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Begin jaren ‘90 speelde het eerste elftal van de toen 
befaamde Utrechtse amateurvoetbalclub USV 
Holland op een druilerige dinsdagavond een 

vriendschappelijke wedstrijd in de regio. 
In de ietwat eenzijdige wedstrijd (het sterrenteam van 

de volksclub uit de wijk Ondiep was simpelweg te sterk) 
floot de scheidsrechter een kwartier voor tijd voor een 
directe vrije trap in het voordeel van Holland. 

Omdat de overtreding aan de rechterkant, net buiten 
het strafschopgebied, was begaan (ideaal voor een 

linksbenige speler), eiste de ervaren Willem Lettinck de 
bal op. 

Maar terwijl Lettinck (volgens velen nog een betere 
voetballer dan zijn broer Henny) zich achter de bal pos-
teerde, vond er een welhaast surrealistisch actie op het 
veld plaats. Nog voordat klasbak Willem de vrije trap had 
genomen, liepen zijn medespelers namelijk al ‘en masse’ 
richting hun eigen helft. Toen één van de tegenstanders 
vroeg waarom ze allemaal terugliepen, kreeg hij als gevat 
antwoord: ‘Oh, Willem schiet hem er toch wel in...’ 

Een paar seconden later krulde de onverschillige Let-
tinck op ongeëvenaarde wijze de bal in de korte bovenhoek. 

Uiteraard staat deze saillante anekdote niet op zich. 

Willem van Hanegem werd in 1992 aangesteld als 
hoofdtrainer van Feyenoord, maar was daarvoor één 
seizoen (en nog een paar maanden) de eerste trainer 
van Holland. Van Hanegem leidde de club met een 
fraai kampioenschap van de, in die tijd, ijzersterke eerste 
klasse naar de hoofdklasse. Van Hanegem: 

‘Het meest opvallende was dat in al die jaren nie-
mand van de spelers van Holland weg wilde. Ze hielden 
allemaal van het spel. En geloof mij: de verdiensten 
waren echt niet zo bijzonder. Er waren drie spelers die 

tienduizend gulden uitbetaald kregen, maar de rest ving 
allemaal rond de 1500 à 2000 gulden per jaar. Dat was 
eerder een reiskostenvergoeding. En dat, terwijl er bij 
andere clubs in die eerste klasse zomaar bedragen van 
30.000 gulden werden neergelegd.’ 

Willem de Jager was destijds de geldschieter bij de 
Amsterdamse variant van Holland: FC De Sloterplas. 
Dé grote concurrent. 

De Jager: ‘Het was een prachtige tijd. Natuurlijk 
was er sprake van rivaliteit, maar het was altijd leuk en 
nooit vijandig. Ik sponsorde FC De Sloterplas. Wat ik in 
Amsterdam in m’n eentje in de club stak, dat deden ze in 
Utrecht met een mannetje of acht. 
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De ‘sponsors’ bij Holland waren natuurlijk geen 
hoogopgeleide mensen. Het zooitje zat bijna allemaal op 
frequente basis bij het beruchte Utrechtse café Murk. 
Veel van die figuren waren kampers, types die ‘s morgens 
de pagina met Speurders in De Telegraaf lazen, met de 
achterliggende gedachte: ‘Wie kunnen we vandaag weer 
oplichten!’ Verder waren het voornamelijk mannen die 
groot waren geworden in de (illegale) gokindustrie of 
lieden die zich in en rond de softe hasjhandel bewogen. 
Ik noemde het zelf altijd met een knipoog limonadecri-
minelen. Maar het waren wél echte voetballiefhebbers. 

Van Hanegem: ‘Ik vond de eerste klasse destijds ster-
ker dan de hoofdklasse. Iedereen wilde in die clubs in-
vesteren om maar in de hoofdklasse te komen. De clubs 
waren speeltjes van de mensen die er omheen liepen. Die 
vonden dat geweldig. Mannen als Albert ‘De Platvoet’, 
Kleine Wimpie, Dikke Gert, Rooie Willem, etc.

