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n het Presentatie Magazine ontbrak een hele
belangrijke partij, namelijk de scheidsrechters!
Niet omdat we ze vergeten waren, maar omdat
ze een speciaal podium verdienen. En dat doen we
door ze nu vol in de schijnwerpers te zetten. In dit
nummer een drieluik. Niek Kuijer namens de
jeugdscheidsrechters, André Toonen als arbiter van
middelbare leeftijd en Hans van Echtelt als oude rot
in het scheidsrechtersvak en wiens ‘podiumplek’
geen nadere uitleg behoeft.

IRENE
OKKERMAN
bestuurslid sponsoring & PR
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Een oude rot is eveneens Gijs van Schaik. In de
rubriek ‘De oude doos’ – wat volgens hem wel erg
oud klinkt – doet hij verslag van zijn voetbalcarrière, vertelt hij smakelijke anekdotes en maakt
hij zijn grootste wens kenbaar. Jan Hommelberg
zetten we geheel terecht als ‘De vrijwilliger’ in de
spotlights, net als de vier nieuwe hoofsponsors.
Omdat onze club niet kan draaien zonder
vrijwilligers en sponsors zijn we blij met Hajé,

VMGI en Yakimono als nieuwe adverteerders in ons
clubblad.
Helaas hebben Carolien en Natasja van der Velden
afscheid genomen als redactielid. Maar gelukkig
hebben we met Josta Vernooij een geweldige
versterking binnengehaald!

Benieuwd naar de laatste mode? Blader dan snel
door en zie hoe kek onze dames erbij lopen!
Noemenswaardig is ook dat de vertrouwde VV
Schalkwijk-supporterssjaal (met het nieuwe logo)
weer verkrijgbaar is. Hoe te bestellen, leest u
eveneens in dit nummer. Behalve dat deze sjaal de
nodige comfort biedt tijdens gure wedstrijden, kun
je er ook goed mee zwaaien. Dus nu maar hopen
dat Schalkwijk veel scoort!
PS: Podiumplekken waren er ook voor de winnaars
van het zaalvoetbaltoernooi!
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VOORWOORD

RODE KONEN EN
OPPASSEN GEBLAZEN
De oliebollen en jaarwisseling zijn alweer achter de rug en, terwijl
ik dit schrijf, raast de voorjaarsstorm over het land. Kortom het
wordt weer voorjaar en tijd om buiten te gaan voetballen.

W

e hebben een periode gehad met
veel activiteiten zoals: de Draaiavond, Sinterklaas, Bingo- en
Snertavond en Nieuwjaarsreceptie met volleybaltoernooi. Al deze activiteiten waren
weer prima georganiseerd door de vele vrijwilligers.
Rond de Kerst heeft Ton Gruters helaas gemeld dat ie ons gaat verlaten en volgend
seizoen weer trainer wordt van SV Odijk.
Hij gaat zich daar ook meer richten op het
begeleiden van trainers van jeugd- en seniorenelftallen. De zoektocht naar een opvolger is in volle gang.

COLOFON

Afgelopen zondag is ook het zaalvoetbaltoernooi weer afgesloten. Ik stond bovenaan de trap te kijken en zag af en toe spelers de trap op komen met rode koontjes.
Dit was voor mij een moment van herkenning. Ik weet nog goed dat ik vroeger na
een kwartiertje dezelfde rode kleur had (al
had ik die al snel). Deze wedstrijden worden dus nog steeds zeer intensief beleefd.
Volgens de kenners komen de vele wed-

strijden in de zaal het spel op het veld ten
goede. Qua techniek steken de spelers hier
veel van op en zien ze meer en meer in dat
overspelen erg belangrijk is. Door die combinatie van techniek met inzicht/samenspel
kan je nog ver komen in het voetbal. Een
collega van mij speelt als aanvoerder in het
eerste van VVSB en moest voor de beker
tegen FC Den Bosch. Na een 2-0 achterstand wisten ze aan het einde van de wedstrijd de stand om te buigen naar een 2-3
overwinning. Ik was ook aanwezig bij deze
wedstrijd en het is geweldig om te zien dat
iemand zo ver kan komen.
Het verharden van de parkeerstrook met
gras-beton-tegels is ook afgerond. We werden zelfs nog getrakteerd op een nieuw
laagje asfalt op de weg ernaast. Waarschijnlijk door het vele vrachtverkeer lijkt
de asfaltstrook voor de deur naar de kantine iets verzakt waardoor er momenteel
veel water blijft staan. Bij de gemeente is
dit onder de aandacht gebracht. Wellicht
kan gelijk de plaats van de geel-zwarte
drempels verplaatst worden door ze aan de

TON VERNOOIJ
kant van de kantine en kleedkamers te
plaatsen. Als je dan een een deur uitkomt,
is de kans op een ongeluk minder groot. Tot
die tijd is het dus oppassen geblazen!
Tevens is het 70-jarig jubileum aanstaande.
Ik weet nog dat ik vroeger bij een wedstrijd
ben geweest op de plaats waar nu het pannenkoekenhuis wordt gebouwd. Dat was op
een 'veld' waar de beesten eerst vanaf gejaagd moest worden. Omkleden gebeurde in
het schapenhok. Toen was onze club al
maar liefst 30 jaar oud. De Jubileumcommissie is in volle gang om ideeën te bedenken, uit te werken en voor te bereiden.
Verderop in dit magazine leest u daar meer
over.
Ik wens u veel plezier in de tweede seizoenhelft, op het veld of langs de lijn.
Met vriendelijke groeten,
Ton Vernooij
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Ze zijn niet zo beroemd als Yolanthe, Sylvie en al die andere
WAG's en ze hebben geen beroemde voetballer als man of vriend.
Nee, die van ons kunnen zélf goed voetballen, zijn minstens zo
aantrekkelijk en zeer geliefd in Schalkwijk en omstreken

PUMPS & PENALTIES
Hier poseren onze Dames 1 in hun nieuwe outfit, sponsored by: DeDa Dakwerken - tenue (www.dedadakwerken.nl),
Zachtfruitbedrijf Anton van Garderen - trainingspakken (www.zachtfruit.com) en ProRepair - tassen: (www.prorepair.nl)
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VOORSTELRONDJE

U zult zich wel afvragen: wie zorgt
er toch voor dat we voor, tijdens en
na de wedstrijd een hapje en een
drankje kunnen halen in onze
schitterende voetbalkantine? Nou,
dat zijn wij, de kantinecommissie.

