
VEČERNJI LIST srijeda, 30. rujna 2009. 25Hrvati izvan domovine

Sportski život Osnovan Nogometni klub Croatia Versmold 

Nova Croatia
za nogometne
zaljubljenike
VERSMOLD – Za mnoge
nogometne klubove teška
su vremena i jedva se uspi-
jeva preživjeti. Neki se i
ugase u nedostatku igrača i
novca. Ovome vremenu kao
da prkosi Croatia Versmo-
ld, nogometni klub koji se
nedavno osnovao i od ove
sezone počinje natjecanje u
Njemačkoj malonogomet-
noj ligi. U gradu Versmoldu i
okolici u pokrajini Sjevernoj
Rajni i Vestfaliji živi veći broj
Hrvata. Ovdje ih je privukao
jaki industriski kraj. Poseb-
no je poznata mesna indu-
strija u Versmoldu jer se tu
nalaze najpoznatije mesnice
u Njemačkoj, ali i druga po-
znata poduzeća. Nogomet
je već odavno bio sport ko-
ji ovdje okupljao hrvatske
građane. – Mi se skupljamo
na malonogometnim tere-
nima već od Domovinskog
rata. Tada smo bili angažira-
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Na proslavi s
osvojenim peharom
(gore)

Grb novog hrvatskog
nogometnog kluba
vrlo je prepoznatljiv
(lijevo)

ni u humanitarnim akcijama
za pomoć Hrvatskoj i BiH.
Nastupali smo pod imenom
FC Kroatien koja je tada
bila priključena Hrvatskoj
kulturnoj zajednici Versmo-
ld. Predsjednik HKZ bio je
Vinko Curić, a nogomet su
vodili sadašnji i tadašnji tre-
ner Mijo Harambašić i ja. Bili
smo vrlo uspješni na turniri-
ma od Kassela, Lippstadta,
Dortmunda… a imali smo i
svoj turnir u Versmoldu na
kojem je sudjelovalo oko 20
momčadi iz cijele Njemačke
– rekao je presjednik nove
Croatije Slavko Sišić. Croa-
tia će se od ove sezone po-
četi natjecati u malonogo-
metnom prvenstvu koje se
održava u dvorani. Na to se
odlučilo novo presjedništvo

jer je broj prijavljenih igrača
14, što može biti premalo za
veliki nogomet. Zbog toga
Croatia želi jednu sezonu
igrati mali nogomet u dvo-
rani pripremajući se za sezo-
nu 2010./11. na velikom tere-
nu. – Danas igramo turnire 
na velikom terenu, a želimo
se ove godine natjecati u
dvoranskom nogometu. To
nama Hrvatima odgovara.
tehnički dotjerani nogomet.
Imamo 14 prijavljeni igra-
ča. Vrlo smo ponosni što su
nam se priključili novi igrači
poput Franje Sišića i Zlatka
Ivića koji su nekad igrali za
izbor pokrajine Vestfalen.
Također nam se priključio
Dražen Srbis, Hrvat iz Dre-
novca, koji nas je našao na
internetu preko klupske
adrese www.croatia-ver-
smold.de. Nadamo se da će
nam se i drugi zainteresirani
javiti i priključiti. S nama je
i dr. Niko Marić koji se tako-
đer stavio u službu Croatije.
Glavno okupljanje nam je u

hrvatskom restoranu Zum
Silberfuchs, vlasnika Zdrav-
ka i Stipe Romića, koji su ta-
kođer zaljubljenici u nogo-
met. Tu gledamo sve važnije
utakmice kao i utakmice hr-
vatske reprezentacije. Kao
što smo već spomenuli,
presjednik nove Croatije je 
Slavko Sišić, a potpesjednik
Željko Bjekić. Tajnik kluba 
je Petar Sišić, trenersku pa-
licu je preuzeo Mijo Haram-
bašić, a klupski lječnik je dr.
Niko Marić. Adresa Croatije
je Magnolienweg 7, 33775
Versmold.

Nogomet je odavno
okupljao i okuplja
Hrvate, pa ne čudi i 
jedan novi klub