Maar dat fenomeen zie je bij alle goede amateur- en 
profclubs terug. Ik heb het bij clubs als Feyenoord of 
AZ ook meegemaakt dat er mensen langskwamen, dan 
gingen de achterbakken open en kon je messen, jassen en 
de hele kolerezooi kopen.’

USV Holland was in de succesperiode vooral een ver-
zamelplaats van oud-FC Utrecht-spelers en spelers die òf 
geen behoefte hadden aan betaald voetbal, een speciaal 
‘randje’ hadden òf qua mentaliteit net tekort te schoten. 

Van Hanegem: ‘Je had bijvoorbeeld Henny Lettinck, 
Pascal de Bruijn (geweldig inzicht), Rob Alflen, Hans 
van Loen, Mustapha Talha (de meester van het één 
keer raken), geinponem Hans van Deutekom, Etienne 
Kelders, Ronnie Wallenburg (de Marcelo van Holland), 
Bert Aipassa, John van der Linden, Frans Adelaar, Jan 
Godee, Gert Kruys, mijn zoon Gert van Hanegem en 
natuurlijk de half Nederlandse/half Italiaanse spits Ricky 
Testa La Muta.

Testa La Muta doorliep (onder andere samen met 
zijn vriend Marco van Basten) de jeugd van Elinkwijk, 
debuteerde daar op zeventienjarige leeftijd in het eerste 
elftal en voetbalde nadien nog bij FC Utrecht, Volendam 
en de Italiaanse Serie C-club Pro Patria. 

In Italië waar Van Basten, die toen furore maakte 
bij AC Milan, nog enkele maanden bij Testa La Muta 
inwoonde, leerde Ricky dat voetbal in dat land werk was 
om je eten te verdienen en leerde je te overleven. Terug 
in Nederland ervoer hij de overstap naar het ambitieuze 

Van Hanegem: ‘We trainden slechts twee keer per 
week. Op dinsdag en op donderdag. En dat op een 
onooglijk gravelveldje met de afmeting van een half voet-
balveld. Op de zondag vond ik het al fijn als iedereen er 
gewoon was. Radjin de Haan was een speler die vanwege 
de files regelmatig te laat kwam of zelfs niet op kwam 
dagen. Ik heb hem toen gezegd dat hij niet meer hoefde 
te komen.’ 

Testa La Muta: ‘Als Willem narrig tegen je was, dan 
wist je dat hij wel iets in je zag. Tijdens het positiespel op 
de training deed Willem bijna altijd mee. Het niveau was 
dermate hoog dat als je eenmaal in het midden stond er 
nooit meer uit kwam. Willem beheerste dit spel perfect 
en vond dat ik vaak simpeler en sneller moest spelen. 
Toen Willem zelf één keer een halve kutbal had gegeven, 
riep ik in mijn enthousiasme: ‘Eerder spelen!’  

‘Nou, toen ging De Kromme toch uit zijn plaat. Er 
volgden een paar ferme schimpscheuten en de toevoe-
ging: ‘Dat moet jij zeggen!’ Ik was daar in zijn ogen echt 
de allerlaatste die hem terecht had mogen wijzen.’

Van Hanegem: ‘Ricky was altijd met zichzelf bezig. 
Op een gegeven moment zat hij in een fase dat hij iedere 
voorzet met een omhaal wilde afronden. Dat werd ik 
weleens zat en plaatste ik hem op de bank. Nu eruit, 
donderstraal op!’

Van Hanegem: ‘Omdat het ze allemaal zo gemakke-
lijk af ging, konden ze bij Holland ook echt wedstrijden 
verzieken. Tegen Hilversum, OSV of De Sloterplas 
gingen ze er allemaal vol op en hoefde je helemaal niets 
te zeggen, maar juíst tegen laaggeplaatste ploegen sloop 
de gemakzucht er nog weleens in.’

