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‘Als je echt goed bent,
word je wel een prof’

AMATEURVOETBAL

Jarenlang speelde
René Westerveen
op hoog niveau bij
ACV. Het plezier
verdween, hij deed
een stap terug
naar Asser Boys.
Maar de kriebels
bleven: na de zo-
mer verkast de
vleugelspeler naar
Be Quick 1887, te-
rug naar de hoofd-
klasse.

H
KOEN MARÉE

Het tijdperk ACV eindigt
voor Westerveen na ze-
ven jaar in mineur. Een
zware enkelblessure

dwingt hem lange tijd tot toekijken,
het plezier verdwijnt. Bovendien
krijgen hij en José hun eerste kind Ja-
mie, later komt daar Noah bij. Dat al-
les samen doen de aanvaller beslui-
ten een stap terug te doen. Bij derde-
klasser Asser Boys geniet hij en voelt
zich thuis. Binnenkort wacht zelfs
nacompetitie om promotie naar de
tweede klasse.

Toch is er af en toe een stemmetje
in zijn hoofd. Een gevoel dat zegt: ,,Is
dit het nou?’’ Zeker op zondagen, als
Westerveen na een wedstrijd onder
de douche staat, bedruipt hem het
gevoel een hoger niveau aan te kun-
nen. ,,Ik had vandaag ook daar, of
daar kunnen spelen’’, schiet door
hem heen.

Al eerder, begin 2014, gooit hij een
balletje op bij Be Quick 1887-trainer
Mischa Visser. Later vraagt de trai-
ner, die Westerveen nog kent van
zijn tijd bij ACV, hoe concreet die ge-
dachte is. De buitenspeler gaat op ge-
sprek, wikt en weegt, maar besluit
van een overstap af te zien. Reden:
de onveranderde privésituatie. Nu,
een jaar later, kan het wel. Tegen-
woordig werkt hij in Assen en ook op
andere vlakken is zijn leven op orde.
,,Dan zou het laf zijn als je het niet

zou doen, terwijl je het gevoel hebt
het aan te kunnen’’, aldus de Asse-
naar.

Vragen over zijn verwachtingen
bij Be Quick verwijst Westerveen (28)
naar de prullenbak. ,,Heel eerlijk? Ik
ken nog niemand van de selectie. Pas
over een jaar kan ik echt wat over de
club zeggen. Ik moet als nieuwko-
mer ook maar laten zien wat ik
waard ben. Vroeger trapte ik bij wijze
van spreken de deur in als ik niet
speelde. Nu denk ik: waar gaat het ei-
genlijk over? Als je goed genoeg
bent, speel je.’’

De woorden van Westerveen zijn
bepaald geen grootspraak. Bijzon-
der, voor een speler met een karre-
vracht aan ervaring op hoog niveau.
,,Ik hoor vaak dat ik mezelf altijd
naar beneden praat. Maar je bent
amateurvoetballer, je doet het voor
je plezier. Ik weet wat ik kan en wat ik
op dat niveau kon. Maar ik krijg jeuk
als een amateurspeler roept: hier

ben ik goed in. Als je echt goed bent,
word je wel een prof. Natuurlijk zijn
er bepaalde kwaliteiten nodig om in
de hoofdklasse te spelen, maar het
moet niet overdreven worden.’’

Een flinke stap: van de derde klas-
se terug naar de hoofdklasse. ,,Ik kies
ook niet graag voor de makkelijke
weg. Dan was ik wel bij Asser Boys
gebleven. Ik denk wel dat Mischa wat
twijfels heeft. Maar uiteindelijk krijg
je de minuten die je verdient. Over
het algemeen heb ik trainers wel
kunnen overtuigen, haha.’’

Voor zijn nieuwe avontuur bij Be
Quick begint, wacht eerst nog de na-
competitie met Asser Boys. ,,Ik heb
er veel zin in. Het is sneu dat er nog
een paar mensen vertrekken, Asser
Boys trekt niet zomaar een blikje
spelers open. Ik ben nu op de leeftijd
dat ik het nog op een hoger niveau
zou kunnen proberen. Maar als ik
ooit weer lager wil voetballen, dan
zal ik hier zeker terugkeren.’’
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