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INHOUDSOPGAVE

"Het ziet er mooi uit. Fantastisch!" Het ver-

nieuwde clubblad kon op vele oh's en ah's re-

kenen. Toch was er te midden van al die positieve

reacties ook een kritische vraag, namelijk “Wat

kost zo’n clubblad wel niet?” Altijd fijn als men

zich dit hardop afvraagt. Dat stelt mij in de gele-

genheid hierop (publiekelijk) te reageren. 

Het uitgangspunt is altijd geweest het clubblad

kostenneutraal uit te brengen. Met het nieuwe

clubblad is dit niet anders. Een ‘glossy’ blad is

super, maar uiteraard niet tegen elke prijs. Ik kan

u daarom verzekeren dat het nieuwe blad niet

duurder is dan het oude. De kosten worden nage-

noeg volledig gedekt door de vele advertenties.

Het blad blijft in de huidige vorm viermaal per

jaar verschijnen met dien verstande dat de eer-

ste uitgave van het nieuwe voetbalseizoen een

presentatiegids zal zijn. Alle teams zullen in beeld

worden gebracht. Een gids dus om te bewaren!

Alle contactinformatie die u gewend was in het

oude boekje aan te treffen, is voortaan te vinden

op onze website www.vvschalkwijk.nl. Dus bent

u op zoek naar de persoon die het wedstrijdse-

cretariaat beheert of wie u moet bellen voor af-

gelastingen, kijk dan onder de button 'contact’. 

Voor u ligt weer een mooi nummer. Ditmaal met

Ton Koppers als De Vrijwilliger die geprezen wordt

om zijn vele inspanningen voor de vereniging.

Een portret van een voetbalfamilie en natuurlijk

ruimschoots aandacht voor dé derby. En wat een

hoeveelheid prijzen waren er tijdens het Buurt-

kaarten en de finale van het Jeugdzaalvoetbal!

Jong en oud geniet. 

Hoe prijzenswaardig is dat?

GELUKKIG HEBBEN WE
DE FOTO'S NOG …

DE OOGAPPELTJES 
VAN DE VERENIGING!

MEIDEN C1 FAMILIE VAN DER LINDEN:

VOETBALLEN MET JE PA

VERDER
6-9   Derbydag

11     Voorwoord Peter van Wijngaarden

13     Mogen wij u voorstellen ... de redactie

15     Busje komt zo!

17     Buurtkaarttoernooi

19     Echt van Echtelt

20     Ton Kolsteeg m/z Ton Koppers

23     Carnaval in Schalkwijk

29     Jeugdvoetbalclinic

30     Meiden C1 zijn kampioen!

35     Kidscorner

36     Tikkie terug ... Jongens C1

43     Actueel

44     Sponsor Cor van Rijswijk: 

         "De voetbalclub is een mooi podium"

47     FHvandenB en Medewerkersfeest

49     Vragenvuurtje met … Robert Grotenbreg

PRIJS

IRENE 
OKKERMAN

bestuurslid sponsoring & PR
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VV SCHALKWIJK IN BEELD

Gelukkig hebben we de  
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  foto's nog …

Voetbalderby's. Of je nu in Rio de Janeiro, Istanbul, of Spa -
kenburg woont, als supporter van Flamengo, Fluminense,
Fenerbahçe, Galatasaray, IJsselmeervogels of Spakenburg
gaat je bloed sneller stromen als de derby op de agenda staat.
Op zondag 8 februari stroomde het bloed van elke Schalkwijker
en inwoner van 't Goy sneller dan normaal. Dé polderderby
van Midden-Nederland eindigde die middag in 1-1, maar veel
belangrijker dan de uitslag was na t uurlijk de geweldige
sfeer op sportpark Blokhoven. Op deze pagina's een sfeer-
impressie van een fantastische dag!
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DERBYDAG

ELK WEEKEND EEN DERBY ...
Rookbommen gingen af terwijl de spelers in het blauw (de thuisclub) en

wit (de gasten) het hoofdveld van sportpark Blokhoven betraden.

Zingende Tifosi zorgden voor een stadionsfeer waar ze in het betaalde

voetbal jaloers op zijn en langs de lijn trotseerden meer dan vijfhonderd

toeschouwers de snijdende wind. Terwijl het in de kantine al aangenaam

vertoeven was.

Dat kon maar één ding betekenen:

Schalkwijk-'t Goy, dé derby van

Midden-Nederland, stond op het punt

van beginnen. Ondanks een tegenvallende

eerste helft zonder grote kansen smaakte in

de rust het eerste biertje van die middag

voortreffelijk. En ook het broodje warm vlees

dat we scoorden in de tent op het terras was

heerlijk. Heel even was er de twijfel, duiken

we de warme kantine weer in en nemen we

nog een biertje, of ...

Nee, naar buiten, het was tenslotte wel de

derby die werd gespeeld en na het letterlijke

vuurwerk aan het begin van de wedstrijd

waren we benieuwd of er ook figuurlijk

vuurwerk zou losbarsten. Al snel maakte 't Goy

uit een vrije bal de openingstreffer, wat leidde

tot ongeruste gezichten langs de lijn. Onze

buren zouden de punten toch niet uit

Schalkwijk meenemen? Gelukkig wist Oscar

Windhorst vijftien minuten voor tijd een terecht

toegekende penalty te benutten. Hoewel

Schalkwijk daarna nog een aantal kansen

kreeg, bleef het 1-1 en dat was een juiste

afspiegeling van de verhoudingen op het veld.
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Tevreden zocht iedereen de kantine op, waar Ton Koppers met zijn band Uptown Nieuwegein

voor de muzikale noot zorgde. Eindelijk was daar ook het tweede biertje, gevolgd door de derde

en de vierde. Het bleef nog lang onrustig op sportpark Blokhoven. 

Was er maar elk weekend een derby ...

Verloting wedstrijdbal
De wedstrijd Schalkwijk – 't Goy werd gespeeld met een door Ton Koppers geschonken bal.

Deze wedstrijdbal kon je na afloop in je bezit krijgen door (uiteraard vóór de wedstrijd) de

Facebookpagina van Schalkwijk te 'liken' en vervolgens de juiste uitslag + de minuut van 

het eerste doelpunt te voorspellen. Joyce Ducaat, de vriendin van Ferry vd Werf, won de

wedstrijdbal door de goede uitslag (1-1) te raden. De bal ligt inmiddels tussen de collectie

voetbalbekers van Ferry. Gefeliciteerd Joyce!
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DERBYDAG

Na negen voetbal-woensdagavonden was daar op zondag 8 februari eindelijk The Grand Finale van het Jeugdzaalvoetbaltoernooi

2014-2015. Het toernooi telde maar liefst 86 spelers verdeeld over 18 teams. Iedere wedstrijd ging het - in Van Gaal termen –

om ‘the death or the gladioli’. Op de finaledag zelf was dat niet anders. Een debuut-zaaloptreden van ‘de kabouters’ was een

welkome onderbreking van de pittige voetbalpotten. Tot groot vermaak van het publiek vertoonden de kabouters hun kunsten. Uiteindelijk

waren het Chelsea, Spanje en Ajax die als winnaar uit de bus kwamen en met de grootste bekers naar huis gingen. Maar niet nadat

iedereen nog extra kans maakte op een prijs door middel van een verloting. Dankzij ieders enthousiaste inzet én natuurlijk de support

van sponsor Copier kunnen we met zijn allen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi!

ÉCHTE BICKELS:

Tijdens de finale speelde ook de onlangs
opgerichte F3 hun eerste – onderlinge –
wedstrijd waarbij ze het gloednieuwe
Bickel-tenue volledig eer aan deden. Na
de wedstrijd presenteerde ze hun
nieuwe 'outfit' vol trots in een 'line up'
aan het publiek. De 'outfit' is een gulle
gift van de Schalkwijkse vriendengroep
De Bickels. Succes verzekerd!
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“Chelsea, Spanje 

en Ajax dé

grote winnaars”
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Tekst:
Irene Okkerman
Martin Veldhuizen
(www.martinveldhuizen.nl)

Beeld:
Baukje van Hout
Edwin Doembeek
Josta Kuijer
Martin Veldhuizen

Acquisitie
Hans van der Velden
Irene Okkerman

Opmaak en vormgeving:
Sportfacilities & Media,
Anton Gouverneur
Baukje van Hout
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GENIET MET ELKAAR VAN HET SPORTEN!