Testa La Muta: ‘Toen die Kromme bij ons op de 
bank zat speelden we een keer een allerbelabberde wed-
strijd. Halverwege de eerste helft kwam er een herders-
hond het veld opgelopen. Die hond hebben we pas na 
een poosje weer van het terrein gekregen, maar het spel 
werd er die eerste helft niet beter op. In de rust bleef Wil-
lem opmerkelijk rustig. Het enige dat hij opmerkte was, 
dat het spel zo’n pijn aan zijn ogen deed, dat hij op een 
gegeven moment maar een blindengeleidehond het veld 
heeft ingestuurd.’

Van Hanegem: ‘Ook in de eerste klasse keek ik als 
liefhebber graag naar de goede spelers bij de tegenstan-
ders. Het waren spelers die tegenwoordig met twee vin-
gers in hun neus betaald voetbal hadden kunnen spelen. 

Ik kan ze bijna nog allemaal opnoemen: Jan de Haze bij 
OSV, Rini de Meijer bij De Sloterplas (‘dat was een ver-
velende kolerelijer, maar ook een geweldige spits’), Ger 
Blokzijl bij Animo, die club met dat zwart-rode tenue, en 
Pieter van Zwieten. Bij een zaalvoetbaltoernooi gaf Pieter 
dat jongetje van Vanenburg (op dat moment nota bene 
zijn medespeler) een klap voor zijn kop. Van Zwieten 
vond het belachelijk dat Vanenburg daar toen enkele 
mensen van kwalitatief mindere vriendenteams door de 
benen ging spelen. Ik vond die correctie geweldig om te 
zien. Zo hoort het ook. Het waren stuk voor stuk spelers 
met een gebruiksaanwijzing, maar ze waren wel straight!’ 

Testa La Muta speelde in totaal elf seizoenen voor 
Holland en somt gretig de vele hoogtepunten op die hij 
met deze club beleefde: ‘Behalve het kampioenschap 
met Willem, werden we eerst met Melbi Raboen en later 
met Gert Kruys algemeen kampioen van de zondag-
hoofdklasse. Alleen om het algemeen kampioenschap bij 
de amateurs verloren we respectievelijk van Katwijk en 
IJsselmeervogels. Daarnaast hebben we voor de beker 
ook nog het Jong Ajax van Louis van Gaal, met onder 
anderen spelers als Van der Sar, Vink, Seedorf en Davids 
in de gelederen uitgeschakeld. Wij waren simpelweg voor 
niemand bang.’

Van Hanegem: ‘Waarin Holland zich onderscheid-
de? Deze ploeg beheerste op een geweldige wijze het 
positiespel. De mensen in Utrecht riepen in die periode 
niet voor niets dat ze voor het echte voetbal niet bij FC 
Utrecht, maar bij Holland kwamen kijken.’

‘De meeste spelers én trainers weten tegenwoordig 
niet eens meer wat goed positiespel inhoudt. Bij ons 
wilde niemand in het midden komen te staan. Daar 
gingen hele ruzies aan vooraf.’

‘Toevallig zag ik gisteren Willem II voetballen en 
constateerde wederom dat zij het positiespel slechts tot 
op een bepaalde hoogte beheersen. Het probleem is dat 
ze op een zelfde stukje blijven spelen. Je ziet er nooit eens 
eentje wegsprinten of op het juiste moment het spel ver-
leggen. Positiespel is balbezit hebben om iets te creëeren 
en niet om alleen maar eindeloos die bal rond te spelen. 
Dan heb je er geen klote aan!’ 

‘Je ziet het toch ook bij de opbouw van achteruit bij 
veel ploegen. Het is zo erg om te zien. Als er mensen vrij 
staan en je gaat gewoon in de breedte spelen. 

En wanneer je daar wél voor kiest, speel de bal dan 
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Holland dan ook als een warm bad en bleef daar vervol-
gens elf seizoenen spelen. 

