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ZÓ WERKTE GERRY (84) EEN
INBREKER ZIJN HUIS UIT

Op een koude decembernacht werd Gerry Vogelzang thuis overvallen door een
inbreker. De indringer trof duidelijk de verkeerde. Gerry werkte hem met drie
stompen en een eeuwenoude worstelgreep de deur uit. Een koud kunstje voor
een meesterworstelaar die 22 keer Nederlands kampioen worstelen werd.

W

egwezen met die mafkees, dacht ik. Ik
kan hier wel blijven staan, maar ik moet
iets doen. Dus ik gaf hem drie hoeken:
boem, boem, boem. Hij bleef gewoon staan. Dat
verbaasde me, want het waren harde klappen.” Met
schijnboksbewegingen doet Gerry Vogelzang (84)
nog eens voor hoe hij een brutale inbreker verjoeg.

‘IK GAF HEM DRIE
HOEKEN: BOEM,
BOEM, BOEM!’
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“Hiero, er zit nog een beetje bloed van me op de
deurpost”, zegt hij met een zweempje trots.
Geen vriend maar vreemde man
Op een koude decembernacht schrok Gerry wakker
van de bel. Hij dacht dat het zijn vriend Cor was,
die ook in de flat woont. “Die avond had ik hem nog
een gebraden haantje gebracht. Cor was net terug
uit het ziekenhuis en nog wat zwakjes. ‘Als er wat
is, geef maar een seintje’, zei ik.” Maar in plaats
van zijn vriend trof Gerry een vreemde man aan
de deur. “Hij probeerde binnen te dringen, maaide
met zijn armen en stak zijn been tussen de deur.
Toen hij na die drie klappen van mij overeind bleef,
dook ik onder hem en pakte hem vanachteren vast.
Ik bleef knijpen tot ik hem hoorde rochelen en hij
helemaal slap werd. Een eeuwenoude techniek die
ik nog van het worstelen kende. Liefst had ik hem
over de galerij gedonderstraald. Met zulke gasten
heb ik geen medelijden. Maar goed, dat kun je ook
weer niet maken. Bovendien kwam de politie er al
aan. De buurvrouw had ze gewaarschuwd”, vertelt
Gerry vanuit een tuinstoel die naast zijn bankstel
staat. “Ik hield er een paar schaafwonden aan over,
omdat mijn arm tussen de deur kwam. Maar ik
zag meteen dat het niet bleef bloeden en dat een
gaasverbandje voldeed. De volgende dag ben ik
naar de dokter gegaan om het nog een keer goed te
laten verbinden.”
Altijd blijven trainen
“Hij heeft duidelijk op de verkeerde gegokt”, zei
de politie toen ze Gerry en de indringer die nacht
aantroffen. “Dat klopt. Ik ben altijd blijven trainen,
want ik moet geen klap op mijn wang. Van niemand
niet”, zegt Gerry ferm. Hij is meesterworstelaar en
werd 22 keer Nederlanders kampioen. Al 66 jaar is
hij lid van worstelclub A.A.C Hercules. “Worstelen
gaat niet meer met mijn kunstheupen, maar trainen
met halters doe ik nog steeds.”

De hele wereld over
Gerry groeide op in een gezin van
elf kinderen in Amsterdam-Noord.
“Daar begon ik in 1952 in een
zelfgebouwd hokkie te trainen
met wat jongens. Bodybuilding
was toen populair. Later ben ik
gaan worstelen bij A.A.C Hercules.
Ik merkte dat ik er goed in was
en werd Nederlands kampioen bij
de jongens onder de twintig jaar.”
Gerry reisde met reuzen als Anton
Geesink, Wim Ruska en Chris
Dolman de hele wereld over voor
worsteltoernooien. “Zodra we
weer wat gespaard hadden, deden
we mee aan grote wedstrijden.
Overal kwamen we: Eilat, San
Diego. Een mooie tijd.”

Gerry (vooraan) we
rd 22 keer Nederla
nds
kampioen worstele
n.

Barman, kelner en portier
Hoewel Gerry ooit werd opgeleid tot lasser, verdiende
hij voornamelijk de kost als barman, kelner en portier
in Amsterdamse cafés. “Ideaal, want overdag kon ik
trainen. Met de fooien verdiende ik evenveel als met
een hele week lassen. Met andere grote jongens deed
ik ook protectiewerk op de Zeedijk. Lastige types
kregen zwemles: die gooiden we de gracht in.”
Mammoeten uit de Kreupelsteeg werden Gerry en zijn
potige vrienden ook wel genoemd. Gerry begaf zich in
de kringen van Pistolen Paultje, Frits van de Wereld,
Haring Arie, Vette Hap en straatvechters als Teun van
der Vaart en Buck Jones, die in werkelijkheid gewoon
Frans van Ingen heette. “De meesten uit die tijd zijn
dood. Ik heb ze allemaal overleefd”, verzucht Gerry.

‘Ik mis Wim Ruska’
Aan de muur hangt een zwart-witportret van
Wim Ruska. Als Gerry ernaar kijkt, sluipt iets
melancholisch in zijn oogopslag. “Ik mis hem. Wim
was een goede vriend van me. Wat was die jongen
goed. Hij legde je zo de lucht in en je wist niet hoe het
kwam. Als een danser was hij. Een deugniet, maar
een gouden jongen. Ik heb nooit gehuild in mijn leven,
maar toen ik Wim bezocht in revalidatiecentrum
Heliomare, heb ik gehuild. Hij had een hersenbloeding
gehad. Nog steeds die zware jongen en evengoed nog
120 kilo, maar wél verlamd. Helemaal van de kaart
reed ik naar huis.”
Gelukkig heeft Gerry nog zijn
dochter en twee kleinkinderen
FEITEN EN CIJFERS
van negen en dertien jaar. “Mijn
• Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2017
dochter woont twee kilometer bij
291 duizend senioren te maken hebben
me vandaan. Pas de dag na het
gehad met oplichting, babbeltrucs,
gevecht met de indringer heb ik
beroving, geweld en vandalisme.
haar ingelicht. Ik wilde niet dat
• Het aantal overvallen op ouderen stijgt.
ze overstuur zou raken. Zij is voor
Zij zijn vaak alleen en fysiek zwakker
mij naar het politiebureau gegaan
dan hun jonge daders, waardoor zij een makkelijke prooi zijn.
om aangifte te doen. Helaas is de zaak
• In het eerste kwartaal van 2017 werden 34 overvallen op
geseponeerd, omdat er geen getuigen waren.
ouderen gepleegd, terwijl dat er in dezelfde periode in 2011
Tja, zo gek is dat niet; het was midden in de
nog 26 waren.
nacht.” Gerry’s kleinzoon belde een dag na de
• Vooral in grote steden vinden relatief veel overvallen op
overval op om steun te betuigen: “‘Volgende
65-plussers plaats.
keer kom ik u helpen, opa!’, zei hij. Een
mannetje van dertien. Dat is toch mooi!”
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