DE KANTINECOMMISSIE
Deze commissie bestaat sinds het seizoen
2013-2014 uit (op de foto van links naar
rechts): Robin Koppers, Joost Vernooy,
Jeffrey Kolfschoten, Mike Hommelberg en
Sjoerd van Eijden. We zijn aan deze klus
begonnen omdat we zelf graag redelijk wat
uurtjes in de kantine doorbrengen en daarom
vinden wij dat we ervoor moeten zorgen dat
de kantine er perfect uitziet. Zelf spelen we
ook al jaren bij de VV Schalkwijk en om op
deze manier een bijdrage te leveren aan onze
vereniging vinden we erg leuk.
Mike en Sjoerd zorgen voor de inkoop van het
eten en drinken bij de SPAR. Jeffrey is onze
contactpersoon van de Heineken die ervoor
zorgt dat er elk weekend voldoende drank in
de kantine aanwezig is. Joost en Robin
springen bij als er een avond wordt geklust
om onze kantine weer helemaal in orde te
krijgen. Denk hierbij aan het klein
onderhoud, het frituurvet vervangen en
natuurlijk het testen van de tap... Ook bij de
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verschillende evenementen van onze
vereniging zoals de derbydag tegen ’t Goy,
Buurttoernooi en het aankomende
jubileumweekend zorgen wij ervoor dat de
kantine in een goede staat is voor een
knallend feest.
Wij kunnen dat natuurlijk niet alleen. In
samenwerking met de verschillende barhoofden zorgen we ervoor dat er elk weekend
een goed getrainde en enthousiaste groep
met barmedewerkers staat. Wij willen al deze
medewerkers hartelijk danken voor hun
inzet. Ook willen we deze gelegenheid
gebruiken om Ria Kolfschoten te bedanken
voor het elke zondag weer fantastisch
schoonmaken van onze kantine!
Toen we begonnen met onze taak zijn er een
aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd
die van invloed zijn op onze kantine.
Namelijk, de alcoholleeftijd is verhoogd van
16 naar 18 jaar. Als kantinecommissie is het

ook even zoeken hoe we in onze kantine met
deze wijziging omgaan. Om onze kantine hier
goed op voor te bereiden zijn we naar een
alcohol-voorlichtingsbijeenkomst geweest in
de Galgenwaard van het NOC NSF. Hier
konden we samen met andere
sportvereniging overleggen hoe je met alcohol
en sport moet omgaan. Daarnaast proberen
we ook de mensen bewuster te maken van
alcoholgebruik in de kantine, vooral als je
daarna nog moet autorijden, denk hierbij aan
de BOB-campagne. Deze inzichten proberen
we nu door te voeren in de kantine zodat er
in onze kantine op een verantwoorde manier
kan worden genoten van ‘de derde helft’.
Wij nodigen iedereen uit om rond een
wedstrijd, een bezoekje te brengen aan onze
kantine voor een warm kopje koffie, een
lekker hapje of een drankje. Graag tot ziens!
Groetjes,
De Kantinecommissie
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IN HET ZONNETJE

Door: Martin Veldhuizen

HEY SCHEIDS!

Ze willen vooral niet opvallen, maar zijn o zo belangrijk. Daarom zetten we op deze pagina's onze
scheidsrechters in het zonnetje. Niek Kuijer namens de jeugdscheidsrechters, André Toonen als
arbiter van middelbare leeftijd en Hans van Echtelt, de 'oude rot' in het scheidsrechtersvak.