2015 laat de eerste lentedagen zien. Na

de winterstop zijn wij bijzonder goed

van start gegaan. En ik zeg met nadruk

‘wij’. Volgens de schrijver van een trendy ar-

tikel, is het de tijd dat Nederlanders op zoek

gaan naar echte vrienden, bedrijven naar

meer verbintenissen met hun medewerkers

en klanten, en de politiek naar echt contact

met hun kiezers. Verbonden zijn in plaats van

zich verbonden voelen. 2015 wordt het jaar

van de barmhartigheid, van teamwork, kwali-

teit en waardigheid. Meer dan ooit zijn we

daar aan toe, met elkaar! Voor bedrijven is

het belangrijk om wendbaar te reageren op

vernieuwing, ontwrichting en kansen, in

plaats van zich te richten op het behouden

van de status quo.

VV Schalkwijk heeft dit uitermate goed begre-

pen; vernieuwend 2015 in. De eerste uitgave

van ons nieuwe clubblad heeft erg veel positieve

reacties opgeroepen. Op de vraag of het een

eenmalige uitgave wordt, is het antwoord nu al

gegeven! Voor u ligt alweer de volgende editie.

Met mooie foto’s, interviews en sfeerimpressies

van diverse activiteiten binnen onze club.

Vernieuwend zou de aanschaf van een kunst-

grasveld kunnen zijn. 

We zijn daarover nog altijd druk in overleg

met de gemeente. Het stemt ons in ieder geval

optimistisch dat we tijdens de Carnavalsop-

tocht op een positief gebaar van de burge-

meester konden rekenen!

De winterperiode is dit jaar mild geweest.

Soms wel koudere dagen, maar de wedstrijden

zijn op de goed verzorgde velden veelal gewoon

doorgegaan. Zoals het er nu naar uitziet gaan

we aan het einde van het seizoen enige kampi-

oensfeesten beleven, zowel in de jeugd als bij

de senioren. Teamwork is hier een vereiste om

tot een optimale prestatie te komen!

We zijn met Ton Gruters ook een contractver-

lenging overeen gekomen. Ton brengt wat we

vooraf hadden gehoopt; het plezier in het

voetbal, de teamgeest is terug en dat alles met

mooie resultaten. 

De dames stevenen ook af op ‘’een rondje op

de platte kar’’. Dat was een paar jaar geleden

wel anders!; nauwelijks een team bij elkaar,

gaan we door of zullen we stoppen? Maar zie

hier; seizoen 2014/2015 is ongeacht de uit-

eindelijke stand op de ranglijst nu al geslaagd! 

Bestuurlijk is er een mutatie te melden; 

Berlinda van der Kreeft wordt in het 

jeugdbestuur opgevolgd door Trudy van Rijs-

wijk. Dank aan Berlinda voor haar geweldige

inzet bij onze vereniging. We blijven je zien

bij onze club. De kwaliteit van het jeugdbe-

stuur is met de komst van Trudy gewaar-

borgd.

Terug naar bovenstaand trendsettend artikel;

op zoek gaan naar echte vrienden, bedrijven

en politiek die echt zoeken contact met de

mensen en kiezers? Dan vind ik de roep om

meer barmhartigheid, kwaliteit, teamwork en

waardigheid ook zeker op zijn plaats. Na jaren

van economisch minder klimaat, een overdo-

sis aan ‘vrienden’ op je smartphone, is de tijd

zeker weer rijp voor traditionele warmte en

meer sociale cohesie. Gewoon omdat we dan

met zijn allen meer genieten van echt leven!

Sport maakt hier een onlosmakelijk onderdeel

van uit. Geniet met elkaar van het sporten!

Een sportieve groet, 

Peter van Wijngaarden

Op 30 december 2014 is Jan Veld op 75-jarige leeftijd overleden.

Jan is erelid van onze vereniging en heeft uit handen van de KNVB

een bondsonderscheiding ontvangen. Wij wensen zijn familie veel

sterkte om dit verlies te verwerken. Elders in dit clubblad vindt u

een In Memoriam….

PETER VAN 
WIJNGAARDEN

voorzitter

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | April 2015 

Kopij voor het clubblad? Mail het naar: clubblad@vvschalkwijk.nl Op zoek naar
contactpersonen binnen de vereniging? Kijk onder 'contact' op: www.vvschalkwijk.nl
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VOORSTELRONDJE

IRENE OKKERMAN, aanvoerder:

Irene activeert, stimuleert en motiveert het team en behoudt het overzicht. Eigenlijk niet anders dan thuis als
moeder van Rick (8) en Joeri (6), zo geeft ze zelf lachend toe. Bij gebrek aan een apart meisjeselftal is Irene op
zesjarige leeftijd als speelster tussen de jongens bij de club begonnen. Jarenlang heeft ze bij VVS gevoetbald.
Zakelijk maakt Irene als freelancer vakbladen en organiseert zij evenementen. Van feesten en partijen mag zij
in haar vrije tijd zelf ook graag genieten wat ze afwisselt met (fanatiek) hardlopen om ‘in balans’ te blijven.

BAUKJE VAN HOUT, mid-midden:

Baukje is een solide schakel van het team die gezien mag worden! Zelf denkt ze daar anders over en kruipt ze
het liefst veilig achter haar camera. Of ze verkleedt zich (zoals het een echte Brabantse betaamt) met de carnaval
dusdanig dat je haar ook daar niet herkent. Samen met Hans van Dijk en zoontjes Teun (9) en Mees (7) woont ze
in een verbouwde boerderij, waarin haar creatieve talenten als grafisch vormgeefster duidelijk zichtbaar zijn.

MARTIN VELDHUIZEN, spits:

Martin scoort punten met zijn mooie verslaggeving en leuke verhalen. Hij is een geboren en getogen Utrechter
die zich keer op keer verwondert over de vele activiteiten binnen de club en alles daaromheen in het dorp. Hoewel
FC Utrecht zijn grote liefde is, heeft Martin inmiddels zo'n binding met VVS gekregen dat hij ook de resultaten
van ons eerste elftal nauwgezet volgt. Zijn zoontjes Tommy (12) en Davy (11) blijven echter gewoon bij FC de Bilt
voetballen. 

HANS VAN ECHTELT, routinier:

Hans is de nestor van ons gezelschap die zijn sporen als sportjournalist van de Utrechtse kranten Het Centrum
en het Utrechts Nieuwsblad ruimschoots verdiend heeft. Hij schreef jarenlang over het wel en wee van FC
Utrecht, maar ook over alle amateurverenigingen in onze provincie. Van zijn kennis, netwerk en ervaring maken
wij dankbaar gebruik. Hans groeide op in Cothen maar woont al twintig jaar in Schalkwijk en is volledig
ingeburgerd. 

NATASJA VAN DER VELDEN, materiaalvrouw:

Natasja vult de rubriek 'Kidscorner' in Langs de Lijn en houdt tijdens redactievergaderingen het overzicht over
de inhoud van het clubblad en het te gebruiken tekst- en beeldmateriaal. Ze woont in Houten en is moeder van
Fenna, een heerlijke meid van 2,5 jaar. Natasja werkt als secretaresse binnen de divisie Hart en Longen van
het UMC Utrecht. Ze heeft al eerder het clubblad verzorgd en draagt ook nu weer haar steentje bij. 

CAROLIEN VAN DER VELDEN, supporter:

Carolien is onze twaalfde man (of eigenlijk: vrouw!) die vanaf de zijlijn belangrijke voorzetten geeft. Ze is
getrouwd met Hans en oma van drie prachtige kleindochters. Carolien werkt als Propertymanager bij a.s.r.
Vastgoed Landelijk en hoewel je haar niet veel op het veld of bij evenementen zult zien, levert ze toch een
belangrijke bijdrage aan de edities van Langs de Lijn. Zoals ze dat in het verleden ook al deed. O
PS
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DE OUDE DOOS

busje komt zo…
Vanaf 1977 reed er vijftien jaar lang elke zaterdag een
blauw-wit volkswagenbusje door de provincie Utrecht. Met
daarin een bende uitgelaten voetballertjes van
Schalkwijk. Wij zochten Nico Veld op, destijds één van
de chauffeurs. “Het was elke zaterdag feest!”

In 1995 had het Overijsselse zangduo Höllenboer een grote hit met

'Het busje komt zo', een liedje over twee verslaafden die op de

methadonbus zaten te wachten. Maar het had ook gezongen

kunnen worden door jeugdige voetballers van Schalkwijk. Want vanaf

1977 beschikte de club over een blauw-wit volkswagenbusje waarmee

jeugdspelers van en naar de wedstrijden werden vervoerd. Het busje

kon worden aangeschaft na een grote inzamelingsactie in het dorp.

Nico Veld was jarenlang in allerlei functies actief bij Schalkwijk.

