex-)profvoetballers. Met de opbrengst van de kaartverkoop en andere
acties willen de 7-jarigen geld ophalen voor Serious Request.
Tijdens een zaterdagse wedstrijd van csv JO8-1 tegen GroenWit wordt door beide teams
enthousiast gevoetbald. Vanaf de kant klinken aanwijzingen van de coach: "Zoek de ruimte,
Koen! Jailen, blijf kijken naar de bal. Ga door, David. Nou is-ie van jou!" De voetballertjes van csv
spelen in een Serious Request-shirt, een speciale Facebookpagina is aangemaakt en ook op de
website van de club is te lezen wat er allemaal gebeurt op weg naar de wedstrijddag.
Annemarie Bos en Bob Orlons zijn de initiatiefnemer van de actie. Annemarie: "We hebben een
filmpje opgenomen met de jongens, waarin ze de profs uitdagen. Het bruist inmiddels van
activiteiten en elke week is er nieuws te melden. De Apeldoornse ex-voetballer Andy van der
Meijde toont veel betrokkenheid, door contacten te leggen voor de jongens en hen te verrassen
met filmpjes van profs die hun succes wensen. In oktober hebben oud-prof Edward Sturing en
sponsor Edwin van Berkum een training verzorgd. Dat was geweldig voor de jongens!" Csvspeler Koen hoopt dat de Ajaxieden Kasper Dolberg en Hakim Ziyech zich aanmelden om mee te
spelen. Jaimy hoeft niet lang na te denken. Hij hoopt op de komst van Donny van de Beek; ook
van Ajax.
Intussen vordert de wedstrijd. De csv-pupillen hebben al twee doelpunten tegen, maar blijven vol
energie. "Goed zo, daar moet je helpen, Maxim."
Ajaxieden hebben zich nog niet aangemeld; het team groeit wel gestaag. Annemarie: "Naast
Andy van der Meijde zijn dat Glenn Helder, Marcel Meeuwis (alle drie actief voor FC de
Rebellen), Jamarro Diks en Mark Fennebeumer (beiden spelend voor het eerste elftal van csv
Apeldoorn). Marcel Meeuwis stelt zelfs zijn voetballimo beschikbaar om de jongens met hun
cheque naar het Glazen Huis te brengen na de wedstrijd. De komende weken hopen we nog
meer voetballers te kunnen presenteren. Tot 22 december wordt nog volop gevoetbald voor de
KNVB-beker en de competitie. Dus of er nog profs bijkomen die actief zijn, is de vraag. Maar hoe
het profteam ook wordt samengesteld, iedereen kan de actie nu al ondersteunen, door een klein
of groter bedrag te storten via de actiepagina."
"Naar binnen toe, Thijmen", klinkt het langs de lijn. Het blijft spannend aan beide kanten. "Klasse!
Dat is goed", roept de coach als keeper Wout een bal van de lat tikt. De eindstand is 5-2. Csv
heeft deze wedstrijd verloren, maar Jailen weet precies wat de tactiek moet zijn voor winst op 22
december. "Goed overspelen", klinkt het geroutineerd.

Meer info op de website van CSV Apeldoorn: https://www.csvapeldoorn.nl/ en op de actiepagina van
Serious Request: https://kominactie.3fm.nl/actie/csv-apeldoorn-jo8-1daagt-profvoetballers-uit

CSV-pupillen (in rood-geel) Jaimy, David, Koen en (keeper) Wout spelen met hun teammaten op
vrijdag 22 december tegen (ex-)profs voor Serious Request. (foto: Anja Straathof)

