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Het kan snel gaan. Het is nog maar zo’n tien jaar geleden 
dat Wesley Hoedt als eerstejaars D-pupil op de Reiger Boys 
velden ronddartelde. Nog een paar jaar eerder was hij een  
“F-je” dat overduidelijk voetbaltalent bezat. Begonnen in de 
F5 stoomde hij al gauw door naar de F1, vandaar naar de E1 
en zijn laatste jaar bij de Heerhugowaardse vereniging speel-
de hij in de D1 en mocht hij al meetrainen met de C-tjes. En 
nu, na tien jaar AZ, verhuist Wesley per 1 juli naar Lazio Roma.

Onlangs kwam Wesley op verzoek van zijn oude jeugdtrainer 
Jordy van Eekelen bij Reiger Boys langs. Daarbij waren ook de E1-
spelers Job Kalisvaart en Finn Kamp (en hun vaders) aanwezig en 
interviewer Hans van der Veldt. Job en Finn zijn beiden gescout 
door AZ en gaan daar in het seizoen 2015-2016 trainen en spelen. 
Wesley vertelde voluit over zijn carrière vanaf de vroegste jeugd 
en zijn huidige leven als profvoetballer. Job en Finn waren een en 
al belangstelling en vuurden ook heel wat vragen op Wesley af.

Altijd van profvoetbal gedroomd
Wesley heeft al van jongs af aan profvoetballer willen worden. 
Hij zegt: “Ik heb er altijd van gedroomd, ik wilde het ontzettend 
graag. En omdat ik het zo graag wilde, heb ik altijd doorgezet, 
ook als het wel eens tegenzat. Ik heb gerust wel moeilijke tijden 
gehad, hoor. Bijna was een profcarrière niet doorgegaan, omdat 
ik, toen ik jonger was, fysiek te licht was. Maar ik bleef volhouden 
en deed er veel aan om sterker te worden.”
Wesley geeft Job en Finn dan ook het advies om, als zij echt willen 
“gaan” voor een voetballoopbaan, zij zich daarop moeten focus-
sen. 

WESLEY HOEDT EVEN TERUG OP REIGER BOYS-NEST

Wesley: “Je zult absoluut teleurstellingen krijgen, maar daar moet 
je mee leren omgaan. En nog een goede raad: zorg ervoor dat je 
je schoolopleiding niet verwaarloost. Mocht het in het voetbal-
len niet lukken, dan heb je in elk geval een goede basis met je 
schoolopleiding. Ikzelf heb gelukkig het VWO af kunnen ronden.”
En verder: “Je moet er veel voor over hebben en ook veel voor 
laten.”

Voetballoopbaan
Toen Wesley in de D1 bij Reiger Boys speelde was hij al bij diverse 
clubs als talent in het vizier. Telstar had al belangstelling getoond 
en ook nam hij deel aan bijvoorbeeld talentendagen bij Ajax. Gek 
genoeg kwam hij daarbij niet door naar de volgende ronde. Maar 
Wesley besloot om van Reiger Boys over te stappen naar Hol-
landia in Hoorn (momenteel zondaghoofdklasser). Hij heeft daar 
ongeveer zeven maanden gespeeld en werd toen gescout door 
AZ en Ajax. Uiteindelijk koos hij voor de Alkmaarse club, waar hij 
vanaf zijn elfde de gehele jeugdopleiding heeft doorlopen. Over 
die jeugdopleiding is Wesley zeer te spreken: “Ik ben er niet alleen 
als speler, maar ook als mens heel goed begeleid. Je leert er ook 
veel qua discipline. Ik denk dat AZ een van de beste jeugdoplei-
dingen van Nederland en misschien wel van Europa heeft!”
En: “Natuurlijk heb ik ook wel eens moeilijke tijden gekend, maar 
dat zal overal voorkomen. Ik heb zelf wel eens aan mijn capa-
citeiten getwijfeld, maar in zo’n periode heb ik dan toch weer 
doorgezet en dat heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. 

Plaats in het team
“Wist je trouwens”, vervolgt Wesley tegen Job en Finn, “dat ik oor-
spronkelijk gescout ben als spits? Nou, je weet dat ik inmiddels 
centrale verdediger ben. Op die positie speel ik vanaf de B1 en 
ook in de jeugdelftallen van Nederland was dat mijn “stekkie”. 
Houd er maar rekening mee, dat de kans groot is dat je bij AZ op 
een andere positie terecht komt dan je nu gewend bent.”
Job en Finn nemen het voor kennisgeving aan. Jobs favoriete 
plaats is momenteel mid-mid, terwijl Finn altijd in de centrale 
verdediging speelt.
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GEFELICITEERD PUPILLENTRAINERS!

