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Onder artistieke leiding van Maaike van der
Geest geeft De Reis2018 In Leeuwarden een
positieve draai aan het fusieproces tussen
de voetbalclubs VV Leeuwarden en Rood Geel.
De commissie Nieuwe Naam en Tenue krijgt
de leiding in het vinden van een nieuwe
naam, tenue en logo en organiseert een
vrijwilligersavond en een workshopdag voor
de jeugdleden van de clubs om iedereen in het
fusieproces te betrekken en gezamenlijk een
goede start te maken.

Artistiek leider Maaike van der Geest
In 2003 studeert Maaike van der Geest af aan de opleiding Docent Theater
aan de NHL in Leeuwarden. Ze geeft les in het middelbaar onderwijs en
werkt als gastdocent in het primair onderwijs en het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs. Sinds vijf jaar is Maaike van der Geest actief als docent,
maker en uitvoerend acteur met haar Theaterbedrijf KarACTer.
Fusie voetbalclubs
De Reis2018 heeft de opdracht gekregen om zich meer te gaan richten op de
stad Leeuwarden. De organisatie doet onderzoek naar mogelijkheden in
wijken, straten, pleinen, en komt uit bij het Cambuurplein en het Cambuurstadion. Metsje vraagt advies aan Sport Friesland, BV Sport, en oud-collega
Johannes van Wieren, een voetballiefhebber en een ‘echte’ Leeuwarder. In
het laatste gesprek blijkt, dat er al veel gedaan wordt met en vanuit Cambuur en dat het wellicht interessanter is om met amateurclubs aan de slag te
gaan.
Het lijkt de organisatie goed om zich op een doelgroep te richten, in dit
geval voetballers, omdat dit leeft onder alle lagen van de bevolking in Leeuwarden. BV Sport en Sport Friesland maken Metsje attent op de voetbalfusie tussen drie voetbalclubs in Leeuwarden: VV Leeuwarden, VV Rood Geel
en Nicator. Dit is een vrij moeizaam fusieproces. De Reis2018 heeft niet als
doel om oplossingen te bedenken, maar wel om een positieve energie aan
dit proces te geven. Het duurt even voordat de organisatie van De Reis2018
een ingang gevonden heeft, maar uiteindelijk komen ze terecht bij Rudi
Jacobs, (tijdelijk) voorzitter van het bestuur van Nicator. Hij is direct heel
enthousiast en is een belangrijk aanjager om de andere clubs mee te krijgen
in het plan. Daarnaast vindt de projectorganisatie een ingang bij de fusiebegeleidingscommissie, waar ze iets mogen vertellen over hun plannen. De
commissie is positief, maar heel anders gefocust. Het lijkt een ingewikkeld
proces te worden, maar als er een nieuwe commissie wordt ingesteld, die
zich zal bezighouden met de nieuwe naam, het nieuwe tenue en het nieuwe
logo van de club, stelt Rudi Jacobs voor dat Metsje en Maaike daarin een rol
als voorzitter krijgen. De commissie krijgt de naam Nieuwe Naam en Tenue en
zal op een creatieve wijze een positieve inslag te geven aan het fusieproces.
Film op informatieavond
De eerste actie van Maaike is het maken van een documentaire, met als doel
om de overeenkomsten tussen de verschillende voetbalclubs te tonen en
een gezamenlijk gevoel te creëren. Na een kijkje genomen te hebben bij een
wedstrijd van zaalvoetbal, nodigt Maaike jeugd- en seniorleden van de drie