Niek Kuijer: "Ik geef bijna nooit
commentaar op de scheidsrechter"
"Allereerst wil ik graag alle scheidsrechters
bedanken voor hun medewerking. Wekelijks
moet ik voor zeven of acht jeugdwedstrijden
een arbiter vinden en gelukkig doe ik bijna
nooit tevergeefs een beroep op iemand. Ik
ben blij dat het doorgaan van een wedstrijd
niet afhankelijk is van goedwillende leiders
of ouders die min of meer noodgedwongen
moeten fluiten.
Op verzoek van Kees van Ramselaar ben ik dit seizoen als
scheidsrechterscoördinator voor de jeugd begonnen. Iemand moet
het doen, hè? Maar ik vind het leuk om dingen te regelen en het kost
mij niet zo veel tijd. Na een paar whattsapp berichten heb ik de
bezetting meestal wel rond. Alleen voor wedstrijden van mijn eigen
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team, ik speel in de A1, moet ik soms flink puzzelen. Ons team is het
lastigste team. Sowieso vanwege onze leeftijd, maar ook omdat
sommige jongens in ons elftal moeilijk beslissingen van de
scheidsrechter kunnen accepteren. Ondanks het feit dat een aantal
van hen zelf scheidsrechter is en dus weet dat het niet altijd
makkelijk is. Nee, zelf geef ik bijna nooit commentaar op de
scheidsrechter.
Ik fluit sinds mijn veertiende en vooral bij jonge voetballertjes
probeer ik altijd uit te leggen waarom ik een beslissing neem. Dat
werkt prima. Natuurlijk heb ik wel eens te maken gehad met boze
ouders, maar de bedankjes en waardering die ik krijg overheersen.
Fluiten is leuk, ervoor zorgen dat alle jeugdwedstrijden een
scheidsrechter hebben ook, maar zelf voetballen blijft het mooist.
Omdat ik de indelingen verzorg, kan ik dat goed combineren met
mijn eigen wedstrijd. Want die gaat altijd voor, zeker nu we met de
A1 op titelkoers liggen!"
| LANGS DE LIJN
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André Toonen: "Anderen vonden dat het
mij niet slecht af ging"
"Ik stopte met voetballen bij VV Schalkwijk
toen ik het niet meer als leuk ervaarde. Een
hoop gezeur in en rond het veld.
Overtredingen die niet of nauwelijks bestraft
werden. Ook ikzelf was daar debet aan.
Stoppen dacht ik.
Maar hoe verder want voetbal blijft een
mooie sport. Bij gebrek aan een
scheidsrechter had ik inmiddels een paar keer
gefloten bij het derde elftal waar ik toen nog in speelde. Ik kreeg er een
goed gevoel van en anderen vonden dat het mij niet slecht af ging. Ik
dacht: dit is het. En tot op heden blijft het een mooie hobby. Zolang het
plezier overheerst blijf ik fluiten. Tegenwoordig moet je niet alleen wat
er in het veld gebeurt in de gaten houden. Nee, er zijn meer zaken die je
als scheidsrechter dient te weten of te kunnen. Zo moet je heel goed de
spelregels weten, maar ook hoe te handelen als de leeftijd van een
jeugdspeler niet overeenkomt met het elftal waarin hij of zij speelt.
Weten dat geen spelerspas bij je hebben niet spelen betekent. En hoe te
handelen als men het daar niet mee eens is.
En dan is de wedstrijd nog niet eens begonnen... Ik vind dat de leider
dit soort dingen allemaal voor elkaar moet hebben als hij zich meldt in
een bestuurskamer. Dat scheelt al een hoop ergernis.
Een scheidsrechter moet niet alleen de regels kennen, bij gebrek aan
een goede communicatie staat hij ook niet sterk. Hij moet soms in een
fractie van een seconde beslissen en in het kort uit kunnen leggen
waarom hij die beslissing neemt.

denken al gauw dat ook zij dan overal commentaar op kunnen leveren.
Ze kunnen dusdanig opgefokt raken dat er grove overtredingen uit
voortkomen. Het is ook de taak van de coaches om dit te voorkomen.
Als scheidsrechter doe je het nooit goed zou je kunnen denken. Maar
als de wedstrijd is afgelopen en het merendeel komt je bedanken en
complimenteren dan is dat voor mij een motivatie om het volgende
weekend weer een wedstrijdje te fluiten."
Hans van Echtelt: "Als ik mijn hand
opsteek, is het buitenspel’’
"Wat is de overeenkomst tussen Sonny
Silooy, voormalig international en oud-speler
van Ajax en Willem van der Linden, spoeler
van Schalkwijk 4? Als ex-scheidsrechter kan
ik dat haarfijn uitleggen. Een aantal jaren
geleden zat ik op de tribune van Galgenwaard
om te kijken naar de reserves van FC Utrecht
en Ajax, die op deze avond tegen elkaar een
competitieduel moesten spelen.Bij de warming-up raakte de
scheidsrechter geblesseerd zodat er een invaller gezocht moest worden
om te fluiten. Dat betekende dat de eerste grensrechter moest invallen,
maar toen moest er nog een persoon gevonden worden om in zijn
plaats te gaan vlaggen.
Om een lang verhaal kort te maken: Wout Smit, de toenmalige
elftalleider, rende de tribune op en vroeg: ‘’Hans, wil jij gaan
vlaggen, anders kan de wedstrijd niet doorgaan?’’ Ik aarzelde geen
moment en begaf me naar de kleedkamer om de gewenste kledij aan
te trekken. Bij de aftrap kwam Sonny Silooy, destijds aanvoerder van
Ajax, naar me toe en zei: "Grens, je hoeft niet zo op buitenspel te
letten, als ik mijn hand opsteek, is het altijd buitenspel.’’

Toon van de Linden was daar sterk erg sterk in, hij was een voorbeeld
voor mij. Toen ik in de A1 voetbalde had ik nog weleens de neiging om
te reageren op de scheidsrechter. Toon floot ons regelmatig en liet
duidelijk weten in zijn uitstraling en een paar woorden dat de grens
bereikt was bij bepaalde overtredingen en commentaar. Hij maakte ook
geen onderscheidt of je nu zijn buurjongen was of niet en daarom vond
ik hem ook een goede en aangename scheidsrechter. Zelf ga ik vrijwel
nooit in discussie. Mijn ervaring is, dat als je in een paar woorden
duidelijk kunt uitleggen waarom je fluit of juist niet, men daar negen
van de tien keer vrede mee heeft.

Laat ik dezelfde zin een aantal keren daarna gehoord hebben bij de
aftrap van Willem van der Linden, aanvoerder van Schalkwijk 4. Ook
hij stak meestal geroutineerd zijn hand op als er een vijandelijke
aanvaller dreigde door te breken, ten teken dat het ‘geheid
buitenspel’ was. Natuurlijk heb ik zowel de instructies van Sonny
Silooy als Willem van der Linden niet altijd plichtsgetrouw
uitgevoerd, maar het is wel een leuke anekdote. Toen mij werd
gevraagd om een voorval uit mijn arbitrale loopbaan te melden,
schoot dit me te binnen.

