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Ferenc heeft de strijd
tegen kanker verloren

Duizenden berichten op social media na overlijden

ZWIJNDRECHT | De 13-jarige Ferenc Vermaas uit
Zwijndrecht overleed
donderdagavond na een
strijd van 9,5 jaar tegen
kanker. Het overlijden
van de lokale held leidde
tot een stroom van duizenden berichten op social media die laten zien
hoe geliefd Ferenc was.

Een fantastisch
ventje. Zijn
glimlanch zullen we
nooit vergeten
–Marco Boogers

Weer asbest in
schroot Nedstaal
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft asbest aangetroffen in een partij schroot,
dioe woensdag aangeleverd
werd bij Nedstaal in Alblasserdam. Het bedrijf had de partij al
geaccepteerd. Volgens Nedstaal
herkende de omgevingsdienst
het asbest in eerste instantie
ook niet, maar kwam dat pas bij
laboratoriumonderzoek aan het
licht. Het gaat om gebonden asbest, dat geen gevaar voor de gezondheid opgeleverd zou hebben. Nedstaal laat de schrootplaats saneren.
Anderhalf jaar geleden kwam
het bedrijf in opspraak, omdat
in week drie keer asbest aangetroffen werd. Dat was voor het
bedrijf reden de acceptatieprocedure aan te scherpen. Volgens
directeur Jan Henk Wijma is
een geval zoals deze week niet
te voorkomen.

DORDRECHT

Charly Luske sluit
evenement af
De zanger, acteur en presentator
Charly Luske is door de organisatoren van het evenement Dordrecht Pakt Uit gestrikt om het
festijn op zondag 28 september
af te sluiten. Het optreden vindt
plaats van 16.00 tot 18.00 uur op
het Statenplein.
DEKKER013

SLIEDRECHT
Z ‘Een puber, maar zo volwassen als je met hem praatte,’ zegt Ed Voetee over Ferenc. PRIVÉFOTO

En die leuke dingen zaten voor
hem vooral in het voetbal. Maandag
zat hij nog bij Voetbal International
in de studio. René van der Gijp regelde dat Ferenc live naar de uitzending kon komen kijken. Een foto
met de presentatoren van het programma prijkte trots op zijn Instagram.

N Ferenc
was maandag nog te
gast bij het
het team
van tv-programma VI.
Daarmee
werd een
van zijn
grootste
wensen op
de valreep
vervuld.

Band

Ferenc was volgens familie, vrienden en betrokkenen een jongen met
wie iedereen overweg kon. Jong en
oud. Zo zat hij vaak op de tribune bij
FC Dordrecht met zijn zeven jaar
oudere vriend Mitchell den Ridder.
,,We hadden een aparte band, maar
hadden genoeg om over te praten.
Hij was altijd positief en we hebben
veel gelachen.” Den Ridder zal naar
voetbalwedstrijden blijven gaan,
maar dit zal moeilijk voor hem zijn
zonder Ferenc aan zijn zijde.
En ook in de klas laat Ferenc een
leegte achter. ,,Hij was niet vaak op
school, maar als hij er was wist iedereen het. Hij was zo’n jongen die
je als leraar niet in de klas wil hebben,” vertelt Voetee met een lachje.

PRIVÉFOTO

konden we niet geven,’’ aldus een
pompmedewerker, ,,want de camera’s zijn niet op het park gericht.’’
,,We schrokken ons het lazarus,’’
vertelt de buurtbewoner aan de
Locksweer bij wie het heftig bloedende slachtoffer donderdagavond
rond 21.30 uur voor hulp aanbelde.
,,Hij was uit de brandgang komen
rennen en stond hevig bloedend en
zwaar zwetend voor onze deur. Hij
zei ‘wilt u alsjeblieft 112 bellen’. Dat
heb ik gedaan,’’ vertelt de man.
Volgens de Sliedrechter had de
jongen een keurige verschijning.

Parkeren op A15
voor boodschap
Een vrachtwagenchauffeur
maakte het gisterochtend
erg bont op de A15 bij Sliedrecht-West. Op de vluchtstrook van de toerit parkeerde de man zijn voertuig om nog snel even wat
te kopen bij de nabijgelegen supermarkt. In zijn
haast vergat de man zelfs
de cabine op slot te doen.
Een weginspecteur van
Rijkswaterstaat wees de
trucker erop dat hij zijn inkopen voortaan beter voor
zijn vertrek kan doen.
AD100

En zijn dochter vult aan: ,,Hij heeft
een keer proppen papier in de wasbak gestopt en de kraan aangezet
zodat het hele lokaal blank liep. Hij
was altijd druk en vrolijk.”