clubs uit voor een interview over de fusie en wat voetbal voor hen betekent.
Uit het filmpje blijkt dat voetbal een groot deel uitmaakt van het leven van
de leden. De oudere garde heeft meer moeite met de fusie dan de jeugd. Ze
begrijpen dat het belangrijk is voor de jeugd om te fuseren. Zij moeten kunnen blijven voetballen. Toch vinden de oudere leden het moeilijk om hun
oude club los te laten. Ze hebben het gevoel dat er een stukje historie verloren gaat. De jeugd ziet vooral voordelen in de fusie: dat ze nieuwe vrienden
kunnen maken en betere teams krijgen. Uiteindelijk wil de jeugd maar één
ding en dat is voetballen! Uit de documentaire is op te maken dat dezelfde
problematiek speelt bij alle drie clubs. Bijvoorbeeld dat het steeds moeilijker
is om vrijwilligers te krijgen en dat het werk meestal door dezelfde mensen
gedaan wordt. Om te voorkomen dat het filmpje alleen maar informatief is,
verzint Maaike een ludieke act over de nieuwe manager van de club, Ronny
de Beer (gespeeld door Wybe Koldijk), die allemaal plannen heeft, maar
geen oog heeft voor de zaken die er toe doen. Zijn vriendin Natasja lijkt wat
naïef en ordinair, maar heeft ondertussen oog voor de persoonlijke kant van
voetbal. Bijvoorbeeld dat de vrijwilligers heel belangrijk zijn, en dat de jeugd
de toekomst heeft.
De documentaire wordt een middel om binnen te komen bij de leden van de
clubs. Maaike had het graag gebruikt als aanleiding tot een gesprek met de
leden, maar daarvoor was het nog te vroeg. De leden moeten eerst stemmen
of ze voor of tegen de fusie zijn. De film wordt getoond op woensdagavond
13 februari tijdens de informatieavond over de fusie voor de leden van de drie
clubs. Er heerst veel spanning in de zaal. Een aantal leden heeft moeite om
de eigen club los te laten en ziet een fusie van de drie clubs niet zitten. Het
filmpje zorgt voor wat ontspanning. Er wordt wat gelachen en er ontstaat
een gezamenlijk gevoel.
Nieuwe naam en tenue
Nicator stemt helaas tegen de fusie. VV Leeuwarden en Rood Geel gaan samen
verder. De commissie Nieuwe Naam en Tenue gaat zich richten op de nieuwe
naam van de club, het ontwerp en de kleuren voor het nieuwe logo en het
nieuwe tenue. Daarnaast gaan ze aan de slag met het organiseren van een
vrijwilligersavond en een workshopdag voor de jeugdleden. Het doel van
deze activiteiten is om de leden actief te betrekken bij het fusieproces en hen
op een positieve manier bij elkaar te brengen. Maaike daagt de commissieleden uit om hier op een creatieve manier mee aan de slag te gaan.
De nieuwe naam van de club moet al snel bekend zijn bij de notaris. Door
middel van een prijsvraag mogen leden en niet-leden via de website sug-

Maaike: “Ineens viel het een beetje weg dat
er drie clubs waren. Iedereen begreep dat het
inderdaad lastig is om vrijwilligers te vinden en
dat ze veel mooie dingen doen. Ik vond het wel een
bijzonder moment. Ik was daar wel heel blij mee.
Maar we hadden niet de illusie dat we daar de hele
stemming mee zouden beïnvloeden. Dat bleek ook
niet zo te zijn.”

gesties doen voor de nieuwe naam. Uit de inzendingen blijkt dat de leden
het lastig vinden om hun oude naam op te geven: ze kiezen vooral voor
combinaties van de oude namen. De commissie Nieuwe Naam en Tenue maakt
een shortlist waar op gestemd kan worden. Ze kiezen bewust voor volledig
nieuwe namen, om daarmee de nieuwe start te symboliseren. Op basis van
de stemming wordt er uiteindelijk gekozen voor de nieuwe clubnaam SC
Leovardia. De commissie laat ontwerpen maken voor nieuwe tenues. Hier
mogen de leden ook weer over stemmen. De nieuwe kleuren zijn gekozen:
geel en zwart!
Vrijwilligersavond
Op vrijdagavond 12 april vindt de vrijwilligersavond voor de beide verenigingen plaats. Het doel van de avond is te brainstormen met de uitgenodigde bestuursleden en vrijwilligers over een positieve start van de nieuwe
club. De commissie is van te voren sceptisch over de verwachte opbrengst
van de avond, maar Maaike van der Geest weet deze negatieve gevoelens te
doorbreken met een zeer succesvolle en verassende avond.