Toch lukte het Holland maar niet om uit die ijzer-
sterke eerste klasse te komen. Pas toen Van Hanegem 
trainer werd, leidde hij de club gelijk in zijn eerste jaar als 
zelfstandig hoofdtrainer naar het kampioenschap.

Testa la Muta: ‘Toen Willem bij Holland startte 
kwamen we gelijk in de voorbereiding in een bekerpoule 
met FC De Sloterplas terecht. Van Hanegem wilde per 
se dat er aanvallend en voornamelijk op de helft van 
de tegenstander werd gevoetbald. Dat verliep nog niet 
helemaal soepel: De Sloterplas (met onder anderen 
Karel Bouwens en Stanley Mac Donald in de gelederen) 
counterde er lustig op los en versloeg ons met vijf-nul. 

Omdat wij gewend waren om alles te winnen, waren 
we doodziek. Iedereen, behalve De Kromme. Volgens 
hem moest je het eerst ‘voelen’ om het daarna goed uit 
te kunnen voeren. Prompt wonnen we wel de eerste de 
beste competitiewedstrijd uit tegen... FC De Sloterplas.

Van Hanegem: ‘Ik deed geen gekke dingen. Als je 
over zulke goede spelers beschikt, dan ga je je toch niet 
drie slagen in de rondte lopen? Deze jongens vonden het 
geweldig om te spelen en om de bal te hebben. Maar er 
was natuurlijk wel sprake van discipline. 

‘We speelden die eerste competitiewedstrijd uit tegen 
FC De Sloterplas. En wie zijn er te laat? Linksback Deu-
tekom en spits Van der Linden (zoon van DOS-legende 
Tonnie). Dus ik zei: ‘Jullie doen niet mee.’ Toen kwam 
Willem Bootsma (één van belangrijkste sponsors van 
Holland, destijds de schoonvader van Testa La Muta 
én al van jongs af aan bevriend met Van Hanegem) naar 
me toe en vertelde: ‘Willem, die twee moeten meedoen, 
want die heb ik hier binnengehaald.’ Ik antwoordde: 
‘Dat weet ik. Ik vind je een aardige gozer, maar zij doen 
niet mee. Als jullie per se willen dat ze wel meedoen, 
dan ga ik naar huis en stop ik er mee. We gaan er geen 
kolerezooi van maken.’

Testa La Muta: ‘We hadden een team met bijna al-
lemaal jongens van de straat. En zowel op het veld als op 
het hoogste zaalvoetbalniveau waren we stuk voor stuk 
enorm balvast. De trainingen van Willem waren simpel 
doch effectief. We liepen twee rondjes warm, gingen 
daarna gelijk vier-tegen-twee spelen en sloten af met een 
partij waarin ook weer het spelen in kleine ruimtes en 
snel handelen centraal stond.’
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voor de man, zodat die speler niet weer twee extra han-
delingen moet verrichten om verder te kunnen. Tegen-
woordig moeten al de backs ineens allemaal ‘hoog’ staan. 
Ze zijn daardoor vaak amper nog aanspeelbaar, staan al 
in de ruimte waar ze nog moeten komen en weten zich 
vervolgens vaak geen raad omdat ze het spel niet meer 
voor zich hebben.’

Zowel Testa La Muta als Van Hanegem zijn vol lof 
over de belangrijke rol die Gert van Hanegem in het veld 
vertolkte. Willem zal het nimmer van de daken schreeu-
wen, maar hij vond Gert in essentie beter dan Ronald de 
Boer. Ricky bevestigt dit: ‘Gert was een weergaloze voet-
baller die op ongelooflijke wijze het spel wist te lezen, 
telkens enkele stappen vooruit dacht, fysiek ijzersterk 
was en werkelijk alles zag. Het feit dat Gert ruim zes jaar 
bij Holland is gebleven, zegt voldoende. In en rond het 
betaalde voetbal liepen niet bepaald zijn soort mensen, 
maar wij lieten iedereen in zijn waarde. Ook Gert had 
het zo als pure voetballiefhebber enorm naar zijn zin.’