Ook langs het veld gebeuren wel eens dingen waar je als
scheidsrechter tegen op kan of moet treden. En dan maakt het niet uit
of het nu bij een seniorenwedstrijd is of bij een jeugdwedstrijd. Vaak
is het het constante commentaar wat van de zijlijn afkomt. Ik geef dan
aan de desbetreffende persoon aan dat de grens is bereikt. En dat ik
hem naar het dakterras verwijs, als hij er niet mee stopt. Met name bij
jeugdwedstrijden moet daar goed op gelet worden, want jeugdspelers

Tenslotte wil ik benadrukken dat ik dit niet meegemaakt zou hebben
wanneer ik niet ooit een cursus als scheidsrechter had gevolgd. Ik
heb het vijftien jaar met veel plezier gedaan, en ook geregeld
grappige dingen in het veld meegemaakt zoals bovengenoemde
gebeurtenis. Ik kan dan ook iedereen die een beetje gevoel voor het
spelletje heeft van harte aanbevelen ook eens de fluit ter hand te
nemen. Het zal je vrijwel zeker goed bevallen!"
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DE OUDE DOOS

Door: Martin Veldhuizen

Nul kampioenschappen,

wel twee fietsen
Al 49 jaar trekt Gijs van Schaik elk weekend het blauwwitte tenue van VV Schalkwijk aan. Het leverde hem precies nul kampioenschappen op, maar wel twee fietsen. En
ontelbare geweldige herinneringen.
Je kunt van alles zeggen over Gijs van Schaik.
Bijvoorbeeld dat de goedlachse boekhouder zijn
vak verstaat. En dat hij met zijn gezin –
echtgenote Mieke, zijn zonen Wout en Stef en
dochter Renske – prachtig woont aan de
Lekdijk. Of dat hij over een ijzeren gestel moet
beschikken omdat hij al 49 jaar elk weekend
het blauw-witte VV Schalkwijk-tenue aantrekt.
En zijn voetbalkicksen onderbindt om met zijn
voetbaltas op weg te gaan naar sportpark
Blokhoven of een ander veld in MiddenNederland om een partijtje te voetballen.
Maar je kunt onmogelijk beweren dat hij als
voetballer de successen aan elkaar rijgt. Bijna
een halve eeuw en meer dan duizend
wedstrijden leverden hem namelijk nooit een
kampioenschap op. Niet in de jeugd, niet met
het vlaggenschip van VV Schalkwijk waarvoor
hij van zijn achttiende tot zijn eenendertigste
speelde en niet met het derde waarin hij nu al
ruim twintig jaar actief is.
Sfeer
"Met het derde werd ik wel vijf keer tweede,"
zegt de 56-jarige eigenaar van Honswijk
Administratieve Dienstverlening als zijn
palmares ter sprake komt. "Nee hoor, ik ben
niet gefrustreerd dat ik nooit kampioen ben
geworden. Ik voetbal voor mijn plezier, mijn
humeur hangt niet af van drie punten of een
titel. De sfeer in de groep vind ik veel
belangrijker."
Met de sfeer zit het in het derde wel goed,
vertelt Gijs, die ooit als linksbuiten begon,
later een linie terugzakte en tegenwoordig als

16

linksachter zijn meters maakt. "We hebben
een ontzettend gezellig team met jongens uit
elke leeftijdcategorie. Samen met Johan
Hopman en Rene Peters behoor ik tot de
vijftigplussers. We trekken vanzelfsprekend
veel naar elkaar toe, maar ook met de jongere
jongens hebben wij een prima contact."
Lifter
Ondanks zijn respectabele leeftijd is Gijs niet
het oudste voetballende lid van onze club.
Hij moet de 62-jarige Wim van der Linden uit
het vierde voor laten gaan. Maar hij is wél het
langst voetballende lid van VV Schalkwijk.
"Eigenlijk had ik al 51 jaar lid moeten zijn,"
zegt Gijs. "Maar vroeger mocht je pas op
voetballen als je zeven was, dus noodgedwongen heb ik eerst twee jaar bij Esta op
gym gezeten."
Bijna een halve eeuw VV Schalkwijk leverde
hem weliswaar geen enkele titel op, aan
geweldige herinneringen geen gebrek. "Ik heb
zoveel leuke momenten beleefd. In de Dpupillen speelde ene Sjaak Lookman bij ons in
het team. Laat ik het zo zeggen: hij was niet
onze beste voetballer en begon vaak als
reserve. Toen we uit bij Dorestad (het huidige
CDW, red.) moesten voetballen, vertrokken we
met slechts elf man naar Wijk bij Duurstede.
Sjaak was één van die elf en zou dus in de
basis starten. Maar aan de aftrap telde de
scheidsrechter slechts tien spelers. Achter
het raampje in de kleedkamer verscheen het
gezicht van Sjaak. Hij wist niet dat we met