Woensdag 11 maart was een mooie dag: maar liefst 12 enthou- 
siastelingen slaagden voor de KNVB-cursus pupillentrainer. De 
cursus, die startte op 12 november onder leiding van KNVB-do-
cent Bart Woldberg, werd gegeven op het Reiger Boys-complex 
gezien het grote aantal aanmeldingen van Reiger Boys-mensen. 
De cursus bestaat uit theorie en voor het grootste deel uit prak-
tijkwerk, waarin de beoogde pupillentrainers met een praktijk-
begeleider een voorbeeldtraining geven. Het is een bijzonder 
leerzaam traject voor beginnende trainers. De geslaagden zijn: 
Duncan Bons, Erik de Hart, Merijn Veenis, Carlo Sanne, Andika 
Perkasa, Dave Moors, Robin Messerschmidt, Tyrone Paton, Remco 
de Marie, Dirk Barneveld, Henri Amand, Remco Achthoven.
Naar hen gaan de welgemeende felicitaties uit!  

7 X 7 VOETBAL

Het staat al weer voor de deur: 7 x 7 voetbal. 
De data zijn: 29 mei, 12 juni, 19 juni en de finale vindt plaats 
op 26 juni. Dit is werkelijk zo’n leuk voetbalgebeuren, dat wil-
len we niemand onthouden. Niet alleen de wedstrijden zijn 
geweldig, maar ook de dingen erom heen: lekker relaxen en 
chillen op de tribune, netwerken in de kantine. Wil je dit een 
keer meemaken, kom dan gewoon langs. Het is echt een hap-
pening!

Wesley heeft bij AZ shirtnummer 14. Op de vraag of dat een be-
wuste keus is geweest (“dacht je misschien aan Johan Cruyff?”) 
zegt hij dat hij eigenlijk zijn lievelingsnummer 34 had willen heb-
ben, maar Marco van Basten wilde per se dat de spelers een num-
mer onder de 30 hadden en gaf hem nummer 14.

Italië
In juli gaat het dus gebeuren: dan meldt Wesley zich bij Lazio 
Roma voor de eerste trainingen. Lazio is niet zomaar een club, er 
wordt gespeeld in de top van de Italiaanse competitie. Natuurlijk 
hoopt Wesley daar zo snel mogelijk een basisplaats af te dwin-
gen. Bekende spelers van Lazio zijn bijvoorbeeld Miroslav Klose,  
Stefan de Vrij en Edson Braafheid.
Inmiddels heeft hij al woonruimte gevonden in de buurt van 
Rome. Hij neemt daar samen met zijn vriendin zijn intrek. En ook 
de hond gaat mee!
Hij heeft inmiddels ervaren hoe het is om in Italië een bekende 
voetballer te zijn. Op straat werd hij al nageroepen: “Hoedt,  
Hoedt, Hoedt….”
Eén ding heeft Wesley zich wel voorgenomen: hij blijft bij zijn 
tandarts in Nederland. En natuurlijk houdt hij veel contact met 
zijn familie.

Goede raad
Aan het eind van het gesprek geeft Wesley nog een goede raad 
aan Job en Finn:
“Je zult ook conditieschema’s krijgen. Kijk daar echter mee uit, ga 
er verstandig mee om. Je moet natuurlijk wel topfit worden, maar 
sla daar niet in door. Bij mij was dat in het begin wel bijna ge-
beurd. Ik ging maar door, en at eigenlijk te weinig, waardoor het 
tegengestelde effect wordt bereikt. Gelukkig had ik dat op tijd in 
de gaten. Blijf dus altijd goed nadenken bij wat je doet.”

Tenslotte wenst Wesley de twee jongens heel veel succes en drukt 
hen op het hart om er ook van te genieten.
Aan zijn “oude” trainer Jordy overhandigt Wesley een door hem 
gesigneerd AZ-shirt. Jordy zegt toe dat shirt ingelijst op een 
prominente plek in de Reiger Boys-kantine te hangen. 

Op zijn beurt heeft Jordy nog een cadeautje voor Wesley: een foto 
van het pupillenteam waarin Wesley speelde. En namens voorzit-
ter Ben Rietveld ontvangt Wesley een origineel Reiger Boys-shirt. 
Bij die overhandiging wordt het advies gegeven dat shirt een 
mooie plaats te geven in zijn Italiaanse woning, zodat hij af en toe 
nog eens terugdenkt aan waar het ooit allemaal begon.

vervolg interview Wesley Hoedt


