Interview met Dick Struik
Dick Struik keek uit naar het jaar 2020. Na een vervelend,
verdrietig en moeilijk kalenderjaar 2019. Iedereen wenste hem
het nieuwe jaar 2020 toe. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Niet
wetende dat Dick samen met ons in een Covid-19-crisis belandde
en noodgedwongen tijdelijk een redelijk geïsoleerd bestaan lijdt.
Gelukkig is daar de telefoon en zijn er de sociale media.
Maar er komen betere tijden. Aan de Covid-19-crisis komt een einde, de
gezondheid is stabiel en Dick is recent door de volgers van het
sportplatform Sport op Voorne Putten gekozen tot het Voetbalelftal Aller
Tijden van Voorne Putten. Hij behoorde tot de drie geselecteerde (en
meest genoemde) keepers. Ook is hij ook nu nog lid van
tafeltennisvereniging Hellevoets Effect en de BP Personeels
Badmintonvereniging, ooit opgezet in Zuidland, maar nu al een paar jaar
actief in Sporthal De Morgenstont in Hellevoetsluis.
Het gezin Struik.

Dick Struik is op 1 april 1946 geboren in
Rotterdam. Sinds jaar en dag woont Dick in
Hellevoetsluis. Hij was gehuwd met Margriet
Liefting die kort geleden helaas te vroeg is
overleden. Samen kregen Dick en Margriet
twee kinderen: Debbie en Jort. De
opvoeding van beide kinderen was een
leuke uitdaging die Dick en Margriet samen
tot een goede einde brachten. Het boeide
om door de kinderen voortdurend de spiegel
voorgehouden te krijgen. Dick: “Je eigen
karaktertrekken terug zien in je kinderen
kan soms ook behoorlijk confronterend zijn.
Verder was het mooi om de ontwikkeling tot
volwassenen met een eigen mening, mee te

maken. De puberteit was de lastigste fase. Het botste zoals in veel
gezinnen vaak. Maar een geruststelling voor de lezers die nu in die fase
zitten: het komt normaal gesproken wel op z'n pootjes terecht.”
Chemisch analist.
Dick werd chemisch analist en
was in dienst van de BP
Handelsmaatschappij
Nederland en de BP
Raffinaderij Rotterdam
Europoort. Tot zijn 60e
levensjaar werkte Dick bij BP
Raffinaderij Rotterdam
Europoort. Vervolgens heeft
hij, met uitzondering van de
zomermaanden, nog drie jaar op inhuur basis gewerkt in het
laboratorium. Dick: “Noem het hobbyen.”
Het gezin, sport en muziek.
Dick heeft twee grote passies naast zijn kinderen en kleinkinderen: de
sport en muziek. Sport zowel passief als actief. Muziek voornamelijk
passief. Dick: “Want dat gitaar spelen van mij is nooit tot ontwikkeling
gekomen. Wat ik doe is niet om aan te horen  “.
Muziek.
Dick is een groot muziekliefhebber. Muziek
geeft hem ontspanning en kracht in lastige
tijden. De muziek sleept Dick ook door de
huidige lastige fase van zijn leven. Dick: “Mijn
grote held is natuurlijk Neil Young, een groot
inspirator voor vele muzikanten. Mijn oudste
kleindochter zei eens: "kan die meneer niet
zingen opa?". Mijn antwoord was: "Nee, mooi
hè!?!".
Dick vervolgt: “For something completely
different: Marillion. Deze prog-rockband heb
ik zelfs een aantal keer gefinancierd in een
voor hen financieel moeilijke periode. Zó
konden ze toch de studio in om een nieuwe
album op te nemen. Verder hou ik van blues,
americana, britpop en metal. Ik ben nog
steeds gek op live muziek en bezoek daarom
nog steeds graag rock concerten.”