z'n elven waren en ging er vanuit dat hij weer
wissel stond." Een andere herinnering stamt
van een paar jaar later. Gijs ging als jonge
supporter mee met een wedstrijd van het
eerste. "Volgens mij naar SCH'44 in
Harmelen. Ik zat bij een aantal eerste
elftalspelers waarvan ik de namen niet meer
weet in de auto en bij het Oude Houtensepad
wilden we de A12 opdraaien. Daar stond een
lifter met zijn duim omhoog en een meter of
tachtig verder stopten wij. De speler naast de
bestuurder draaide zijn raam open en wenkte
de lifter. Die nam een sprint naar onze auto
en de bijrijder vroeg of hij moest lopen. Toen
de lifter daarop bevestigend antwoordde, zei
hij: 'Da's jammer, anders had je mee kunnen
rijden'. Vervolgens gaf onze bestuurder vol
gas. Iedereen in de auto lag krom van het
lachen, ik ook."
Vechtpartij
Ook aan zijn optredens binnen de lijnen
bewaart Gijs louter positieve herinneringen.
Uitgezonderd die ene wedstrijd een jaar of
vijftien geleden bij Zeist, waar een massale
vechtpartij uitbrak. "Een hele vervelende
ervaring," blikt Gijs terug op het incident.
"Toen heb ik gezegd; als dit nog een keer
gebeurt, dan stop ik ermee. Maar gelukkig is
| LANGS DE LIJN
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"Met het derde werd ik wel
vijf keer tweede"

het bij die ene keer gebleven. Fanatiek
voetballen oké, maar het moet niet agressief
worden."
Liever denkt hij terug aan al die wedstrijden
die wij van zijn veelal veel jongere
opponenten won. "Ik ben gelukkig nog redelijk
fit en word er niet zo maar uitgelopen. Ik hoor
de tegenstanders wel eens op elkaar
mopperen. Dan zeggen ze: 'joh, die vent is
drie keer zo oud, ga hem nou eens voorbij.'
Maar het lukt mij nog vaak genoeg om dat te
voorkomen."
Barbecue
Als dat niet meer lukt, hangt Gijs van Schaik
dan eindelijk zijn voetbalschoenen aan de
wilgen? "Met Johan Hopman en Rene Peters
heb ik de afspraak, dat we het elkaar laten
weten als we willen stoppen met voetballen.
Afgelopen zomer hadden we bij mij thuis
afgesproken om onder het genot van een
barbecue en wat biertjes te bespreken of we
door wilden of niet. Om een uur of twee 's
nachts vroeg Johan waarom we ook alweer

bij elkaar waren gekomen. We hadden het er
nog helemaal niet over gehad, haha. Binnen
een paar seconden waren we eruit: natuurlijk
gaan we door."

Net zo lang tot hij een keer kampioen wordt?
"Nou, laat ik dat maar niet beloven. Al moet ik
er niet aan denken, dat ik stop met voetballen
en de jongens een jaar later de titel grijpen.
Want dan krijg ik vast te horen dat het al die
jaren aan mij heeft gelegen!"
Prijzen
De geboren IJsselsteiner, die nog voor zijn
eerste verjaardag naar Schalkwijk verhuisde,
heeft ons dorp en de voetbalclub in zijn hart
gesloten. Niet alleen zijn voetbalcarrière, ook
z'n overige activiteiten zijn daarvan het
levende bewijs. Gijs was jeugdtrainer en
verzorger en haalt tegenwoordig het oudpapier op voor de club, daarnaast is hij
penningmeester van de ijsclub en sponsor van
één van de wielerploegen bij de Tour van
Schalkwijk.

Hij oogt als een tevreden en gelukkig man.
Maar knaagt het gebrek aan titels toch niet
een beetje? "Nee joh, daarvoor zijn de
herinneringen mij veel te dierbaar.
Trouwens, in de tijd dat Matton hoofdsponsor
was, verlootte hij eens twee fietsen. Ik won
er één. En bij het 50-jarig jubileum van de
club won ik er in de verloting weer één. Dus
ik heb hier wel degelijk prijzen gewonnen!"

VOETBALLEN MET WOUT EN STEF
Dromen over een kampioenschap is aan Gijs niet besteed. Wel heeft hij een andere grote voetbalwens. "Ik zou graag een officiële wedstrijd spelen met mijn
zoons Wout en Stef. Wout is nu 19 en speelt in het tweede, Stef (15) voetbalt in de B1. Ooit wil ik samen met hen in actie komen tijdens een competitie- of
bekerwedstrijd. Dat lijkt mij mooier dan welk kampioenschap ook."

"Ik moet er niet aan denken,
dat ik stop en ze een jaar
later de titel grijpen"
CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Maart 2016
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VIDEOSCHEIDSRECHTER

O

nlangs lanceerde de KNVB het bericht dat met ingang van het
volgende seizoen de zogenaamde videoscheidsrechter wordt
ingezet bij het bekervoetbal. Bepaalde situaties worden dus nader
bekeken door deskundigen zodat een bepaalde beslissing van de arbiter
in het veld teruggedraaid kan worden. Slaagt deze proef, dan wordt de
videoscheidsrechter een seizoen later ook ingezet bij topwedstrijden in
de competitie.
Bij het horen van dit bericht moest ik terugdenken aan een situatie bij
het jeugdvoetbal op ons eigen Blokhoven. Ik was bij toeval aanwezig bij
een duel tussen twee jeugdteams, die van Schalkwijk en van Hercules.
Het was ook nog eens een topper zodat de belangen groot waren. Bij een
scrimmage voor het Schalkwijk-doel kon onze keeper op het nippertje
redden, maar vervolgens kwam de leider van de bezoeker – nadat het spel
al weer hervat was – het veld in rennen.
Volgens hem was de bal over de doellijn geweest en had er dus alsnog een
doelpunt toegekend moeten worden. Hoewel dat spelregeltechnisch niet
mogelijk was, liet onze jeugdscheidsrechter zich ompraten en kende
alsnog een treffer voor Hercules toe. Wat zou op dat moment een
videoscheidsrechter welkom geweest zijn om uitsluitsel te geven: doelpunt
of niet. Maar bij het jeugdvoetbal, zal dat wel nooit ingevoerd worden.
Over scheidsrechteren gesproken. Ooit heb ik de twijfelachtige eer gehad
om in te vallen bij het eerste elftal van Schalkwijk, het gebeurde in de
thuiswedstrijd tegen Patria. De door de KNVB aangestelde arbiter liet het

