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INTERVIEW - “Ik ben net zo moe als de rest, maar ik heb er alleen wat minder voor 
gedaan”. Uitgeput zit Rob Roodt deze zondag naast het veld. Asser Boys heeft 
net de returnwedstrijd voor promotie naar de tweede klasse tegen Sint 
Annaparochie met 1-3 verloren, terwijl het een 0-3 achterstand moest 
goedmaken.  
 

Ron Roodt: Ik heb nooit echt afscheid genomen. ● 2015 © Maurice Vos 

De inmiddels 38-jarige Rob Roodt, bijnaam ‘The Legend’ volgens teamgenoten, is 
eigenlijk al gestopt bij de eerste selectie van Asser Boys. Afbouwen in het tweede, maar 
wel betrokken blijven bij de club. En niet alleen op het veld, ook in de kantine. Als 
vrijwilliger is hij regelmatig achter de bar te vinden. Als man van de club draagt hij zo 
ook buiten het veld zijn steentje bij. 

Nu door blessures en schorsingen de spoeling bij de eerste selectie wel erg dun is 
geworden deed trainer Hemmo de Wal weer een beroep op Roodt. “Ik heb nooit echt 
afscheid genomen. Als ze me nodig hebben dan sta ik er.” 
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En passant kreeg de ervaren Asser Boy ook weer de aanvoerdersband om zijn arm. 
Waar hij voorheen nog wel eens mee ging naar voren om af en toe een doelpuntje mee 
te pakken, blijft hij deze wedstrijd twee keer vijfenveertig minuten achterin om de 
offensieve aspiraties van St Annaparochie in te dammen. 

Het mocht niet baten. De hoop om de uitnederlaag thuis weg te poetsen was na één 
minuut al grotendeels verdwenen toen de bezoekers op voorsprong kwamen.  En toen 
Roodt zelf na vijftien minuten de bal ook nog eens achter zijn eigen doelman kopte was 
de wedstrijd helemaal  gespeeld. “Die zat er mooi in”, grapt hij over zijn eigen doelpunt. 
Hij kan het maken. Daarvoor heeft hij genoeg respect afgedwongen in zijn loopbaan. 
“Rob is gewoon een baas. Zolang presteren, echt respect”, reageert zijn teamgenoot 
René Westerveen. 

Lastig verhaal 

Heel rouwig is Roodt niet om de nederlaag. Het zou mooi zijn om voor het eerst sinds 
1968 weer in de tweede klasse te spelen, maar het zou ook een lastig verhaal worden. 
“Maar ja, als je in het veld staat wil je winnen en het zou leuk zijn om nog twee 
wedstijden te spelen.” 

Nu is het seizoen voorbij. Nog een barbecue met de jongens. Afscheid nemen van 
vertrekkend trainer Hemmo de Wal en een aantal spelers. Voorzichtig geeft Roodt aan 
dat het wellicht ook echt zijn laatste wedstrijd in het eerste was. 

Maar ja, je weet het maar nooit. Als zijn inzet weer gevraagd wordt… Vooralsnog is hij 
volgend seizoen in het tweede van Asser Boys te bewonderen. En oh ja.. natuurlijk ook 
af en toe achter de bar: “Volgens mij sta ik volgende week weer ingeroosterd.” 
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