In het clubgebouw van Rood Geel worden de mensen welkom geheten door
Maaike en Sander Veen (Troeftraining) in hun personages ‘Natasja en
Donny’. In deze rol weten zij de mensen zover te krijgen om een gekleurd
stickertje op te plakken, waarmee later op de avond de groepjes gevormd
worden waarin de mensen aan de slag gaan. Het lijkt eerst rustig te blijven,
maar gaandeweg de avond komen er steeds meer mensen bij. Uiteindelijk
zijn er rond de zestig mensen aanwezig. Ook Rudi Jacobs van Nicator is
erbij.
De avond wordt ingeleid door Ritsko van Vliet, die expert is op het gebied
van belevingscommunicatie en infotainment. Met een aantal ludieke opmerkingen en goochelacts vindt hij snel aansluiting bij zijn publiek en weet
hij een actieve sfeer op te roepen. Hij geeft aan dat het niet makkelijk is om
je eigen identiteit los te laten en van twee culturen één nieuwe te maken.
De mensen zitten nu nog gezellig bij bekenden van de eigen club, maar
Ritsko vraagt hen om groepjes te vormen op basis van de kleur van de
sticker die ze dragen. Hierdoor bevinden zich in elk groepje mensen van
beide clubs. Echt vreemden zijn ze niet van elkaar: ze kennen elkaar van de
buurt, hebben eerst bij de andere club gespeeld of wonen hun leven lang in
Leeuwarden en kennen daardoor veel mensen.

“In hun rol ‘Natasja en Donny’ maken Maaike
van der Geest en Sander Veen samen met de
vrijwilligers een nieuw clublied. Ze willen graag
een lied dat veel gezongen gaat worden, echt gaat
leven bij de mensen, en niet stoffig in de kast
verdwijnt.”

De eerste opdracht is om kernwaarden voor de nieuwe club te bedenken.
Met kernwaarden zeg je hoe je als club gezien wil worden. Iedereen schrijft
eerst voor zichzelf drie kernwaarden op. Ter inspiratie deelt Jildou Tjoelker lijstjes uit met voorbeelden. Het lijkt eerst een lastige opdracht, maar
wanneer de groepjes gaan overleggen over hun kernwaarden, blijkt dat deze
dicht bij elkaar liggen. Ieder groepje mag vier kernwaarden voorstellen, die
door Ritsko verzameld en ingedeeld worden. De waarden ‘respect’, ‘plezier’
en ‘samenwerken’ komen het meest voor. Ritsko voegt daar de waarde ‘bekwaam’ aan toe, als verzamelterm voor vele suggesties.
De tweede opdracht is het bedenken van een event voor de opening van het
nieuwe seizoen. De groepjes moeten een thema bedenken, de periode of
datum bepalen, de invulling van het programma vaststellen en een voorstel
doen voor een uniek fotomoment. De clubleden komen met creatieve en
leuke voorstellen. Ieder groepje mag een element van het plan toelichten.
Een prachtig symbolisch voorbeeld is het maken van praalwagens waar
de jeugd op gaat zitten. Het vertrekpunt is de eigen club en dan rijden de
wagens naar elkaar toe om in het midden aan elkaar gekoppeld te worden
om samen verder te gaan. Een ander voorstel is het maken van een foto bij
de Oldehove, omdat de nieuwe club naam SC Leovardia verwijst naar de oude

