WIE IS 'OME HEIN' VAN HET TOERNOOI VOOR ONZE E-PUPILLEN?
'Ome Hein' is Hein Nolting en helaas niet meer onder ons.
Amsterdammer van geboorte, maar woonde vele jaren
tevreden in Julianadorp. Zeventien jaar lang trainde hij de
jeugd van JVC, tot dat hartproblemen hem dwongen het
rustiger aan te doen. De club besloot vervolgens een
jaarlijks toernooi naar hem te vernoemen. Een hele eer,
vond Ome Hein, en hij was er dan ook steevast bij op de dag dat de
jonkies in zijn naam tegen de bal trapten.
De deelnemers moesten zich zaterdag op verschillende onderdelen van
het voetbalspel met elkaar meten. Uiteraard werden er ook echte
wedstrijdjes gespeeld op het veld, maar ook het gaten schieten was een
populair onderdeel. Dat het er soms fel en fanatiek aan toe ging, bleek
wel uit de nu en dan betraande gezichten langs de kant.
Het gebruikelijke geschreeuw van ouders langs de kant viel reuze mee.
Dit tot tevredenheid van Ome Hein zelf, die er naar eigen zeggen een
bloedhekel aan had. “Als je wat te zeggen hebt tegen een spelertje, dan
wacht je maar tot de rust of de kleedkamer”, aldus Ome Hein. Als trainer
hield hij er al niet van en dat is nooit veranderd. “Je moet die kinderen de
gelegenheid geven fouten te maken, daar leren ze meer van dan dat je
met luide stem vertelt hoe het wel moet.”
Ome Hein gaf zeventien jaar training aan de Dorper jeugd en was, In zijn
eigen woorden, “best een strenge”. “Als je veters tijdens de wedstrijd
losraakten ging je eruit. Het was zijn manier om duidelijk te maken dat je
goed voor je materiaal moet zorgen, inclusief de veters. Want als die
losraken en je struikelt erover, kan het je wel een blessure bezorgen.”
Nog lang nadat hij noodgedwongen moest stoppen met het geven van
trainingen genoot hij tijdens ‘zijn dag’ nog volop van het spel. “Het leuke
vond hij dat er kinderen meedoen waarvan de vaders training van hem
hebben gehad. Dat vond Ome Hein toch wel bijzonder om te zien.”