ECHT VAN ECHTELT
afweten en een telefoontje naar mijn huis maakte duidelijk dat mijn
aanwezigheid als arbiter noodzakelijk was om de wedstrijd te laten
doorgaan.
Om een lang verhaal kort te maken, Schalkwijk speelde slecht en verloor
met 1-2 van het veel lager geklasseerde Patria. En wat erger was, ik moest
tot overmaat van ramp Jan Willem van Dijk wegens natrappen uit het veld
sturen. Twee weken later was er weer een thuiswedstrijd van Schalkwijk
tegen Odijk waarin de scheidsrechter - een bekende van mij – een
spierblessure opliep. Hij liep naar de kant en vroeg mij om restant van de
wedstrijd van hem over te nemen.
Nog voordat ik een beslissing had kunnen nemen, hoorde ik vanaf de kant
een bekende supporter van Schalkwijk roepen: “Die Van Echtelt willen
we niet, die is veel te eerlijk...” En zodoende ben ik die middag niet
opnieuw als invaller gaan fluiten. En heeft een ander het overgenomen.
Misschien kan ik in de verre toekomst nog wel als videoscheidsrechter
bij thuiswedstrijden van Schalkwijk gaan fungeren.
Hans van Echtelt

ZAALVOETBALKAMPIOENEN 2016!!!

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Maart 2016
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DE VRIJWILLIGER

Door: Martin Veldhuizen

H

Jan Hommelberg
kan niet zo goed stilzitten

"IK HEB ER
GEWOON
PLEZIER IN"
Jan Hommelberg zit bij de maandagochtendploeg, helpt met het
organiseren van de draaiavond, springt als het nodig is bij achter de
bar en maakt dagelijks de kleedkamers schoon. Op de vraag waarom
hij dag en nacht bij VV Schalkwijk rondloopt blijft het lang stil. Dan,
na een nieuwe aarzeling, komt het hoge woord eruit. "Ik heb er
gewoon plezier in."

20

et overlijden van zijn vrouw Annie,
twaalf jaar geleden en een dag voor
haar 46e verjaardag, was een klap
voor Jan Hommelberg. Ineens bleef hij achter
met zijn drie tienerdochters Linda, Cindy en
Lisanne. Een zware en onzekere periode brak
aan, maar toch heeft die tijd hem ook iets
moois gebracht: het besef dat hij op de steun
kon en kan rekenen van zijn familie, zijn
buren en z'n vrienden van de voetbalclub.
Maanden-, of eigenlijk jarenlang hielpen ze
hem waar dat nodig was.
Inmiddels hebben zijn jongste dochters het
huis verlaten. Cindy, die 28 is, woont een
paar straten verderop in Schalkwijk, Lisanne
(25) vertrok naar Ede. Alleen de 30-jarige
Linda woont nog bij haar vader in het
ouderlijk huis aan de Biesterlaan. Daar heeft
ze, mits ze zelf niet aan het werk is, vaak het
rijk alleen. Want haar pa kan niet zo goed
stilzitten, die is altijd aan het werk,
onderweg, of bezig bij zijn tweede grote
liefde: VV Schalkwijk.
Goud
Mensen zoals Jan Hommelberg zijn goud
waard voor de vereniging. Een tekort aan
mankracht achter de bar? Jan springt wel
even bij! Is klein onderhoud noodzakelijk?
Jan staat paraat! De jaarlijkse draaiavond?
Jan haalt overal de vleesprijzen en de
cadeaubonnen op!
"Ik heb er gewoon plezier in," zegt de bijna
59-jarige inwoner van ons dorp na lang
aarzelen met een gezicht alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is. "Ik steek
graag de handen uit de mouwen en bij de club
is altijd wel wat te doen. Op maandagochtend
sluit ik graag aan bij de ploeg die allerlei
onderhoudswerkzaamheden verricht op ons
sportpark. Als ik zie dat mensen in de
kantine lang op hun beurt moeten wachten
help ik ze graag even. De draaiavond kan niet
zonder prijzen, dus die haal ik graag bij de
gulle gevers op. En toen er dug-outs langs het
hoofdveld moesten komen kon ik als
metselaar natuurlijk niet de andere kant op
kijken."
| LANGS DE LIJN
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Bijna dagelijks komt hij op sportpark Blokhoven om na afloop van de
trainingen en wedstrijden de kleedkamers schoon te maken. "Hoewel
de meeste voetballers echt wel hun best doen om er geen puinhoop van
te maken, vinden sommigen het helaas toch nodig om hun schoenen ín
de kleedkamer uit te kloppen. Een enkeling doet dat zelfs tegen de
muur. Al die modder en het overige afval moet wel opgeruimd zijn als
een dag later andere spelers de kleedkamer gebruiken."
Eén been
Meer dan veertig jaar zat Jan zelf in zijn voetbalkleren in die
kleedkamers. Als jeugdspelertje van Schalkwijk, aan de overkant van
de Lek bij Culemborg '67 ("Annie kwam er vandaan, toen ik een jaar of
twintig was ging ik daar voetballen.") en tenslotte weer bij Schalkwijk,
voordat hij afbouwde bij de recreanten. "Ik speelde meestal
rechtsachter of laatste man en was hard voor anderen, maar ook voor
mijzelf. Op één been kun je ook lopen, zei ik altijd. Maar toen ik 52
was kreeg ik hielspoor en was het over."
De liefde voor het spel was inmiddels overgeslagen op zijn dochters.
"Ma heeft mij opgegeven," klinkt het vanaf de bank waar Linda haar
vader er fijntjes aan herinnert dat hij er in eerste instantie niets van
wilde weten. "In die tijd waren er nauwelijks meisjes die voetbalden,"
legt Jan uit. "Maar al snel raakte ik bij hen betrokken en werd ik
trainer, leider en grensrechter. Het zijn toch je dochters hè? En ik kan
nu eenmaal moeilijk stilzitten."
Ouwehoeren
Bij VV Schalkwijk klaagt niemand over die eigenschap van Jan. Sinds
het bedrijf waarvoor hij werkte drie jaar geleden failliet ging en hij
zonder werk kwam te zitten steekt hij nog meer tijd in de club. "Ik heb
nu een 0-uren contract bij Cor van Rijswijk die gelukkig regelmatig
werk voor mij heeft. Maar er blijft tijd genoeg over om klusjes voor de
voetbalclub op te knappen. En anders ga ik er voor de gezelligheid
heen en om een praatje te maken. Mijn hele familie loopt er rond en
ook de andere leden ken ik vrijwel allemaal."
Hij kijkt elke week weer uit naar de zondag. Die dag begint hij met een
bezoek aan het graf van Annie, waarna hij koers zet naar sportpark
Blokhoven. "Op zaterdag, en als er zondags bij Schalkwijk geen
wedstrijden zijn, ga ik graag naar clubs in de omgeving als SVL,
Aurora, Odijk of Focus'07. Maar het liefst sta ik bij Schalkwijk langs
de lijn om naar het eerste en onze andere seniorenteams te kijken. En
ondertussen lekker ouwehoeren met de mensen die familie zijn of die
ik als zodanig beschouw. Bij hen voel ik mij thuis. De steun die ik na
het overlijden van Annie van hen kreeg zal ik nooit vergeten."
400 exemplaren
Jan Hommelberg begon vijftien jaar geleden als één van de bezorgers
van 'Langs de Lijn'. "Mijn vrouw Annie zat in de redactie en ik besloot
ook mijn bijdrage te leveren." Drie decennia later loopt hij nog steeds
met ons clubblad de brievenbussen langs. Al staat hij er niet alleen

