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Volendam # De supporters van FC
Volendam konden dinsdagavond
tijdens een online supportersbijeen-
komst kennis maken met het nieu-
we shirt, dat overigens pas volgend
seizoen gedragen zal worden. Het
shirt is door de club zelf in samen-
werking met de nieuwe kledings-
ponsor Robey ontworpen.

Het meest opvallende element in
het nieuwe - uiteraard oranje - shirt
de skyline van Volendam is aange-
bracht. Over het hele tenue is in een
lichtere kleur het silhouet van de
huisjes aan de haven aangebracht,
compleet met weerspiegeling van
het water. Daarnaast zijn er, minder
opvallend, nog enkele bijzonderhe-
den in verwerkt. Op de rug - net on-
der de kraag - is het beeld van de
’Bap’ (grootvader, red.) dat in de ha-
ven staat geborduurd, samen met de
strijdkreet: ’Strijden tot het laatste’.
Binnenin de kraag de slogan van de
club: ’Vol voor oranje!’.

Kritisch
Commercieel manager Mike Tol van
FC Volendam, samen met collega en
oud-speler Michiel Hemmen ver-
antwoordelijk voor de deal met Ro-
bey en het shirt, laat weten dat de
club trots is op het resultaat. En dat
er veel positieve reacties binnen zijn
gekomen. ,,In Volendam kunnen ze
flink kritisch zijn, maar we hebben
geen negatief woord ontvangen. En
we zijn zelfs in het buitenland opge-
pikt, op sites van liefhebbers van
voetbalshirts. Ook die vinden het
geweldig.’’

Fan en stadionspeaker Jack Müh-
ren - broer van de oud-internatio-
nals Gerrie en Arnold - noemt het
shirt ’erg mooi’. ,,Iedereen die ik ge-
sproken heb, vindt het prachtig. Er
mankeert niks aan. De Dijk op het
shirt is prachtig. Man, de dijk is wat
Volendam groot heeft gemaakt hè.’’

Mühren is niet als enige enthou-
siast. Op social media staan tal van
toejuichingen op het nieuwe oranje
textiel. Ook trainer Wim Jonk (oud-
speler van Inter in de Italiaanse mo-
destad Milaan) is lovend: ,,Prachtig.
Een mooi strak shirt en helemaal
van deze tijd.’’

Twijfelaars
Zeer tevreden ook bestuurslid

Fruk Tuyp van de supportersvereni-
ging, ofschoon hij met een matige
kwaliteit internetverbinding kamp-
te tijdens de supportersbijeen-
komst: ,,Het idee is helemaal prach-
tig. Ik hoop dat daarmee nog wat
twijfelaars over de brug worden ge-
trokken.’’ Met ’twijfelaars’ duidt
Tuyp overigens op de nieuwe sei-
zoenkaarten actie van de FC. Ieder-
een die een nieuwe seizoenkaart
aanvraagt (en afziet van restitutie
voor de oude) krijgt immers het
shirt cadeau. ,,Als we straks weer in
het stadion mogen en het lekker vol

zit, dat zou geweldig zijn. Zo voor
de televisie is het toch allemaal an-
ders.’’

Kenner
Johan Keizer - zoon van oud-
scheidsrechter Jan - is behalve Vo-
lendam-fan ook groot liefhebber en
kenner van voetbalshirts. ,,Ik ben
blij verrast’’, laat hij weten. Samen
met mijn maat Johan Koning, een
groot kenner van voetbalshirts, heb
ik al rond gekeken naar wat voor
shirts Robey eerder gemaakt had.
Dat van Telstar vonden we het
mooist en daar lijkt dit veel op. Al-
leen met al die elementjes erin is dit
nog mooier, al ben ik een beetje be-
nieuwd hoe dat er op het veld uit-
ziet. Of er dan veel van over blijft?
En als ik een minpuntje mag noe-
men: het liefst had ik een shirt met
een kraagje gezien. Maar dat neemt
niet weg dat het een prachtig shirt
is.’’

Of het nieuwe tenue het mooiste
Volendam-shirt ooit is? Dat dan
weer niet naar de mening van Kei-
zer. ,,Het shirt van voor 1964 vind ik
iconisch. Zo’n shirt met een kraagje
en dat oude logo erop. Ook het Adi-
das-shirt uit de jaren zeventig is ge-
weldig. Maar dit nieuwe shirt komt
wel in de buurt, het is een schot in de
roos.’’

PRESENTATIE FC Volendam komt met een opvallende outfit

Dolblij met ’skyline’ op shirt
De skyline van Volen-
dam, althans het silhou-
et van huisjes aan de
haven, op de shirts van
de plaatselijke voetbal-
trots. De fans vinden het
geweldig.
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Het shirt met het silhouet van het dorp erop. FOTO FC VOLENDAM

""De Dijk op het
shirt is prachtig.
Man, dat heeft

ons groot
gemaakt hè

•iUittenue
Het nieuwe uittenue, dat later
wordt gepresenteerd, wordt
nog bijzonderder, stelt Mike Tol
van FC Volendam. ,,Ook dat is
met accenten van het dorp en
zijn historie. En een mooie
kleurencombinatie. Maar verder
kan ik er niets over vertellen
dat is geheim.’’
Geheim, behalve dan voor
shirtjes-fanaat Johan Keizer: ,,Ik
heb gehoord dat het zwart met
roze tinten wordt, wat dan ook
weer een bepaald beeld gaat
geven. Ik ben benieuwd naar
het resultaat.’’

Brian Plat in het nieuwe tenue. FOTO FC VOLENDAM