Inmiddels woont de 64-jarige conciërge van basisschool het Klavertje

in Houten en brengt hij sportpark Blokhoven nog maar zelden een

bezoek. Veld kan zich de inzamelingsactie nog goed herinneren. “Er

was een drie dagen durende fancy fair met onder andere een rad van

avontuur, een schiettent en een verloting. De prijzen kregen we van de

ondernemers uit Schalkwijk en we kochten ze in Baarle-Nassau. Een

grote pop kostte daar zeven gulden, terwijl hij in de verloting negentig

keer een rijksdaalder opbracht. Met de inzamelingsactie werd zo'n

vijftienduizend gulden opgehaald, waarmee we een busje kochten bij

Thijs de Kruif, die 'm in de clubkleuren spoot.“

Omdat veel gezinnen in die tijd nog niet over een auto beschikten,

waren het steeds dezelfde ouders die de voetballende kinderen moesten

vervoeren. Met de komst van het busje was dat niet langer

noodzakelijk. “Samen met Adriaan van der Velden, Bart Jansen en

Adriaan Kuik was ik de chauffeur. Ik maakte ook jarenlang het rooster

zodat alle jeugdelftallen evenveel gebruik konden maken van de bus,

die elke zaterdag van een uur of acht 's ochtends tot ongeveer zes uur

's avonds heen en weer reed.”

Veld kijkt er met enorm veel plezier op terug. “De kinderen vonden het

fantastisch om bij elkaar te zitten. Op weg naar de wedstrijd was het

vaak nog rustig, maar als we na afloop weer naar sportpark Blokhoven

reden ging de muziek aan en werd er flink meegezongen, of er nu

verloren was of gewonnen.” Vervelende ongelukken of pechgevallen

hebben zich gelukkig nooit voorgedaan, vertelt Veld. “Al werden we af

en toe wel aangehouden omdat er teveel kinderen in de bus zaten.

Maar de dienstdoende agenten knepen altijd een oogje dicht, ze wisten

ook wel dat we het voor de

vereniging deden.”

De blauw-witte

volkswagenbus werd in 1983

vervangen door een geel exemplaar. Onder het motto 'de bus moet

blijven rijden' werd dankzij een tweede inzamelingsactie een nieuwe

bus aangeschaft die tot 1992 dienst deed. Daarna was het ineens over,

tot verrassing van Veld. “Ik lag in het ziekenhuis toen ik een

telefoontje kreeg dat de club stopte met het busje. De exacte reden

weet ik niet, maar het aantal jeugdleden liep terug en inmiddels had

bijna ieder gezin een auto. Dus echt nodig was het misschien ook niet

meer. Maar dat ik het via de telefoon te horen kreeg, vond ik vreemd

en het deed ook pijn. Want ik had er nog zo'n lol in. Nu overheerst

vooral de herinnering aan al die fantastische ritjes hoor. Het was elke

zaterdag een feest!”

Volkswagenbusje met

NICO VELD

Door: Martin Veldhuizen
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EVENEMENT

KAARTEN MET DE BUREN
Op vrijdagavond 6 februari vulden zich

maar liefst 21 kaarttafels. De raskaarters

werden gemixt met de amateurkaarters

maar het plezier was onverminderd groot. Na

drie bomen klaverjassen ging de Buurttrofee

naar De Brink. Wilco van Kuijk was met

voorsprong de beste individuele kaarter. 

Alle roem was voor de organisatoren Ben van

Kuijk, Arno Vernooij, Michel Gruters en Eric van

Wijngaarden. Voorzitter Peter van Wijngaarden

praatte de avond aan elkaar en reikte met veel

enthousiasme de vele prijzen uit.

De prijzen voor het kaarten alsmede de
verloting werden mede mogelijk gemaakt
door de SPAR, Frituur De Linie en Frans van
den Berg.
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ECHT VAN ECHTELT

BESTUURS-KAMER
De ene bestuurskamer is de andere niet. Geregeld ben ik te gast

bij voetbalverenigingen en kan daarom de sfeer goed met elkaar

vergelijken. Zo bezocht ik onlangs de wedstrijd FC Utrecht – PEC

Zwolle en een week later de derby Schalkwijk – ’t Goy. Wat een wereld

van verschil. De kilte die me in Stadion Galgenwaard beving en de warmte

die na afloop van De Derby duidelijk voelbaar was. Voor, tijdens en na

Schalkwijk – ’t Goy was het uiterst gezellig in de bestuurskamer waar

gastheer Hans en voorzitter Peter de scepter zwaaiden. Er werd zelfs

een stukje taart geserveerd, die we kregen van mijn zwager Marcel Kool

die juist de finale van het zaalvoetbaltoernooi had gefloten en zowaar

met een doos slagroomgebak kwam aanzetten.

Bij toeval zat ik die middag naast burgemeester Wouter de Jong en loco

Herman Geerdes die een thuiswedstrijd speelde. We raakten in een

geanimeerd gesprek over het voetbal van vroeger en nu waarbij de

burgervader ook zijn sportieve loopbaan met ons deelde. Dat ging meer

over atletiek dan voetbal, maar dat mocht de pret niet drukken. Tijdens

de rust waren we het eens over het feit dat de eerste helft veel goede wil

maar weinig gestructureerd voetbal te zien had gegeven. ‘Hotse-knots-

begonia-voetbal’, zo citeerde ik de eerste trainer van FC Utrecht, Bert

Jacobs, nog eens een keertje.

,,Wat wordt het in de tweede helft,” vroeg Wouter de Jong me, toen we

aanstalten maakten om

weer naar het veld te

lopen. ,,Het wordt 1-1,

twee doelpunten die uit

de lucht komen vallen,’’

zo voorspelde ik met

een eigenwijs gezicht.

Het is te begrijpen dat

ik na afloop een

waarderend schouder -

klopje kreeg van onze burgemeester vanwege mijn deskundige prognose.

,,Je hebt er blijkbaar echt verstand van,’’ zo voegde Wouter me

bemoedigend toe. Mijn middag kon natuurlijk niet meer kapot.

Hoe anders was de sfeer een week eerder in de bestuurskamer van

Galgenwaard. Chagrijnige gezichten vanwege de 0-2-nederlaag en natuurlijk

vanwege de crisissfeer, ontstaan door de affaire-Kali. Ondanks het feit dat

er dure wijn werd geschonken en exclusieve hapjes werden rond gedeeld,

bleef ik niet al te lang hangen want het was een sfeerloze happening.  Met

in mijn achterhoofd de gedachte dat het er een week later in de

bestuurskamer van Blokhoven heel anders aan zou toegaan, ongeacht de

uitslag van Schalkwijk – ’t Goy. Hier geen dure wijn, maar enkel bier uit

een flesje en een simpel broodje. Ik ging opgetogen per fiets naar huis.

Door

HANS VAN ECHTELT

Jan heeft zich jarenlang voor onze vereniging ingezet. Vanaf begin jaren ze-
ventig is hij leider van diverse elftallen geweest.

Het tweede, derde, vierde en vijfde elftal  heeft hij allemaal onder zijn hoede
gehad. In het seizoen 1977 -1978 was hij zelfs leider van zowel het derde als
vierde  elftal.

Diverse kampioenschappen heeft hij op zijn naam staan: 1973 het
vierde,1976 het derde, 1995 het tweede en er zouden er nog vele volgen.

Begin jaren tachtig was hij leider van het tweede elftal met trainer Peter
Kool. Ook zat hij in de technische en in de kascommissie waar hij ook wel
zijn mening gaf.

Jan was een stille kracht die veel plezier beleefde aan het voetbal. Al zijn be-
zigheden deed hij vol overgave. Zo ook het 'vlaggen'. De snelheid waarmee Jan
de vlag omhoog stak, is menig speler bijgebleven. De wind die hiermee ge-
paard ging, hoorde je als het ware aan de andere kant van het veld.

Tijdens het 40-jarig jubileum van de vereniging is hij onderscheiden als 
erelid van de vereniging en in 1990 is hij door de heer Van Zenderen van de
KNVB gehuldigd met overgave van een zilveren speld, een bondsonderscheiding. 

Jan stond bij velen bekend als Jan Pet. Deze niet meer weg te denken bij-
naam dankte hij aan het feit dat hij zowel ’s winters als zomers een pet op
had. Als er over Jan Pet werd gesproken, wist iedereen wie daarmee werd
bedoeld. 

Tot aan zijn overlijden was Jan actief voor de vereniging als vaste bezorger
van het clubblad in diverse wijken in Houten.

We zijn Jan zeer dankbaar voor alles wat hij voor de vereniging betekend
heeft. 