Eerbetoon

Een boefje was Ferenc ook in de
kleedkamer van VVGZ weet zijn
voormalig trainer Marco Timmers.
,,Maar ook een lieve en sociale jongen die zo graag wilde voetballen.
Een uurtje na een chemokuur stond

hij al weer op het veld.”
Vooral bij FC Dordrecht had hij
een speciaal plekje. Ook deze zondag zou Ferenc op de tribune zitten.
Als eerbetoon aan hem zal in de zevende minuut van de wedstrijd, 7
was het rugnummer van Ferenc, het
publiek gaan staan en klappen.
,,Ferenc hebben we leren kennen
als een fantastisch ventje. Zijn glimlach zullen we nooit vergeten,” aldus
technisch directeur Marco Boogers
van FC Dordrecht.

SteekpartijSliedrecht nog raadselachtig

INGRID DE GROOT
SLIEDRECHT | De jongen die donderdagavond met een mes gestoken
werd op de Deltalaan in Sliedrecht,
was volgens de politie een 19-jarige
Dordtenaar. Hij bloedde volgens getuigen ‘als een idioot’, maar raakte
door de messteken in zijn linker- en
rechterbil volgens de politie slechts
lichtgewond. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De zaak is nog
een raadsel.
Bij eentankstation aan de Deltalaan zijn beveiligingsbeelden opgevraagd door de politie. ,,Maar die

ALBLASSERDAM
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SALWA VAN DER GAAG

In het stadion van FC Dordrecht is
morgen één stoeltje leeg. Het is de
plek die was vrijgehouden voor Ferenc Vermaas (13). De wedstrijd van
morgen kwam voor hem te laat.
,,Je weet dat het gaat gebeuren,
maar toch komt het nog net zo hard
aan,” zegt Ed Voetee. Zijn dochter
Lindsay zat bij Ferenc in het voetbalteam bij VVGZ en in de klas en
Voetee bouwde een hechte band op
met Ferenc en zijn familie. ,,Ferenc
wist maar half hoeveel hij voor mij
betekende. Hij was eigenlijk een
puber, maar zó volwassen als je met
hem praatte,” vertelt hij.
Ferenc wordt door mensen die
hem kenden omschreven als een
held, een doorzetter, als iemand die
nooit opgaf en ook een beetje als
een deugniet. In 2005 werd bij Ferenc een neuroblastoom ontdekt.
Deze vorm van kinderkanker werd
na zes jaar niet meer behandeld in
Nederland. Vele behandelingen in
Duitsland volgden. Zo’n twee maanden geleden hoorde Ferenc dat hij
nog maar twee weken te leven had.
De 13-jarige jongen bleef er zelf
nuchter onder. Afgelopen dinsdag
vertelde hij nog aan deze krant: ,,Ik
ga er heel simpel mee om. Ik ga nog
zoveel mogelijk mooie dingen meemaken en niet zitten huilen. Want
dan heb je ook geen leuk einde.”
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,,Hij was geen junk ofzo. Hij had de
vriend van je zoon kunnen zijn. Hij
was geen tuig. Hij kwam op mij over
als een heel normale jongen.’’
Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance.
Hij verklaarde aan de politie dat hij
en een vriend in de buurt van een
tankstation stonden toen een man
met een bivakmuts op probeerde
hem te beroven. Er ontstond een
worsteling waarbij de jongen in zijn
billen werd gestoken. Het slachtoffer zei dat hij daarna het park in is
gevlucht om zich te verschuilen in

de bosjes. Daarna rende hij voor
hulp naar de woning aan de Locksweer.
Zijn vriend die ook bij de worsteling was, is mogelijk een andere
kant op gevlucht. ,,Er was geen buit’’,
aldus de politie.
Volgens de man die de jongen opving, ging het slachtoffer voor zijn
deur steeds verder onderuit. Hij
ging tegen de buitenmuur aanzitten.
,,Mijn vrouw heeft met handdoeken
het bloeden gestelpt.’’
De politie meldt dat ze de zaak
verder onderzoekt.

ALBLASSERDAM

Dieven aan de haal
met bedrijfsauto’s
In de nacht van woensdag op
donderdag zijn in Alblasserdam
een Volkswagen Caddy en in
Nieuw-Lekkerland een Volkswagen Transporter gestolen.
De bedrijfswagens stonden geparkeerd aan de Hooftmanlaan
in Alblasserdam en aan de Watervluchtmolen in Nieuw-Lekkerland.
De Caddy had op het dak een
aantal ladders. Getuigen wordt
verzocht contact op te nemen
met de politie via het nummer
0900-8844.
STAM100
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Drie auto's op
elkaar op brug
Drie auto’s zijn gistermiddag op
de brug over de Noord bij Alblasserdam op elkaar gebotst.
Het ongeval gebeurde rond
14.45 uur. Niemand raakte gewond.