benaming van Leeuwarden en de terpen waar het op gebouwd is. Andere
voorstellen zijn een open dag, een familiedag of een competitie tegen een
grote club. Het interim-bestuur gaat met de voorstellen aan de slag en zal
een keuze maken.
In de pauze worden er gezellig veel biertjes gedronken, waardoor de mensen met goede moed beginnen aan de tweede helft van het programma:
het schrijven van het nieuwe clublied. In hun rol ‘Natasja en Donny’ leiden
Maaike van der Geest en Sander Veen dit deel van de avond. Ze willen
graag een lied maken dat veel gezongen gaat worden, echt gaat leven bij de
mensen, en niet stoffig in de kast verdwijnt. Als voorbeeldmelodie maken
ze gebruik van ‘Wij houden van Oranje’ van André Hazes. Samen met het
publiek zingen ze het origineel. Iedereen zingt uit volle borst mee. Maaike
en Sander hebben een voorbeeldrefrein geschreven, dat volgens hen heel
cliché is, maar erg goed ontvangen wordt door de leden van de clubs. Ze
vinden het prachtig! Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om dit voorbeeldrefrein te gebruiken voor het clublied. De clubleden moeten hun eigen
teksten gaan schrijven. Er is een indeling gemaakt waarbij elk groepje een
couplet of refrein moet schrijven. De basis voor de coupletten zijn de gekozen kernwaarden: respect, plezier, samenwerken en bekwaam. Daarnaast is
er een couplet over de historie en één over de toekomst. Het blijkt nog best
lastig om zinnen te bedenken die lekker lopen op de melodie en mooi op
elkaar aansluiten. Het resultaat is echter origineel en sterk. Ieder groepje
brengt zijn geschreven tekst ten gehore en het publiek reageert steeds
enthousiast! Ruben Mulder Music gaat de muziek voor het nieuwe clublied
componeren en samen met Maaike van der Geest de tekst schrijven. Er
wordt nog een speciale karaokeversie en een videoclip gemaakt.
Ritsko sluit de avond af met het advies om elkaar vaker een compliment te
geven. Het is belangrijk dat vrijwilligers waardering krijgen voor het werk
dat ze doen. Op ‘Que si que no’ van Jody Bernal doen ze met zijn allen een
vrolijke complimentendans.
Workshopdag
De volgende dag is er een workshopmiddag voor de jeugd van 6-15 jaar. Er
zijn twee workshops waarbij de kinderen het nieuwe logo van de club gaan
ontwerpen: met graffiti of op papier. De graffiti workshop wordt gegeven
door Roy Schreuder en de tekenworkshop door beeldend kunstenaar Jikke
van der Zee, die al eerder betrokken was bij een van de Reisprojecten voor de
Slachtemarathon. Daarnaast kunnen de kinderen kiezen uit een workshop
theatersport van Sander Veen, urban dance van Randy, Benediction en Jay

“De kinderen die logo’s ontworpen hebben,
hopen stiekem dat hun logo het echte logo gaat
worden. Een professionele vormgever gebruikt
hun werk als inspiratie. Roan gebruikt de
nieuwe kleur geel en zwart als basis voor zijn
logo, maar hij had liever gehad dat de kleuren
rood en paars waren geworden. Robin heeft twee
zwaarden op zijn logo getekend, die de kracht
van de nieuwe club laten zien.”

van We Run Thiss! en voetbalacrobatiek met Jeugdcircus Saranti. Van te voren
konden de kinderen zich opgeven om mee te doen. Uiteindelijk blijken er op
de dag zelf nog veel kinderen spontaan te komen. Dit leidt bij sommigen tot
teleurstelling omdat hun eerste keus al vol zit.
Nadat Maaike van der Geest iedereen welkom heeft geheten, begint het
programma met een energieke warming up onder leiding van de dansers
van We Run Thiss! Als alle groepjes bekend gemaakt zijn, gaat iedereen aan
de slag. Jikke van der Zee heeft voor het ontwerpen van de logo’s allemaal
boeken meegenomen met voorbeelden van schilden en wapens die de kinderen als inspiratie kunnen gebruiken. Iedereen gaat serieus aan de slag en
het resultaat is veelbelovend. De kinderen die logo’s ontworpen hebben,
hopen stiekem dat hun logo het echte logo gaat worden. Een professionele
vormgever gebruikt hun werk als inspiratie. Roan gebruikt de nieuwe kleur
geel en zwart als basis voor zijn logo, maar hij had liever gehad dat de kleuren rood en paars waren geworden. Robin heeft twee zwaarden op zijn logo
getekend, die de kracht van de nieuwe club laten zien. Bij het graffiti spuiten ontwerpen de kinderen ook eerst een voorbeeld op papier, voordat ze

groot deel uit leden van de club, die vol trots wachten op het programma.
De presentatie is weer in handen van Ritsko van Vliet, die alle onderdelen
aan elkaar praat. Het programma wordt geopend met het nieuwe clublied,
gezongen door het Leeuwarder Shantykoor. Later op de middag komt
Danny Panadero het koor versterken. Het lied is duidelijk al bekend bij de
clubleden, die trots meezingen.