Bestuur, leden en andere betrokkenen bij de VV Schalkwijk

IN MEMORIAM

Jan Veld
Op 30 december 2014 is Jan Veld op 75-jarige leeftijd overleden.
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DE VRIJWILLIGER

Ton Koppers 
“IEDER LID ZOU IETS BIJ
DE CLUB MOETEN DOEN”
Ton Koppers is de stille maar

drijvende kracht achter veel

activiteiten bij Schalkwijk. Zelf vindt

hij dat niet zo bijzonder, maar de

redactie van uw clubblad denkt daar

anders over. En dus gingen wij op

bezoek bij Ton om hem eens aan het

woord te laten. “Ik vind dat ieder lid

iets bij de club zou moeten doen.”

“Ik ben 56 jaar geleden in Schalkwijk

geboren en net als alle jongens ging ik

voetballen. Het eerste heb ik nooit

gehaald, ik vond de gezelligheid belangrijker,

al was ik ook geen groot talent hoor.  In 1980

stopte ik met competitievoetbal en sloot ik aan

bij de recreanten. Elke vrijdagavond trainden

we met als hoogtepunt de laatste goal. Want

wat de stand ook was, wie het laatste doelpunt

maakte had gewonnen. Al vormden de uurtjes

na het trainen natuurlijk het échte hoogtepunt.

Het was geregeld zaterdag-ochtend als we de

lichten uitdeden...

Toernooien
Met de recreanten speelden we in mei vaak

wedstrijden tegen allerlei gelegenheidsteams.

De kantine stond anders toch maar leeg dus

het was goed voor de clubkas. Vanuit die

wedstrijden kregen Joop Vernoy en ik het

idee om een toernooi te organiseren voor

gelegenheidsteams. In 1983 hielden we de

eerste editie waaraan onder andere teams

van de brandweer, de muziek- en

Door: Martin Veldhuizen
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carnavalsvereniging, de Soos en de barploeg meededen. Ruim dertig

jaar later bestaat dit toernooi nog steeds, mooi toch?

Zo stond ik ook aan de basis van het jaarlijkse bouwtoernooi. Tijdens

een potje kerstkaarten raakte ik in gesprek met Sjaak Aantjes van

Imabo. Hij vroeg of hij met zijn bedrijf ons veld mocht gebruiken om

tegen een ander bouwbedrijf te voetballen. Omdat we allebei wel meer

mensen uit de bouwwereld kenden, besloten we een toernooi te

organiseren met allemaal bedrijven uit de bouwwereld. Ook dit

bouwtoernooi is nog steeds een jaarlijks terugkerend feestje. Dat is

niet alleen gezellig en goed voor de omzet van de kantine, het hielp ons

ook bij de verbouwing van de kantine in 1998. Want die kostte de club

geen stuiver. Tal van vrijwilligers realiseerden een vernieuwd

clubgebouw met materialen die waren gesponsord door de bedrijven

die al jaren meededen aan het bouwtoernooi.

Ik ben ook secretaris van de supportersvereniging. Elk lid betaalt

€0,50 per gescoord doelpunt van het eerste, met een maximum van 

€ 20 per jaar. De opbrengst besteden we in overleg met het bestuur.

In het verleden hebben we onder andere nieuwe ballen aangeschaft,

een grote koelkast gekocht, banken langs het hoofdveld geplaatst en

nieuw meubilair gekocht voor de kantine. De supportersvereniging telt

bijna tachtig leden en het eerste heeft dit seizoen al 22x gescoord, dus

we hebben aan het eind van het seizoen weer een mooi bedrag

beschikbaar.

Jubileumboek
In 1996 bestond VV Schalkwijk vijftig jaar en ik vond dat een mooie

gelegenheid om een jubileumboek uit te brengen. Het was ontzettend

veel werk, maar tegelijkertijd prachtig om in de historie van de club te

duiken. Het leverde ook fantastische gesprekken op, zoals met Gerard

Franken, die in 1959 trainer van Schalkwijk was. Enkele leden

dachten dat hij was overleden, maar Franken bleek ik in Utrecht te

wonen en via een marktkoopman kwam ik achter zijn adres. Ik zocht

hem op en heb een avond lang met hem gesproken. Franken liet mij

een koffer zien met allerlei krantenknipsels. In het geheim nodigde ik

hem uit voor het jubileumfeest en de reacties zal ik nooit vergeten.

Sommige oud-leden waren verbaasd hem te zien en kregen spontaan

tranen in hun ogen.

Ik werk vier dagen als toezichthouder/directievoerder aan grote

projecten bij de gemeente Nieuwegein, zoals de ontwikkeling van

bedrijventerrein Het Klooster. Daarnaast heb ik een eigen bedrijfje in

tuinaanleg, bestrating en het rooien van bomen. Toch heb ik tijd

genoeg om ook bij Schalkwijk actief te zijn. Ik vind het gewoon leuk

om dingen te organiseren en het mensen naar de zin te maken. Toen

de kantine verbouwd moest worden vroeg ik mensen te helpen, maar

een aantal weigerden in eerste instantie, omdat zij bij vorige

gelegenheden hun eigen eten en drinken moesten betalen. 

Dat heb ik toen anders geregeld. Er stond de hele dag koffie klaar, 's

middags was er soep met broodjes en na afloop dronken we met z'n

allen een biertje. Vrijwilligers moet je goed verzorgen en belonen voor

hun inzet. En dat zeg ik niet omdat ik zelf ook vrijwilligerswerk doe, ik

vind dat gewoon normaal. 

Zelfwerkzaamheid
Net zoals ik vind dat ieder lid van Schalkwijk iets voor de club zou

moeten doen. Op die manier geef je iets terug aan de vereniging waar

jijzelf of je kinderen zoveel plezier hebben. Gelukkig hebben we bij de

club geen klagen over de zelfwerkzaamheid van onze leden. Dat is

overigens niet alleen bij onze vereniging zo, het kenmerkt in mijn ogen

de echte Schalkwijker. Kinderen krijgen het met de paplepel

ingegoten, kijk maar eens naar de Tour de Schalkwijk. Veel kinderen

die niet meer mee mogen fietsen, gaan als vrijwilliger de organisatie

in en helpen bijvoorbeeld met het afzetten van de wegen. Ik vind dat

mooi om te zien.

Weet je wat ik ook mooi vind? Kijken bij mijn kleinzoon Nick die in de

F1 speelt en waar hij wordt bijgestaan door zijn moeder en mijn

dochter Nathalie. Ik kan niet elke zaterdag, maar als ik langs de lijn sta

geniet ik. Zoals ik ook geniet al ik bij mijn zoon Tonnie ga kijken, die

nadat hij in het eerste speelde nu in het tweede terecht is gekomen.

Ach, ik heb het altijd naar mijn zin bij Schalkwijk. Ik ben blij met dit

cluppie en zal er waarschijnlijk tot in lengte van dagen actief zijn. 

Er is namelijk altijd wel wat te doen. Al zou het eerlijk gezegd fijn zijn

als iemand de organisatie van de draaiavond van mij overneemt. 

Ik doe dat nu al meer dan twintig jaar en vind het tijd worden voor een

opvolger. Dus als je iemand weet ...

Of ik trots ben op mijn vrijwilligerswerk? Nee, ik doe gewoon de

dingen die bij mij passen. Al kun je het natuurlijk nooit alleen. Neem

de draaiavond, daar werken dik veertig mensen aan mee! Maar

natuurlijk vind ik het hartstikke leuk dat het recreantentoernooi, het

bouwtoernooi en de draaiavond er nog steeds zijn. Niet omdat ik er

een rol in heb gespeeld, maar omdat het mensen met elkaar verbindt

en het is goed voor de club. Zo simpel is het!”

“Ik vind het gewoon
leuk om dingen te
organiseren en het

mensen naar de zin
te maken”
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FOTOPAGINA

HET GRAS IS ALTIJD
GROENER BIJ DE BUREN!

Een warm zonnetje afgewisseld door koude waterstralen uit een pistool,
smaakvolle cupcakes, blije gezichten, bierflesjes, confetti en vele mooi versierde
wagens. De carnavalsoptocht was weer hoe ie moest zijn. Ook de VV Schalkwijk

leverde daaraan haar bijdrage. Hoewel grappig verpakt, had zij een serieuze boodschap.
De VVS is het zat dat het gras altijd groener is bij de buurtverenigingen. Zij hield een
sterk pleidooi voor kunstgras en dat viel bij iedereen in goede aarde!

De burgemeester steekt zijn duim op voor kunstgras
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PUPIL VAN DE WEEK

Roan & Mats

De oogappeltjes
van de vereniging!

