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Verlies van Oranje brengt Meppeler voetbalgezelschap niet uit evenwicht 

 

Alcides geniet van Tsjechische trip 

 
De eerste selectie van tweedeklasser Alcides beleefde deze week drie onvergetelijke dagen in 

Tsjechië. Alcides verbleef daar in het kader van de uitwisseling tussen Meppel en Most. Beide 

plaatsen onderhouden al vijf jaar vriendschapsbanden met elkaar. Henk Roze, coördinator 

buitenland van Alcides en als vertegenwoordiger optredend van de gemeente Meppel, legde 

de contacten die resulteerden in dit bezoek. Naast een oefenwedstrijd tegen het B-team van 

FK Sead Most (7-1 verlies), werd ook de kwalificatiewedstrijd tussen Tsjechië en Nederland 

bezocht. De 3-1 nederlaag had geen invloed op de geweldige sfeer die er tijdens de hele trip 

heerste. 

 

Saamhorigheid was het sleutelwoord en bij terugkomst donderdagavond bij het clubhuis van 

Alcides waren er alleen maar voldane gezichten te zien.’In een woord fantastisch’ gaven de 

Tsjechië-gangers aan. ‘Jammer dat niet alle spelers in de gelegenheid waren deze trip mee te 

maken’ vond trainer Yme Boersma. De Alcides-oefenmeester was evenals zijn spelers laaiend 

enthousiast. ‘Een trainerskampje in Most, dat lijkt me wel’, gaf hij lachend aan. 

Na een voorspoedige reis, die zo’n twaalf uur in beslag nam, arriveerde Alcides dinsdag in het 

dorpje Svincice, op een steenworp van Most, dat ruim 80.000 inwoners telt. Na een hartelijke 

ontvangst door Petr Kabíček, directeur van Siad (een bedrijf dat chemische gassen produceert, 

zowel voor humane als industriële doeleinden) en de hoofdsponsor van FC Muss, nam het 

gezelschap zijn intrek in het fraaie ‘Ring Hotel’. Na een korte kennismaking werden op een 

nabij gelegen trapveldje nog even tijdens een korte training de spieren losgemaakt. Het leek 

daar wel of de tijd nog even terug gezet was. In het plaatselijke café lagen de prijzen van de 

consumpties heel erg laag. Voor tien biertjes en drie rode wijn moest 165 kronen (zo’n zes 

euro met fooi inbegrepen) worden betaald. ’s Avonds stond er een diner op het programma en 

was er een gezellig samenzijn. 

 

Oefenduel  
Woensdagmorgen speelde Alcides een oefenwedstrijd tegen het B-team van Most op het veld 

van FC Muss. Het speelveld lag er als een biljartlaken bij en ook een fraaie tribune ontbrak 

niet. Alcides was, dat werd na zo’n half uur duidelijk, echter een maatje te klein en verloor 

uiteindelijk met 7-1. Jeroen Vriend wist in de slotfase de eer te redden. Alcides, dat een aantal 

basisspelers miste, stond tegenover een ploeg van een hoog niveau. Het B-team van Most zou 

in de Nederlandse amateurhoofdklasse gezien het voetbalvermogen waarover het beschikte 

vast een heel goed figuur slaan. Het B-team van Most wordt getraind door oud-international 

Premysl Bicovsky, die liefst 47 interlands speelde en in totaal elfmaal scoorde. Bicovsky 

voetbalde in de jaren zeventig en tachtig en kwam onder meer uit voor Bohemians Praag. Hij 

was een gevierde middenvelder en voetbalde met zijn land nog tegen Oranje, waarin onder 

meer Johan Cruijff en Willem van Hanegem in die tijd speelden. Tsjechië, toen nog Tsjecho-

slowakije, werd in die periode zelfs een keer Europees kampioen. 

Wat het voetbal in Most betreft, daar is sinds januari 2003 een fusie ontstaan tussen het sterk 

opgeklommen FC Muss en FC Most. Nu de fusie er is speelt het hoofdteam onder de naam 

FK Siad Most. Petr Kabíček heeft er als directeur van het Siad bedrijf een groot aandeel in 

gehad. Zo’n zeventig procent van zijn werknemers voetbalt bij deze vereniging, die dus een 



A-team (spelend in de tweede liga) en een B-team, uitkomend in de vier na hoogste klasse van 

Tsjechië, herbergt. 

 

Uitstapje 
Na het sportieve gedeelte werd er en kort uitstapje naar Praag gemaakt, een wereldstad van 

zo’n anderhalf miljoen inwoners, dat prachtige oude gebouwen heeft. Hierna ging de reis 

vervolgens naar het knusse stadion van Spartak Praag met een capaciteit van rond 20.000 

plaatsen voor de belangrijke wedstrijd tussen Tsjechië en Nederland. Het Alcides gezelschap 

zat in een Tsjechisch vak schuin achter het doel. Oranje kwam er zoals bekend niet aan te pas, 

maar ondanks het verlies werd de kater in het vervolg van de avond goed verwerkt en genoot 

een deel van de groep nog van een laat uitstapje in Most, terwijl de anderen voor de 

gezelligheid in het hotel kozen. 

Het Alcides-gezelschap, waar naast de spelers en begeleiding ook Richard Verf van 

sportschool Go For It als verzorger en Willem Bisschop van Oasis, die voor de prima catering 

zorgde, deel uit maakten was zeer verrast door de geweldige gastvrijheid. ‘Hier wordt je stil 

van’, gaf Henk Roze aan toen de terugreis naar Meppel werd aanvaard. ‘Het ontbrak ons 

gewoon aan niets en daar was iedereen het over eens’. 

Henk Westbroek, vertegenwoordiger van de gemeente Meppel die al voor de vijfde maal in 

Most was, benadrukte dat hij ook intens had genoten. ‘Ik ben dan wel geen voetbalman, maar 

het was geweldig. Niet alleen in Most, maar ook in de bus heerste er een fantastische sfeer’. 

Bij aankomst rond kwart voor elf werd het gezelschap bij het Alcides-clubhuis begroet door 

voorzitter Henk Wemekamp, herstellende van een hernia. Wemekamp zette Henk Roze, de 

grote man achter deze trip, even in het zonnetje en overhandigde hem een cadeau. 

Wemekamp kreeg op zijn beurt een grote tuinkabouter, die in Tsjechië was gekocht. Een 

woord van dank ging ook naar de busschauffeur Freek van Eeks van touringcarbedrijf 

Boerhof uit Meppel. Hij loodste niet alleen het gezelschap weer veilig thuis maar was ook 

heel onderhoudend en hoorde er helemaal bij. 

Het Meppeler voetbalgezelschap bestond uit de Alcidesspelers Jan Karst Timmerman, Jeroen 

Vriend, Jeroen Kleene, Martin van Zandwijk, Henk Strijker, Jeffrey Bosch, Jesper de Wit, 

Lennard Klooster, Stefano Assenberg, Erik Alberts, Jimmy Jonker, Henk Kleene en Casper 

Goedkoop en trainer Yme Boersma. En verder als afvaardiging van Alcides uit Karst Jan 

Timmerman, Age de Vries, Roel Nekeman, Henk Roze (reisleider) en Henk Westbroek 

(Stichting Most). 