Diverse sporten.
Dick heeft met veel sporten kennis gemaakt: judo, honkbal, voetbal,
tafeltennis, volleybal, badminton en schaken. De judo was vooral in dienst
van het voetbal. Dick nam in zijn voetbalcarrière namelijk plaats in het
doel, tussen lat en palen, en wilde door judo zijn val techniek verbeteren.
Dick: “De balsporten gaan (en gingen)
mij goed af door mijn goede balgevoel
en timing. Ik geniet nu naast het
tafeltennis bij Hellevoets Effect nog
erg van het badmintonnen op de
donderdagavond bij de BP
personeelsvereniging in De
Morgenstont. Wat het schaken betreft
(zonder bal  ) heb ik nog les gegeven
aan de jeugd bij de buurtvereniging.”
Voetballoopbaan.
De voetbalcarrière begon op 8 jarige leeftijd als rechter aanvaller (1954).
Een half jaar toonde Dickie als aanvaller zijn kunsten toen hij tijdens een
toernooi de zieke, vaste keeper moest vervangen. Omdat Dick de enige
speler was die deze positie aandurfde, stond hij dat toernooi op doel en is
daar vervolgens niet meer uitgegaan omdat iedereen onder de indruk was
van zijn keepersvaardigheden. Pas op 36 jarige leeftijd zou Dick zijn
keeperscarrière noodgedwongen afsluiten (1982).
Dick: “Mijn kracht als doelverdediger
was het uitkomen op hoge voorzetten en
de één tegen één situaties waarbij ik er
niet voor schroomde om op de schoenen
van een tegenstander te duiken. Een
keeper moet tenslotte niet voor niets
een beetje geschift zijn. Tevens moet
een keeper minstens 2 dagen geen stem
meer hebben na een wedstrijd. Mijn
vaste supporter Margriet schaamde zich
nog wel eens voor mijn "grote bek"
tijdens de wedstrijden   . Dick
vervolgt: “Mijn zwakte als
doelverdediger was de rechter
bovenhoek. Dit in tegenstelling tot de
linker bovenhoek, die ik wel lekker
vond.”

Dicks voetballoopbaan begon in de jeugd van CVV en reikte tot in de A1.
Omdat hij op zijn 16e de ziekte van Pfeiffer kreeg en bijna 2 jaar niet kon
voetballen, is hij in 1966 bij SC Zuiderpark bij vrienden gaan voetballen.
Daar verkaste hij binnen 2 maanden naar het 1e elftal om er tot aan zijn
"transfer" naar Hillegersberg (1971 / nu de zaterdagtak van Xerxes/DZB)
geen wedstrijd meer te missen. Na bij Hillegersberg flink zijn zakken te
hebben gevuld, verkaste Dick in 1973 naar SC Voorne uit Brielle, dat in
die tijd nog op het op één na hoogste niveau uitkwam. Dick: “In 1982 ben
vanwege steeds meer opspelende rugproblemen gestopt met keepen.”

Wat was jouw sportieve hoogtepunt?
Dick: “Het kampioenschap met Hillegersberg, waarvoor wij zelfs op
trainingskamp gingen in het KNVB sportcentrum in Zeist. We boften wel
dat in dezelfde vleugel het Nederlands Dames Handbalteam logeerde,
hetgeen ‘s nachts voor wat "vertier" zorgde.”
Wat was jouw sportieve dieptepunt?
Dick: “De degradatie met SC Voorne na een beslissingswedstrijd tegen
ASWH. Die wedstrijd verloren wij met 2-1 door 2 van richting veranderde
ballen, die tot doelpunt werden gepromoveerd. Dan ben je kansloos als
keeper, heel frustrerend staan ze in mijn geheugen gegrift.”