Om de ambities van de

pupillen extra aan te

wakkeren, mogen twee

pupillen het eerste elftal iedere

thuiswedstrijd vergezellen. Dit

betekent dat zij bij de wedstrijdbe-

spreking mogen zijn, kennismaken

met de scheidsrechter, meedoen

met de warming up en als absoluut

hoogtepunt de aftrap mogen ne-

men! Hopelijk smaakt deze ‘stage’

net als het patatje na de wedstrijd

naar meer, en zullen de pupillen

ooit zelf hun entree in hét eerste

maken! Onze ‘plaatjes’ ziet u hier. 
Rick & Nick

Jens & Max



CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | April 2015 27

Tygo & Thijs

VOORTAAN OP
FACEBOOK!
De Pupillen van de Week zullen voort-

aan via Facebook te bewonderen zijn!'

Rens & Tijs

Finn & Teun

Ciro & Koen

Joeri & Rein
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Meiden MC1
Kampioen!

Volgens trainer/leider Marco Tangelder klopten veel wedstrijden

gewoon waarbij ‘een beetje geluk’ zo nu en dan niet ontbrak.

“We hebben een sterke verdediging met meiden van 12, 13 en

14 jaar die niet bang zijn. Daarnaast mogen wij niet klagen over het

middenveld met een goede spelverdeelster die prima wordt geassisteerd

door de twee buitenste middenveldsters. Zij kunnen veel loopwerk

verrichten”, vertelt Marco bevlogen. Voor de voorhoede kan het team

maar liefst over vijf speelsters beschikken.

Als doorslaggevende factor noemt Marco het feit dat er een groep staat

die, ondanks het verschil in leeftijd en interesses, voetballend voor

elkaar wil werken. “Dit zien Stefan van der Werf en ik niet altijd terug

in de training, maar als er een wedstrijd is, willen ze winnen en elkaar

helpen en daar gaat het om! Zaterdag haal je de punten en op dinsdag

moet er ook ruimte zijn voor humor.”  

Op 6 december 2014 wonnen de meiden MC1 

van 't Goy MC1 en werden ze najaarskampioen. 

Waar was dit aan te danken?



Belangrijk moment
Na winst in de vijfde wedstrijd tegen Delta Sports MC1 gelooft Marco

zachtjesaan in een ‘kampioenschap’. Hij herinnert zich nog dat toen hij

dit hardop uitsprak er een ‘smile’ van oor tot oor op het gezicht van de

meiden kwam. Volgens hem een teken dat ze dit ook daadwerkelijk

wilden bereiken. Al naar gelang de wedstrijden vorderden en het

kampioenschap meer in beeld kwam, was dit ook langs de lijn zichtbaar.

De Meiden C1 konden op steeds meer support rekenen. Daarbij bleef het

niet alleen bij passief kijken. Marco: “Josta Kuijer heeft zelfs een

wedstrijd voor ons gevlagd waarvoor we haar erg dankbaar zijn. 

Met wat ondersteuning van Stefan en mij deed ze dit bijzonder goed.”

Spannend
En dan is daar de achtste wedstrijd uit tegen CDW MC1. De Meiden C1

staan in vier minuten met 0-1 voor, maar zijn ze zeker niet de betere.

Marco: “Wellicht dat het bezoek aan ‘Brothers’ de avond er niet de beste

voorbereiding was. Toch winnen we met 2-3 en als directe concurrent

VVIJ MC1 verloren blijkt te hebben gaan we alleen aan kop. Spannend!”

In de daaropvolgende wedstrijd tegen Saestum MC2 worden de meiden

door sponsor A.J. Benschop in nieuwe trainingspakken gestoken en

zorgt de nieuwe sponsor De Wiese voor nieuwe tassen. Deze geste

wordt door de meiden beloond met een 8-0 zege.  De meiden bouwen

de spanning verder op door daarna tegen Desto MC2 gelijk te spelen,

waardoor ze de volgende wedstrijd moeten winnen om het felbegeerde

kampioenschap in de wacht te slepen. 

Dé wedstrijd
Onder luide aanmoediging van een groot aantal met vlaggen, toeters en

bellen getooide supporters wordt op 6 december dé wedstrijd thuis

tegen ’t Goy MC1 gespeeld. Na een spannende strijd met een goede

redding van keepster Steffie wint Schalkwijk met 2-0. Het

najaarskampioenschap is een feit! Marco: “Stefan en ik zijn stiekem

net zo blij als de meiden zelf. De moeders hadden nog snel een kar van

sponsor A.J. Benschop versierd voor een rondgang door het dorp en

ook sponsor Martijn van der Gun van De Wiese was van de partij.

Bloemen en patat maakten het feest compleet.” 

Inmiddels spelen de meiden in de eerste klasse. Een volgend

kampioenschap is niet

waarschijnlijk, maar ze

zullen er hoe dan ook

voor gaan! De trainers

Marco en Stefan zijn

tevreden als het een

leerzame tweede

seizoenshelft word met

een groep meiden die

het leuk vind om met

elkaar te voetballen en

om te gaan. 
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UITSLAGEN:

Vriendenschaar MC1 –  VV Schalkwijk 0-1
         VV Schalkwijk   –  Aurora MC1 8-2
                   TOV MC3   –  VV Schalkwijk 0-7
         VV Schalkwijk   –  Brederodes MC1 3-0
      Delta Sport MC1   –  VV Schalkwijk 0-3
                GVVV MC2   –  VV Schalkwijk 0-6
         VV Schalkwijk   –  DVSU MC1 6-1
                  CDW MC1   –  VV Schalkwijk 2-3
         VV Schalkwijk   –  Saestum MC2 8-0
                Desto MC2   –  VV Schalkwijk 1-1
         VV Schalkwijk   –  t Goy MC1 3-0

“Op zaterdag haal je
de punten”
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SPONSORPAGINA

Dat mag gezien worden!

In de afgelopen periode konden diverse teams zich weer hullen in een nieuw tenue

en/of trainingspak met bijpassende tas. De gelukkigen? Van boven naar beneden:

Jongens A1, Meiden D1 en de Meiden C1. Uiteraard met dank aan de sponsors!
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KIDSCORNER
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Door: Natasja van der Velden
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TIKKIE TERUG

DELTA SPORTS C4 - SCHALKWIJK C1
We waren voor deze dag ingedeeld voor de beker en moesten tegen de mannen van Delta Sports C4 uit Houten.

Tijdens het intrappen werd omgeroepen dat de leiding zich moest melden bij het wedstrijdsecretariaat. Het

bleek te gaan om het laten zien van de dispensatieformulieren. Blijkbaar wist men bij Delta nog niet dat dit in

het Sportlink-systeem zit wat tegenwoordig gebruikt wordt. Voor de wedstrijd gingen we ook nog op de foto

met het team. Helaas was Vince deze zaterdag verhinderd en viel Danny voor hem in.

De wedstrijd begon gelijkwaardig maar Delta kreeg steeds de bal

en kon druk uitoefenen op ons doel. Na een tijdje kwamen wij

beter in het spel en konden we meer en meer een vuist maken.

Danny deed weer een keer met ons mee en kwam ineens vrij. Hij

raakte de bal met zijn buitenkant waardoor de bal een buitengewoon

effect kreeg en achter de keeper via een prachtige curve in het netje

belandde. Wij creëerden weer een kans wat tot een corner leidde en

in een rare kluts kwam de bal bij Jimmy die op de grond lag. Liggend

kreeg ie toch de bal drie keer tegen zijn voet en na de derde keer

ging ie wederom in het doel.

Al snel daarna kwam er nog een corner. Delta kopte hem weg. Bram

dacht enorm uit te halen, maar raakte de bal niet lekker. Via een rare

kromme kwam de bal bij Raimon die de bal ijzersterk controleerde en

in een keer intikte. Al gauw na rust maakte Delta 1-3 na een corner.

Danny miste en Martijn schrok zich een hoedje waardoor ie de bal niet

goed raakte en achter Rick de bal in het dak van het doel schoot. Delta

kwam weer sterk door en na een geplaatst schot in het hoekje door

Delta was het 2-3. Vlak daarna kwam er na een slechte beslissing van

de scheids een vrije trap voor Delta. Deze werd echt perfect ingescho-

ten in de kruising waar de lange Martijn stond te wachten, maar de bal

In de rubriek 'Tikkie Terug' besteden we aandacht aan gebeurtenissen 
die wat minder actueel zijn of enige tijd terug al hebben plaatsgevonden.
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net over zijn kruin zag gaan (3-3). Met nog vijf minuten te gaan kregen

we nog een corner. Van Vliet nam hem perfect en tilde hem net over de

keeper van Delta waar Jesse stond te wachten en in kon koppen: 3-4.