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Maart 2016

voor. "We praten in totaal over 360 boekjes die moeten worden
afgeleverd in ons dorp en in Tull en 't Waal, Houten en 't Goy.
Daarnaast gaan er ongeveer 40 op de post naar sponsors en leden die
buiten de regio wonen."
Het verspreidingsgebied is verdeeld in dertien wijken. Als vervanger
van de van haar ziekte herstellende Wilma van der Linden voorziet Jan
de bewoners van 'zijn eigen' Biesterlaan van een exemplaar.
Bovendien zorgt hij ervoor dat de exemplaren die via de post gaan
geadresseerd en verzonden worden én hij levert de pakketjes aan bij de
twaalf overige bezorgers. "Een behoorlijke klus, zeker sinds ons
clubblad is vernieuwd en daardoor flink zwaarder is geworden. Maar
als metselaar draai ik daar mijn hand natuurlijk niet voor om. En bij
een aantal adressen staat altijd de koffie klaar. Met een bakkie kan ik
dan mooi bijkletsen over de ontwikkelingen in het dorp, de voetbalclub
en ons prachtige clubblad."

Dit zijn de mensen die de Langs de Lijn rondbrengen:
Jan Hommelberg, Coby van der Linden, Irma Stokman, Ria Goes,
Jantine Zumbrink, Bets van Wijk, Berlinda vd Kreeft, Wim Vulto,
Helma van Bennekom, Roel van den Berg, Rene van Eijk, Joost van
Schip en Ronald Vernooij
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OP DE MIDDENSTIP

Camiel Spaan en Ronald Vernooij:

"WE HOPEN GOEDE
VOETBALLERS OP TE LEIDEN"
Tien jongenselftallen, vier meidenteams en een stuk of achttien
kabouters. Onze jeugdafdeling
bloeit als nooit tevoren. Het jeugdbestuur heeft de taak om alle voetbalactiviteiten in goede banen te
leiden; binnen dat bestuur zijn
Camiel Spaan en Ronald Vernooij
verantwoordelijk voor de technische zaken. "We hopen goede
voetballers op te leiden, maar
plezier is het belangrijkste."

Zet Camiel Spaan (43) en de één jaar jongere
Ronald Vernooij naast elkaar en het is zoeken
naar uiterlijke gelijkenissen. Maar ga je met
hen in gesprek, dan bekruipt je al snel het
gevoel dat je tegenover een twee-eiige
tweeling zit. Ga maar na: ze zijn allebei
geboren in Schalkwijk, begonnen op hun
zesde jaar bij VV Schalkwijk met voetballen,
speelden jarenlang samen in het eerste elftal,
maken inmiddels met het vierde de velden
onveilig, zijn gezamenlijk trainer en leider
van de D2 (het team van Ronalds zoon Thijn
en Camiels zoon Noa), binnen het
jeugdbestuur beheren ze de portefeuille
technische zaken, ze staan regelmatig samen
op de tennisbaan, werken allebei in de bouw
en als de één wat zegt, knikt de ander
instemmend. "We hebben toch echt
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verschillende ouders hoor," zeggen ze – hoe
kan het ook anders – in koor. Kortom, genoeg
onderwerpen en gespreksstof voor een
avondvullend programma. In dit clubblad
beperken we ons echter tot hun activiteiten
als lid van het jeugdbestuur.
Bestuurslid technische
zaken, wat betekent dat?
Ronald: "We hebben een aantal taken,
waarbij het indelen van de teams en het
ervoor zorgen dat elk team voorzien is van
trainers en leiders de belangrijkste zijn. In
de loop van het seizoen organiseren we
activiteiten als Schalkwijk trapt af,
verschillende toernooien, sinterklaas.
Uiteraard in samenwerking met de overige
jeugdbestuursleden."