“Drie kleine kinderen die op de rand van de
pannakooi zitten, gaan volledig op in het spel. Ze
roepen naar de spelers dat ze geen ruzie moeten
maken, maar gewoon moeten voetballen. Hali
geeft de kinderen groot gelijk. De acteurs geven
elkaar de hand en trekken hun shirt uit. Onder
hun oude voetbalshirt dragen ze het shirt van de
nieuwe club SC Leovardia. Met groot applaus
van het publiek wordt dit symbolische gebaar
ontvangen.”

op de muur mogen spuiten. Roy legt nog snel de regels uit over hoe je moet
spuiten, zodat de kinderen straks geen groene gezichten en kleren hebben,
want de meeste kinderen doen dit vandaag voor het eerst. Veel workshops
zijn nieuw voor de jonge voetballers, maar ze gaan allemaal enthousiast aan
de slag. Erhan oefent thuis vaker dansmoves met zijn vriend en dat blijkt
wel uit de vette moves die hij maakt op de dansvloer! In de pauze en het aan
het einde van de middag geven de dans- en acrobatiekgroepjes een demonstratie van hun kunsten.
SC Leovardia op de Uitmarkt
Op zondag 1 september presenteert de nieuwe voetbalclub zich op het
Oldehoofsterkerkhof tijdens de Uitmarkt. Het publiek bestaat voor een

Maaike van der Geest heeft voor deze gelegenheid met acteurs Amin Aitbihi
en Hali Neto een spannende theateract gemaakt. Eerst heeft het publiek
niks door. Twee jonge jongens staan te schreeuwen tegen een lege pannakooi. Wat doen zij nou? Het lijken wel ouders die tegen hun voetballende
kinderen staan te schreeuwen… Dan krijgt het publiek door dat het theater is
en kijken ze verwachtingsvol naar wat er gebeurt. De jongens krijgen ruzie
en dagen elkaar uit voor een potje voetbal. Ze dragen ieder een shirt van de
oude clubs: VV Leeuwarden en Rood Geel. Ze springen in de kooi en doen
eerst een goede warming up. Daarna spelen ze een denkbeeldig partijtje
voetbal, waarbij de bewegingen op een strakke choreografie lijken. Drie
kleine kinderen die op de rand van de pannakooi zitten, gaan volledig op in
het spel. Ze roepen naar de spelers dat ze geen ruzie moeten maken, maar
gewoon moeten voetballen. Hali geeft de kinderen groot gelijk. De acteurs
geven elkaar de hand en trekken hun shirt uit. Onder hun oude voetbalshirt
dragen ze het shirt van de nieuwe club SC Leovardia. Met groot applaus
van het publiek wordt dit symbolische gebaar ontvangen. De jonge acteurs
spelen zelf ook graag voetbal. Amin speelde vroeger voor Rood Geel en Hali
voor VV Leeuwarden. Hali voetbalt nu bij de nieuwe club SC Leovardia!
Naast zang en theater wordt er natuurlijk ook gevoetbald in de pannakooi.
Verschillende teams van SC Leovardia nemen het op tegen andere clubs en
beroepsgroepen uit Leeuwarden. Fred van Dijk levert live commentaar op
de wedstrijden. In het eerste blok nemen de 35+ leden van SC Leovardia
het op tegen de Dutch Street Cup voetballers. SC Leovardia wint met 3-2.
Daarna nemen het damesteam en het jeugdteam het op tegen drie heren
van de PVDA. Helaas slagen zij er niet in om de politici te verslaan, die zich
bijzonder sportief opstellen ten opzichte van de jonge spelers.
Het belooft een gezellige middag te worden met veel belangstelling van het
publiek. Mensen die nog graag een leuke herinnering willen aan de oude
clubs, kunnen een souvenir kopen in de FusieFansShop. Mevrouw Julia en
Atelier Mo hebben van de shirts van de oude club leuke gadgets gemaakt.
Mark de Haas (bestuurslid en communicatie SC Leovardia) laat weten dat
het goed gaat met de nieuwe club. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen.
Dat betekent wel dat de organisatie ook moet groeien en dat de vraag naar
vrijwilligers ook groter wordt!
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De Reis2018 is een community art project
van Lwd2018. In 2011 is De Reis2018 begonnen in een
aantal dorpen in Fryslân. De Reis2018 is een zoektocht
door Fryslân om de culturele kracht van onze provincie
zichtbaar te maken. Samen met de bewoners kijken we naar
maatschappelijke vraagstukken in hun eigen omgeving.
Het doel is het versterken van de gemeenschapszin.
Wat leeft er? Hoe zien de inwoners hun toekomst?
Met cultuur helpt De Reis2018 de toekomst te verbeelden.

De Reis werkt samen met Keunstwurk, Doarpswurk
en Tresoar