We dachten dat we de punten in ‘de tas’ hadden, maar er volgde nog

een prima aanval van Delta. 

Een speler van Delta liftte de bal over Rick: 4 -4. De scheids floot af en

iedereen keek elkaar aan van ‘wat nu’? Het was immers voor de Beker

dus er moest een winnaar komen. Aangezien het een bekerwedstrijd

was moesten er penalty’s genomen worden. De Gouden Wissel Jesper

Wieman (alias Tim Krul) ging tussen de palen staan tijdens de penalty’s.

De spanning was van de koppies te lezen...

De eerste penalty van Delta ging net langs Jesper. Yuri miste helaas zijn

penalty 1-0 voor Delta. Vervolgens ging Delta weer een penalty nemen

die prima werd gestopt door Jesper. Danny nam de 2e penalty voor ons

maar die werd gekeerd door de keeper. Toen was Delta weer aan de

beurt maar die schoten ruim over. Daarna kwam Jesse tegenover de kee-

per en die schoot zonder genade keihard rechtdoor (1-1). Gelukkig was

de keeper net een stapje opzij gegaan. Jesper stopte wederom een

schot van Delta in de hoek. Vervolgens kwam Merijn in de arena en

schot ‘cool’ in het hoekje waar de lange keeper van Delta nou net niet

stond (1-2). Als laatste kwam de speler van Delta naar de stip. Hij

legde aan en schoot op de lat. De bal kwam terug precies op het 

achterhoofd van Jesper waarna ie over het doel ging.

Het was feest en iedereen was door het dolle heen. Jesper werd op de

schouders genomen en rond gedragen. Na het douchen werden we ge-

trakteerd op een patatje van Josta en Mieke waarna we voldaan en met

een goed gevoel weer naar Schalkwijk gingen.

Helaas verloor de C1 op 9 maart met 3-2 van Houten C6 en eindigde

daarmee het bekeravontuur.

Ton Vernooij, leider







Ze hebben het nest inmiddels verlaten,

maar de broers Sander (26) en Tommy

(24) komen graag weer even thuis. Zeker

als er over voetbal gepraat kan worden. En dat

gebeurt nogal eens, want vader Wim (61) is het

oudste nog actief spelende lid van V.V. Schalk-

wijk, moeder Wilma is jarenlang als vrijwilliger

actief geweest voor de club, terwijl de jongens

zelf al sinds hun zesde voetballen. Met z'n vie-

ren vormen ze een voetbalfamilie 'pur sang'.

"Ik begon op mijn tiende, eerder kon toen nog

niet," vertelt Wim. "Vanwege een blessure aan

mijn knie moest ik stoppen toen ik 38 was. Ik

ging de teams van Sander en Tommy trainen,

later werd ik jeugdvoorzitter en raakte ik be-

trokken bij de organisatie van allerlei activitei-

ten. Omdat ik het spelletje zo leuk vind en de

problemen met mijn knie waren verdwenen,

ben ik tien jaar geleden weer begonnen met

voetballen. Ik heb het naar mijn zin hier, de

voetbalclub hoort bij het dorp en de kantine is

een mooie ontmoetingsplaats. "

Ook Sander laat er geen misverstand over be-

staan. "Bij Schalkwijk voetballen was en is

geen keuze, het hoort gewoon bij mijn leven."

Zijn jongere broertje Tommy vult hem direct

aan. "We hadden ook bij de muziek kunnen

gaan, maar dat was geen optie. Onze familie is

niet muzikaal, we zijn niet toonvast en hebben

geen gevoel voor ritme, haha."

Balgevoel
Dat de Van der Lindens wél balgevoel hebben,

laat Wim al vijftig jaar zien. Jarenlang was hij

een betrouwbare laatste man in het eerste, een

periode waar hij met veel plezier op terugkijkt.

"Het grootste succes boekten we in 1975 toen

we onder leiding van Wim Schreijer kampioen

werden. In een beslissingswedstrijd versloe-

gen we Hertha met 2-1 en er waren minstens

1000 supporters uit het dorp meegereisd naar

Vleuten waar de wedstrijd werd gespeeld.

Schreijer was trouwens niet alleen een gewel-

dige trainer, hij was ook een prachtmens. Ik

zal nooit vergeten dat hij tijdens de kermis in

de Wetering viel. Wim moest pissen en dacht

het gras in te lopen, maar het was kroos. Dat

kende hij als stadsjochie natuurlijk niet!"

Wim kon goed opschieten met zijn naamge-

noot. "Ik had een autootje gekocht en was dat

aan het opknappen waardoor ik niet kon trai-

nen. Schreijer zei dat als ik niet ging trainen ik

zondag ook niet zou spelen. Ik vroeg of hij mij

voor twee wedstrijden wilde passeren, dan kon

ik mooi de werkzaamheden aan mijn auto af-

ronden. Schreijer keek mij eens goed aan en

zei toen: 'Hou nu maar op met dat gezeik, zon-

dag speel je gewoon.' Dat was hem ten voeten

uit, wát een kerel."

Wist Wim deze schorsing nog te ontlopen, de

KNVB was ooit minder coulant met hem. "We

speelden een belangrijke wedstrijd tegen DVSU

en Herman van Eijk, één van de sportiefste

voetballers waar ik ooit tegen speelde, brak een

kwartier voor tijd bij een 0-0 stand door. Na-

tuurlijk ging hij plat, ik kreeg rood en doordat

er een opstootje ontstond werd de wedstrijd

gestaakt. Een week later werd de wedstrijd

uitgespeeld, maar ik was geschorst en van de
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IN HET ZONNETJE

Trotse ouders langs de lijn, kijkend naar hun voetballende kroost. Het is

een bekend tafereel bij menig voetbalclub en VV Schalkwijk vormt daarop

geen uitzondering. Behalve bij ons vierde elftal, daar spelen Wim van der

Linden en zijn zonen Sander en Tommy sámen. "Tegenstanders vinden

dat vaak bijzonder, wij niet."

"ZO BIJZONDER VINDEN WIJ HET NIET"
Sander en Tommy van der Linden voetballen met hun pa



club mocht ik ook niet mee. Onder begeleiding

van een paar 'bodyguards' ging ik toch. Met

tien man wonnen we zelfs met 0-1 en na afloop

heb ik met die Van Eijk gewoon een biertje ge-

dronken. Zand erover, zo ging dat in die tijd."

Het vierde elftal
Sinds tien jaar vertoont Wim zijn voetbalkun-

sten in het vierde elftal, waar hij samenspeelt

met zijn zonen Sander en Tommy. Voor hen is

dat niets bijzonders, voor menig tegenstander

wel. "In het veld noem ik mijn vader Pa," vertelt

Sander. Dat dit soms grappige situaties ople-

vert, maakt Tommy duidelijk. "Laatst vroeg een

tegenstander of iedereen in ons elftal mijn vader

Pa noemt. Ik zei dat ik hoopte van niet, voor

zover ik weet heb ik maar één broer, haha."

Wie denkt dat Wim tijdens de wedstrijden extra

waakt over zijn kinderen komt overigens be-

drogen uit. Als ze een schop krijgen reageert

hij niet, wél als ze er één uitdelen. "Ze moeten

leren wat slimmer te zijn. Vaak zie je hun over-

tredingen al meters vantevoren aankomen."

Andersom maken de jongens zich geen zorgen

over hun vader. "Ik vind het schitterend zoals

Pa er af en toe invliegt," zegt Tommy.

De mannen hebben het uitstekend naar hun

zin in het vierde elftal, dat afstevent op een

succesvol competitieslot. "We stonden acht

punten achter op Vreeswijk en nu nog maar

drie, dus we zijn bijna kampioen," zegt Wim la-

chend. "We hebben een leuke groep met een

goede mix van ervaren spelers en jonge hon-

den. Wij zijn de grootste sponsor van de ver-

eniging. Elke zondag zijn we, inclusief

geblesseerde spelers en supporters, met een

man of dertig present. Dat levert de kantine al-

tijd een flinke omzet op, dus het is voor ieder-

een het beste als wij voorlopig gewoon lekker

blijven voetballen."

"In ieder geval zolang Jan-Willem van Dijk bij

ons blijft," besluiten de Van der Lindens in koor.

"Want hij is de belangrijkste speler van ons elf-

tal. Nee, niet op het veld, want hij is gebles-

seerd. Maar Jan-Willem haalt na afloop altijd

het bier, hij is de enige die echt onmisbaar is!"
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WIM
Wim begon met voetballen bij VV

Schalkwijk in 1963 en speelde maar

liefst achttien jaar als laatste man in

het eerste. Vanwege aanhoudende

knieproblemen stopte hij in 1988 met

voetballen, maar op zijn vijftigste

maakte hij zijn rentree in het vierde.