Wat is de kracht van de voetbalsport?
Dick: “De kracht van teamsporten in het algemeen vind ik het samen
presteren. Samen winnen, maar ook samen verlies incasseren. Vooral
voor jeugd vind ik een teamsport ten aller tijden beter dan een individuele
sport. Leren samenwerken is zo belangrijk tijdens je opvoeding.”
Tafeltennis.
Tijdens zijn voetballoopbaan maakte Dick in de periode 1965 tot 1970
ook kennis met de tafeltennissport. Dat was aan de Nassaukade bij de
personeelsvereniging). Dat beviel hem zo, dat hij na zijn noodgedwongen
afscheid van de voetbalsport eind 1982 lid werd van de Hellevoetse
tafeltennisvereniging Hellevoets Effect. Dick: “Ik had aanleg. Ben een
selfmade man (Ik heb mijzelf in pret pong bekwaamd). Mijn
enthousiasme, doorzettingsvermogen, balgevoel en timing hebben mij
gebracht op het niveau dat ik heb (gehad). Ik heb mij ondanks mijn
gebrekkige techniek tot een speler op behoorlijk afdelingsniveau
ontwikkeld. Mijn “vervelende” service is mijn kracht. Tevens kan ik mij
goed focussen. Hoe meer spanning er op een wedstrijd staat, hoe
lekkerder ik het vind.” Dick sluit af met: “Wel leuk om te vertellen is dat ik
bij de opening van de Eendraght het "Hans Venneker" tafeltennis toernooi
won.”

Wat is jouw sportieve hoogtepunt bij het tafeltennis?
Dick: “Het mooiste moment was wel een paar jaar geleden. We moesten
tegen Docos Leiden 5-5 spelen om niet te degraderen. We redden het
vege lijf door historische, memorabele woorden die ik bij een 3-5
achterstand tegen teamgenoot Barry uitsprak. Woorden die hem zó
raakten, dat hij een 0-2 gameachterstand omboog in een 3-2
overwinning. Hij liet zijn tegenstander na mijn woorden alle hoeken van

de zaal zien. Ik moest daarna tegen Jaap Vergouwe en liep compleet over
hem heen en won met 3-0. Barry en ik hielden het toen niet droog.”

Wat is jouw sportieve dieptepunt?
Dick: “De uitschakeling tijdens de Clubkampioenschappen door Carola
Kweekel. Ik was net 2 dagen terug van vakantie in Griekenland. Ik
verzuurde tijdens de wedstrijd volledig en kon geen stap meer doen en
verloor kansloos. Het doet nu nóg zeer    .
Wat is de kracht van de tafeltennissport?
Dick: “Tafeltennis is een spel voor jong en oud waarbij veel coördinatie en
tactiek komt kijken. Ik zeg wel eens dat het schaken met reactie is.”
Wat is de kracht van Hellevoets Effect?
Dick: “Ik vind de saamhorigheid binnen de club het belangrijkste.
Iedereen speelt met iedereen, er is geen groepjes vorming. De
clubactiviteiten zoals o.a. spelletjes avond en gastentoernooi, vind ik
jaarlijkse hoogtepunten.”

Aandachtspunten voor Hellevoets Effect?
Dick: “De belangrijkste punten zijn: 1. het vasthouden van het huidige
ledenbestand, zeker na de nieuwe opstart in het post-corona tijdperk. 2.
Verjonging van de vereniging. H.E. heeft alleen nog toekomst als er fris
bloed binnenkomt.”
Doe je/deed je vrijwilligerswerk bij Hellevoets Effect? Waarom wel/niet?
Dick: “Vanaf het begin van mijn lidmaatschap ben ik wel als vrijwilliger
aan de slag gegaan. Diverse functies heb ik gehad. Het is van groot
belang dat ieder lid zijn steentje bij draagt. Een vereniging draaiende
houden gaat niet vanzelf.”
Welke functies heb je voor de vereniging bekleed?
Dick: “Ik heb geholpen bij de training en coaching van de jeugd, ik ben
algemeen bestuurslid geweest, voorzitter, vrijwilligerscoördinator, lid van
de Technische Commissie en lid van de Toernooi Commissie.”
Welk Hellevoets Effect lid verdient veel waardering?
Dick: “Zonder ook maar iemand te kort te doen: CAROLA KWEEKEL. Door
omstandigheden moest zij op jonge leeftijd stoppen met de actieve
tafeltennissport, maar vanaf dat moment (dus al jarenlang) is Carola
actief voor de ledenadministratie, maar niet minder belangrijk op het
gebied van zaken die de sfeer binnen HE hooghouden zoals de
spelletjesavond en andere interne activiteiten.”
Wat vind je van de huidige competitieopzet?