Testa La Muta vervolgt: ‘En toch wisten we hem 
ook gek te krijgen, hoor. Gert liet zich voor de wedstrijd 
altijd los masseren. Wij hoorden hem toen vanuit een 
belendende ruimte tegen masseur Joop Berrens zeggen: 
‘Zo, nog één wedstrijdje. Morgen ga ik heerlijk met mijn 
gezin op vakantie.’ 

Omdat wij dondersgoed wisten dat Gert niet alleen 
binnen, maar ook buiten het veld een denker was, liep 
voormalig zaalvoetbal-gigant en Holland-speler Edwin 
Grünholz ‘geheel toevallig’ de massagekamer binnen en 
die floepte er met dat typisch Haagse accentje uit: ‘Hey 
Gertje, morgen op vakantie? Het is niet te hopen dat je 
nu juist in dit laatste wedstrijdje een been breekt.’ 

Terwijl Grünholz weer nonchalant naar buiten wan-
delde, ging het in Gert zijn hoofd natuurlijk onmiddellijk 
malen. Dus die stapte kort daarop de massagetafel af, 
liep naar de trainer en meldde hem dat het misschien 
toch niet zo’n goed idee was als hij die dag opgesteld zou 
worden, hahaha!’

Toen de kern langzaam maar zeker ouder werd en de 
club verliet, stopte ook de sponsoring. De club maakte 
zo een welhaast onvermijdelijke vrije val naar de vierde 
klasse. Na een fusie met VV DOS en Stichtse Boys heet 
de club nu D.H.S.C. (DOS-Holland-Stichtse Boys-
Combinatie) en is het nota bene Wesley Sneijder, ook af-
komstig uit die Utrechtse volksbuurt, die (dit keer in het 

zaterdagvoetbal) met een behoorlijke financiële injectie 
de oude Holland-tijden weer wil laten herleven. 

Testa La Muta: ‘Ook D.H.S.C. wil nu uit de eerste 
klasse komen. Wesley sponsort, zijn broer Jeffrey is 
assistent-trainer, zijn broertje Rodney is speler en voor 
komend seizoen hebben ze onder andere Evander Sno 
als speler binnengehaald.’ 

Ricky zelf is de laatste jaren voornamelijk actief 
geweest als trainer bij de verschillende clubs, waaron-
der Elinkwijk. Nota bene de vereniging die in de jaren 
‘90 niet was opgewassen tegen de kapitaalkracht van 
Holland. Verder heeft hij toen Marco van Basten trainer 
was bij Heerenveen, tegenstanders geanalyseerd en is hij 
thans spitsentrainer bij de onder 17 van FC Utrecht. 

Zowel Van Hanegem als Testa la Muta kijken met 
veel plezier terug op hun tijd bij Holland. Volgens Wil-
lem was de humor fenomenaal, werd er vrijwel continu 
gezanikt en gevoerd en liepen er verschillende ‘bommen-
gooiers’ in de selectie.

Ricky Testa La Muta: ‘Op één van de trainings-
avonden, toevallig op de vijftig meter verderop gelegen 
accommodatie van DOS, hadden we onderling met de 
spelers afgesproken dat we allemaal zouden gaan klap-
pen wanneer trainer Willem van Hanegem het veld op 
zou komen. Dat zat zo: 

Iedereen bij de club trainde nog in zijn eigen spullen 
en De Kromme was juist die middag bij Adidas langs 
geweest. Maar die hadden hem een volledig zwart wit 
gestreept trainingspak meegegeven. Geloof me, het was 
net een zebra. Dus toen wij hem in dat Peppi & Kokki-
outfit zagen lopen, besloten we allemaal bij elkaar te 
komen om vervolgens, toen Willem zich bij de groep had 
gevoegd, hartstochtelijk te gaan klappen voor het lelijkste 
trainingspak ooit. 

Man, die Kromme trok me toch een kop! Toch zei hij 
niets. Maar dat pak heeft hij daarna nooit meer aange-
trokken...! ■
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