Daar speelt hij nu nog steeds, Wim is

daarmee het oudste nog spelende lid

van de club. "Ik heb nu geen last meer

van die knie, maar merk wel dat de

jaren gaan tellen. Ik speel daarom vaak

maar een helftje en kijk het van jaar

tot jaar aan. Zodra ik merk dat ik er

voor spek en bonen bij loop, stop ik er

onmiddelijk mee. Wim is Servicecoör-

dinator bij Siemens.

WILMA
Wilma heeft zelf nooit gevoetbald, maar

is bij VV Schalkwijk zeker geen onbe-

kende. Ze was onder andere jeugdsecre-

taris, penningmeester, barmede-

werkster, schoonmaakster en gastvrouw

in het wedstrijdsecretariaat. Ook ver-

zorgde zij jarenlang het clubblad en staat

ze regelmatig langs de lijn bij de wed-

strijden van haar mannen. "Ik probeer

elke thuiswedstrijd te kijken, maar om

eerlijk te zijn weet ik vaak de uitslag

niet eens. De gesprekken met de andere

(spelers)vrouwen zijn daarvoor veel te

gezellig." Wilma werd drie jaar geleden

ernstig ziek en is momenteel aan het re-

valideren. "Zodra mijn gezondheid het

toelaat ga ik weer wat voor de club doen

want ik vind dat hartstikke leuk. Maar

dat duurt nog wel even."

SANDER
Sander begon als zesjarig jochie in de

F-jes van VV Schalkwijk. Na het afron-

den van zijn periode als jeugdspeler

speelde hij in het vierde en tweede,

waarna de toenmalige trainer Wessel

Meersman hem als linksbuiten bij het

eerste elftal haalde. Inmiddels is hij

als middenvelder terug in het vierde.

"Regelmatig krijg ik de vraag of ik niet

weer naar het eerste kom, maar ik blijf

liever in het vierde voetballen. We heb-

ben een geweldig leuke groep en het

leeftijdsverschil met de jongens van

het eerste wordt ook steeds groter.

Sommigen van hen heb ik zelfs nog

training gegeven bij de jeugd." Sander

werkt bij de gemeente Houten, waar

hij veranderingen in de openbare

ruimten intekent.

TOMMY
x tiOok Tommy begon op zijn zesde bij

VV Schalkwijk met voetballen. Bij de

senioren speelde hij eerst een aantal

jaren in het tweede, samen met zijn

broer Sander. Omdat hij vanwege zijn

opleiding en werk, Tommy is politie-

agent in Amsterdam, steeds vaker af-

wezig was bij trainingen en

wedstrijden stapte de linkspoot over

naar het vierde elftal. "Ik voetbal echt

alleen maar voor de gezelligheid, dus

het vierde is ideaal voor mij. Als ik er

ben is het prima, maar als ik er niet

ben ook. En op welke positie ik word

opgesteld maakt mij ook niet uit, ik

speel waar er een plekje is. Ik vind het

allemaal schitterend."

"Tegenstanders vragen
weleens of iedereen mijn

vader Pa noemt."
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ACTIVITEITENAGENDA VV SCHALKWIJK SEIZOEN 2014-2015

17
april

Bedrijfskaarten

19
april

Jeugdvoetbalclinic

8
mei

Bouwtoernooi 
(kantinedienst door derde elftal)

29 en 31
mei

Buurttoernooi 

30
mei

F.H. van den Berg 
4 x 4 toernooi

20
juni

Medewerkersfeest

29
augustus

VV Schalkwijk trapt af

29
augustus

Recreantentoernooi

CADEAUTIP!
Via de webwinkel op www.vvschalkwijk.nl
kunnen alle leden kleding mét het clublogo en

andere sportartikelen bestellen met een korting

van 15%. Ook leuk om cadeau te doen!

ACTUEEL

Evenals voorgaande jaren wil de VV Schalkwijk alle medewerkers, sponsors, leden van de

supportersvereniging, ereleden en leden van verdiensten bedanken voor hun bijdrage aan het

afgelopen jaar. 

Dit zal wederom gebeuren in de vorm van een feestavond die zal worden georganiseerd door

een nieuwe groep enthousiastelingen, namelijk Ron en Miranda Vermeulen, Eric en Mariska

Jacobs, Charles Henzen en Richard Scheidt. Namens het voormalige ‘feestkwartet’ zullen Johan

en Jacqueline Hopman en Arno Vernooij hand- en spandiensten blijven verlenen. De eerste

vergadering heeft inmiddels plaats gevonden en men heeft besloten om aan de avond weer een

thema te hangen. Er waren diverse opties, maar zoals altijd blijft de sterkste over en die wordt

nu verder uitgewerkt.

De datum is vastgesteld op zaterdag 20 juni 2015. Dus anders als eerder (30 mei) was vermeld!

Het seizoen is dan al afgesloten, maar het geeft iedereen de kans om in een luchtige sfeer het

afgelopen jaar te evalueren, en men kan zich eventueel voorbereiden op de vakantie, de Tour of

het nieuwe voetbalseizoen. Verdere mededelingen volgen natuurlijk nog. Dit zal gaan via de

website, andere media en natuurlijk via de tamtam.

Feestelijke groeten van het Feestcomité

20 Juni:
Medewerkersfeest 2015!

DUS HOU ZATERDAG 20 JUNI VRIJ, 
want het belooft weer een ouderwetse feestavond te worden!
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DE SPONSOR

"DE VOETBALCLUB IS EEN MOOI PODIUM"

De in Schalkwijk geboren Cor (44), voetbalde in een ver verleden bij

Schalkwijk, maar stopte daarmee toen hij een jaar of vijftien was. Hij

kwam jarenlang niet of nauwelijks meer bij de club. "Ik ging op zater-

dag liever geld verdienen.". Trudy (40) zag het levenslicht in Utrecht,

deed vroeger aan paardrijden en had niets met voetbal. "Ik dacht elke

zondagavond als mijn vader en twee broers naar Studio Sport keken,

moet dat nou?"

De laatste jaren zijn Cor en Trudy echter regelmatig op sportpark

Blokhoven te vinden. Verantwoordelijk hiervoor zijn dochter Romy

van acht, die in ME1 speelt, en haar vijfjarige broertje Jordy, die bij

de kabouters kennismaakt met de voetbalsport. Vrijwel elke zaterdag

staan ze langs de lijn om te genieten van het spelplezier van hun

kinderen. Tegelijk is het een rustpunt in hun drukke leven.

Veel voetballers zien de warming-up als een noodzakelijk kwaad. Liever zouden ze een paar ballen op de goal

rossen om daarna zo snel mogelijk aan de wedstrijd te beginnen. De spelers van onze A1 denken daar anders

over, voor hen kan de warming-up niet lang genoeg duren. Waarom? Dan kunnen ze zo lang mogelijk hun

nieuwe trainingspakken aanhouden, die ze van Cor en Trudy van Rijswijk hebben gekregen.

Door: Martin Veldhuizen

"Ik maakte zoveel
uren dat ik net

zo goed voor 
mijzelf kon 
beginnen"



CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | April 2015 45

Ontploffingen
Sinds oktober 2004 hebben Cor en Trudy namelijk hun eigen bedrijf:

C. Van Rijswijk Sloopwerken. "Ik ben opgeleid als kraanmachinist en

werd later projectleider," vertelt Cor. "Soms maakte ik soms zoveel

uren, dat ik op een gegeven moment meende dat ik net zo goed voor

mijzelf kon beginnen. Tegenwoordig zie je veel ZZP'ers, maar in die

tijd nam ik daarmee best een risico."

Het eerste jaar werd Cor vooral ingehuurd door andere bedrijven, maar

al snel haalde hij steeds vaker zelf zijn opdrachten binnen. Het ging

zelfs zo goed, dat hij hulp nodig had van zijn vrouw Trudy, die in de

zorg werkzaam was. "Ik werkte met visueel verstandelijk gehandicap-

ten met gedragsproblemen en deed de administratie van ons bedrijf

erbij. En ik ging wel eens op pad om nieuwe klanten te zoeken. Soms

lukte dat ook nog."

Het bedrijf groeide dusdanig dat Trudy haar baan in de zorg opgaf en

fulltime in de zaak aan de slag ging. Trudy runt nu het kantoor waar ze

samen met twee anderen de administratie verzorgt, terwijl Cor zich

richt op het aannemen van werk, de calculatie en de planning. Voor

het sloopwerk heeft hij vier mensen in vaste dienst, terwijl hij een be-

roep kan doen op een aantal flexibele krachten. 