Dick: “De competitieopzet met de Duocompetitie en Reguliere Competitie
naast elkaar, vind ik rommelig. Wat mij betreft moet de afdeling West de
Duocompetitie zo snel mogelijk afschaffen. Met teams van 3 heb je veel
meer sociale contacten, hetgeen de gezelligheid verhoogt. Wel i.p.v.
wedstrijden over de lengte van 10 sets (9x enkel en een dubbel)
overstappen naar 7 sets (6x enkel en een dubbel).”

Wanneer denk je dat we in verenigingsverband weer gaan tafeltennissen?
Dick: “Ik hoop dat we per september weer kunnen beginnen. We zullen
dan nog wel aangepast moeten spelen. Ik verwacht dat het spelen van
dubbelwedstrijden voorlopig nog niet kan.”
Wanneer denk je dat de competitie weer hervat wordt?
Dick: “Ik verwacht dat de competitie eind september weer begint.
Misschien nog zonder dubbelwedstrijden. Al is dit koffiedik kijken. Alles is
nog onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland de
aankomende weken.”
Allerlei.
Kijk je in je vrije tijd veel televisie, surf je op internet op de computer of
op de mobiele telefoon?
Dick: “Ik ben een Netflixer. Ik kijk
vooral op Netflix naar series. Daarnaast
kijk ik op TV naar de
Actualiteitenprogramma’s en ben ik een
beetje actief op Facebook. Ik volg en
kijk op TV ook veel sportwedstrijden.
Maar nu door de bekende
omstandigheden even niet.”
Wat is of was jouw favoriete
vakantieland?
Dick: “Noorwegen is met afstand het
mooiste land. Voor de zon trok ik graag
naar Frankrijk en Spanje.
Waren het luie of actieve vakanties?
Dick: “Een beetje afwisselend. Ik ben
zelf geen stilzitter tijdens mijn
vakanties.”
Voor welk gerecht kunnen/konden we je
wakker maken?
Dick: “Voor witlof; in welke vorm dan
ook!”
Welke krant(en) lees je? Een
abonnement?
Dick: “Ik ben niet meer geabonneerd op
een krant. Ik volg het nieuws via de AD

website en de actualiteitenprogramma’s op televisie. De Telegraaf zal ik
nooit lezen, omdat ik nog van de generatie ben die, diegenen die fout
waren tijdens 40-45, niet verdraag.”
Volg je de politiek actief?
Dick: “De politiek volg ik niet meer zo fanatiek.
De tijd dat ik in Rotterdam op het beursplein
regelmatig de Rode Tribune kocht, ligt ver
achter me. Ik kan me wel mateloos ergeren
aan Pinokkio Rutte.”
Welke politieke partij kan volgend jaar op jouw stem rekenen?
Dick: “Als je jong bent en niet links, heb je geen hart. Als je mijn leeftijd
heb bereikt en je stemt nog steeds links, heb je geen verstand dus ........
de enige linkse partij die er nog is SP(arta)! Er is tenslotte, als oud
doelverdediger, nog steeds een steekje los in de bovenkamer.”

Zien we je nog terug in de tafeltenniscompetitie?
Dick: “Jazeker!!! Zodra we weer in de zaal mogen spelen, wil ik mijn
conditie weer opbouwen. Het streven is om in de voorjaarscompetitie
2021 ergens op de teamlijst te staan. In welk team zal veel afhangen van
het niveau dat ik op dat moment heb. Dat maakt me dan niet uit. Ik wil
graag weer competitie spelen! De rest zien we later……”

