’SDOB binnen vier jaar naar tweede klasse’
Milton Pus

Nieuwkomer

Broek in Waterland
Als Roy
Haars de afgelopen jaren ging
kijken naar het eerst elftal van
SDOB, werd hem door toeschouwers steevast de vraag gesteld
wanneer hij nou eens zou terugkeren bij zijn ’cluppie’. Het antwoord
moest hij vaak verschuldigd blijven, maar inmiddels is het zover;
na acht jaar afwezigheid keert de
Broeker terug op het oude nest.
De vereniging maakte een maand
geleden, vlak voor de sluiting van
de overschrijvingen, bekend vanaf
komend seizoen op zaterdag te
gaan spelen. Voor Haars was dat
een belangrijke reden om terug te
keren bij zijn jeugdclub. „SDOB
heeft een mooi project klaarliggen
voor het zaterdagvoetbal. Ze willen
binnen vier jaar in de tweede klasse spelen.”
Haars vond het na acht jaar ’wel
mooi geweest’ bij RKAV Volendam.
„Nu kan ik weer lekker met de
fiets naar mijn eigen club toe.” Het
laatste seizoen verliep bovendien
niet zoals hij had gehoopt. „Er zijn
bepaalde keuzes gemaakt en handelingen verricht door de trainer
en het bestuur, die ik wel respecteerde maar waarin ik mij niet kon
vinden.”
Haars gaat vier niveaus omlaag,
maar is onverminderd ambitieus.
„Ik wil in een zo kort mogelijke
periode in de tweede klasse spelen.
Dat is een goed niveau voor SDOB.
Ik denk dat we met deze spelers-
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Roy Haars keert terug bij SDOB: ,,Nu kan ik weer lekker met de fiets.”

groep kans maken om meteen te
promoveren.”
De terugkeer van Haars is door
de Broeker zelf tot stand gekomen.
„Ik heb een gesprek gehad met
trainer Nick van der Bunt, hij wist
van mijn interesse als SDOB naar
de zaterdag zou gaan. Hij wil ook
graag hogerop met de club en heeft

daar een duidelijke visie over, die
mij erg aanspreekt.” Hij komt bij
SDOB een aantal oude bekenden
tegen. „Ik ken Thijs Jesse, Yannis
van den Elshout en Eros Balsing
uit de huidige selectie. Dat zijn
vrienden met wie ik ook buiten het
voetbal omga.”
Haars heeft ook een aantal spe-
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lers overtuigd de overstap naar de
dorpsclub te maken. „Samir el
Hijri van EVC, die was een jaar
gestopt. Met hem heb ik gevoetbald in de A1 bij Volendam. Daan
Swildens studeert al twee jaar in
Amsterdam en wilde pas terug
naar SDOB als ik ook zou gaan. En
Rick Boes (Marken, red.) kwam ik

toevallig tegen op een festival. Daar
hebben we het even over voetbal
gehad en mijn overstap en ook hij
raakte overtuigd door het plan.”
De KNVB maakt op 15 juli de
indeling bekend. Haars heeft al wel
een duidelijke voorkeur voor regio’s waarin SDOB gaat spelen. „Ik
hoop vooral dat we in een klasse
terechtkomen waarin weinig
’schoppers’ zitten. Tegenstanders
met wie je na de wedstrijd gezellig
een biertje kan drinken.’’
Ondanks zijn vertrek door de
achterdeur bij RKAV Volendam,
sluit Haars een terugkeer niet uit.
„Er spelen dan wel een aantal
factoren mee. Het ligt eraan wie er
dan hoofdtrainer is en welke spelers in het eerste elftal zitten.”