"Soms mis ik het slopen zelf wel een beetje," geeft Cor toe. "Het is een

mooi vak, ondanks de steeds strengere regelgeving in Nederland. Wij

zijn verplicht de verschillende stoffen en materialen te scheiden,

omdat alles zoveel mogelijk gerecycled moet worden. We moeten een

gebouw met beleid ontmantelen, stukje voor stukje. Terwijl ze in Ame-

rika een gebouw dat gesloopt moet worden vaak gewoon opblazen en

alle puin in de woestijn gooien."

Jaloers op de Amerikanen is Cor niet. "Ontploffingen zien er spectacu-

lair uit, maar in feite is het het niet veel meer dan een paar gaten

boren en die vol stoppen met dynamiet. Ik vind het veel leuker om ge-

specialiseerde en ingewikkelde klussen uit te voeren. Laatst moesten

we een woonhuis slopen in de A.B.C.-straat in hartje Utrecht. De pan-

den daaromheen mochten natuurlijk geen enkele schade oplopen, ter-

wijl ook de afvoer van het puin in die nauwe straatjes niet gemakkelijk

was. Dat was een hartstikke leuke klus. Maar voor het slopen van al-

leen een toilet kunnen mensen ons ook bellen hoor." 

Jeugdbestuur
Trudy trad onlangs toe tot het jeugdbestuur van Schalkwijk. "Kees van

Ramselaar kwam langs om te vragen of ik in het jeugdbestuur wilde

komen. Ik heb even getwijfeld, want ik ken de spelregels nauwelijks.

Maar volgens Kees was dat niet nodig, ik werd gevraagd om op termijn

de activiteiten en taken van Berlinda van der Kreeft over te nemen.

Hoewel ik mij realiseer dat ik het druk krijg, heb ik 'ja' gezegd. Ik vind

het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen. Later, als ik in ons bedrijf

niet meer zo hard nodig ben, zou ik graag in een hospice aan de slag

willen gaan. Om daar een luisterend oor te zijn voor mensen in de

laatste dagen van hun leven. Maar eerst ga ik mijn best doen voor

Schalkwijk."

Sinds twee jaar zijn Cor en Trudy sponsor van VV Schalkwijk. Vorig

seizoen staken ze de toenmalige B1 (nu A1) in nieuwe kleding, dit jaar

kwamen daar gloednieuwe trainingspakken bij, langs het hoofdveld is

onlangs een prachtig reclamebord opgehangen en vanaf de volgende

editie adverteren ze in dit clubblad. Ze vinden het vrij normaal dat ze

de voetbalclub ondersteunen. "We doen het niet om nieuwe klanten te

werven," vertelt Cor. "De mensen uit het dorp weten ons toch wel te

vinden. Maar de club vroeg ons en wij willen als Schalkwijks bedrijf

graag wat terug doen voor het dorp. Ik vind de voetbalclub dan een

mooi podium. Onze kinderen hebben er tenslotte zoveel plezier."

Michel is dolblij dat Berlinda meer tijd zal krijg en, nu ze uit het
Jeugdbestuur gaat.
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COLUMN

Het nieuwe clubblad, oeps, ineens lag het

er. In een tijd waarin clubbladen op pa-

pier geen bestaansrecht meer lijken te

hebben, heeft het nieuwe bestuurslid Irene, be-

last met sponsoring en PR, het aangedurfd om

ons vertrouwde maar verouderde clubblad leven

in te blazen.

Toen ik het nieuwe blad voor het eerst onder

ogen kreeg, was is erg sceptisch over dit initia-

tief. Als medeoprichter van het toenmalige club-

blad in de jaren zeventig weet ik maar al te goed

dat het opstarten van zo’n project een uiterst

moeilijke opgave is. Je bent immers afhankelijk

van de tijdige inbreng van anderen. Maar per-

soonlijk juich ik ieder initiatief toe, mits het

enige kans van slagen heeft.

De eerste uitgave zag er voor elk wat wils goed

verzorgd uit, zowel qua tekst als qua foto’s. In

het bijzonder van oudere dorpsgenoten heb ik

lovende reacties gekregen. Ze blijven nu verze-

kerd van een papieren uitgave van het clubblad.

Toen ik onlangs op bezoek was in De Loericker

Stee, raakte ik in gesprek met de oma van onze

nieuwe kledingsponsor René Koppers. Ze toonde

zich laaiend enthousiast over het artikel van haar

kleinzoon, maar ook over de andere stukken in

het clubblad.

Dit is slechts een van de voorbeelden die me uit

de wandelgangen van mijn naaste omgeving ter

ore kwamen. Ik hoop van harte dat het hier niet

gaat om een eerste uitschieter, maar dat het

huidige niveau van ons clubblad van de VV

Schalkwijk gehandhaafd kan blijven. Daartoe

hoop ik zelf nu en in de nabije toekomst mijn

steentje te mogen bijdragen in de vorm van een

persoonlijke column. Tot de volgende keer wan-

neer een ander thema over ons clubleven ter

sprake zal komen.

Lovende reacties 
uit de wandelgangen

Door

FHVANDENB
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VRAGENVUUR

Naam:

ROBERT
GROTENBREG

Adres:

De Groes 49

Geboortedatum en -plaats: 

19 Januari 1971

Vriendin en kinderen:

Christine / Mees (10) en Jens (9)

Beroep/studie:

Teamleider katalyse-onderzoek
bij Shell in Amsterdam.

Rol(len) bij VVS:

Trainer-coach van de E2 en
voetballen bij de recreanten.

1.    VV Schalkwijk in één zin                Gezellige dorpsclub met enthousiaste inzet van heel veel 
                                                                  vrijwilligers

2.   Favoriete club in Nederland             VV Schalkwijk

3.    Beste speler van Nederland              Dirk Kuyt

4.    Mooiste stadion in Nederland          De Kuip, vooral vanwege het concert van U2 in 1987

5.    Favoriete club in buitenland            Alle goede wedstrijden van clubs in het buitenland

6.    Beste speler buitenland                    Lionel Messi

7.    Mooiste stadion buitenland              Het Gospin Dolac stadion in Kroatië, mooi gebouwd 
                                                                  tussen de rotsen

8.    Mooiste goal ooit                               De goal van Van Basten in de finale van het EK van ‘88

9.    Mooiste wedstrijd ooit                      Of het de mooiste wedstrijd ooit was weet ik niet, maar 
                                                                  Nederland-Spanje van het afgelopen WK was zeer vermakelijk

10.  Mooiste tenue                                    Het nieuwe tenue van Schalkwijk natuurlijk

11.  Beste/favoriete trainer                     Walter van Dijk maar wordt binnenkort mogelijk 
                                                                  ingehaald door Vincent Kuik

12.  Favoriete andere sport(en)               Skiën en tennissen met de kinderen

13.  Mooiste sportmoment ooit               De tenniswedstrijd op Roland Garros tussen Chang en Ivan 
                                                                  Lendl in 1989

14.  Wat kijk je op televisie                     Programma’s op National Geographic en Discovery, 
                                                                  Flikken Maastricht en de Blacklist

15.  Naar welk radiostation luister je    Veronica en naar Rob van Someren, nu bij Radio 10

16.  Voor welke film blijf je wakker       Invictus, een film over het leven van Nelson Mandela met een hele 
                                                                           goede rol van Morgan Freeman als Mandela

17.  Beste boek ooit gelezen                    De boeken van de Deense schrijver Jussi Adler-Olsen

18.  Het lekkerste eten                             Mijn zelfgemaakte kippensoep

19.  Favoriete drankje(s)                          Grimbergen dubbel en een vieux-cola met niet te veel cola…

20. Vakantieland en wat doe je daar     Zuid-Afrika, rondtrekken en veel te veel foto’s maken

21.  Ik erger mij aan                                 Achterbaks gedrag en arrogante voetballers als meneer 
                                                                    Ronaldo die zijn kapsel belangrijker lijkt te vinden dan zijn spel

22. Wie wil je graag ontmoeten              Nelson Mandela had ik graag willen ontmoeten

23. Je kunt mij wakker maken voor      Liever niet, maar als het dan toch moet voor een vlucht naar 
                                                                  een mooie nieuwe reisbestemming

24. Mooiste man of vrouw                      Mijn vrouw Christine

25. Dit is mijn droom                              Gezond blijven met mijn familie en nog veel mooie reizen 
                                                                  kunnen maken

26. Wie na jou in vragenvuurtje            Raoul Endeveld