Welke uitgangspunten hanteren jullie
bij de indeling van de elftallen?
Camiel: "Het indelen van de teams werkt
heel eenvoudig: aan het eind van ieder
voetbalseizoen maken we op geboortedatum
een overzicht van alle jeugdleden. De oudsten
spelen na de zomer in het hoogste team van
hun leeftijdcategorie, de rest wordt ingedeeld
op leeftijd. Daar wijken we zo min mogelijk
vanaf. En als we dat doen, gaat het altijd in
overleg met de trainers en leiders van de
betreffende speler en zijn of haar ouders."
De voetballende kwaliteiten van een
speler spelen geen enkele rol?
Ronald: "In principe niet. Natuurlijk zijn
sommige spelers duidelijk beter of minder
dan gemiddeld. Maar je moet niet vergeten,
| LANGS DE LIJN
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Door: Martin Veldhuizen

dat die kinderen elkaar vaak al jaren kennen.
Ze zitten bij elkaar in de klas of zijn 's
zondags op ons sportpark samen aan het
voetballen. Het grootste deel van de kinderen
weet niet beter. Bovendien is onze club
simpelweg te klein om binnen de
verschillende leeftijdsgroepen te selecteren
op kwaliteit. Dat vindt het bestuur, maar wij
denken er net zo over."

"Onze club is te klein om
te selecteren op kwaliteit"

Zijn jullie niet bang dat talentvolle
voetballertjes hierdoor naar een andere
club vertrekken?
Ronald: "Als kinderen of hun ouders dat
willen, houden we ze niet tegen. Wij hopen
goede voetballers op te leiden, maar plezier is
het belangrijkste. Daar draait het bij deze
club om, net als gezelligheid en sportiviteit.
Iedereen wordt hier geaccepteerd, of je nu
goed kunt voetballen of niet."
Is het lastig om trainers en leiders voor
al die jeugdteams te vinden?
Camiel: "Nee, dat valt heel erg mee. Er is veel
animo bij ouders, voetballers uit de senioren
en andere vrijwilligers om die rollen op te
pakken. Verder proberen wij spelers vanaf de
B-junioren enthousiast te maken om een
team te gaan trainen of begeleiden, wedstrijdjes te fluiten, of zich op een andere
manier voor de club in te zetten. We moeten
het tenslotte met z'n allen doen en het is
hartstikke leuk."
Jullie hopen goede voetballers op te
leiden, vertelden jullie net. Welke
ondersteuning krijgen de trainers
daarbij?
Camiel: "Iedere trainer krijgt van ons een
boek boordevol oefenvormen. Of ze die
oefeningen gebruiken mogen ze zelf bepalen.
Er zijn redelijk wat oud-voetballers als
trainer actief, die putten vaak uit eigen
ervaring. Vanaf vorig seizoen hebben alle
jeugdteams de gelegenheid om twee keer per
week te trainen, of hiervan gebruik wordt
gemaakt hangt af van de trainers en van de
veldcapaciteit."

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Maart 2016

Hoe worden de A-junioren die naar de
senioren overgaan begeleid?
Camiel: "Spelers die er bovenuit steken
krijgen vaak als A-junior al de gelegenheid
om met de selectie mee te trainen. Verder zijn
er redelijk wat A- en soms zelfs B-junioren
die zondags bij een seniorenteam
meevoetballen. Dus voor een aantal gaat die
overgang geleidelijk. Maar voor alle Ajunioren geldt, dat ze bij de senioren een kans
krijgen in de selectie. Al zijn er ook spelers
die liever direct bij een lager elftal aansluiten.
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor
Wim Uijttewaal, die in het hoofdbestuur
verantwoordelijk is voor technische zaken en
bij elk overleg betrokken is."
Op de scholen loopt het aantal leerlingen terug, er is weinig nieuwbouw
in ons dorp en dus ook nauwelijks
aanwas van jonge gezinnen, toch bloeit
onze jeugdafdeling met veertien
jeugdteams en een stuk of achttien
kabouters als nooit tevoren. Hoe
verklaren jullie dat?
Ronald: "Het klopt dat wij nog geen afname
zien in het aantal jeugdleden. Voetbal blijft

enorm populair, al zijn er natuurlijk niet zo
heel veel alternatieven in Schalkwijk. Het is
voetballen, paardrijden of gymen, voor
andere sporten moet je het dorp uit.
Overigens zorgt vooral het toegenomen aantal
voetballende meisjes voor een stabiele
jeugdafdeling. Wij hebben liefst vier
meidenteam, van de E-pupillen tot en met de
B-junioren in elke lichting één. Dat is best
bijzonder voor zo'n klein dorp.
Tot slot: hoe leuk is het om lid te zijn
van het jeugdbestuur?
Ronald: "Voetbal is mijn hobby en ik vind
het leuk om dingen te organiseren. Als
bestuurslid kan ik die twee aspecten mooi
combineren, zoals bij het zaalvoetbaltoernooi
voor de jeugd."
Camiel: "Voor mij geldt hetzelfde. Dat ik
gevraagd werd voor een bestuursfunctie
streelde mijn ego. Blijkbaar telt mijn mening.
En ook de waardering die je krijgt als zaken
goed geregeld zijn is erg fijn."
Naast hem knikt Ronald instemmend. De
twee bestuursleden en vrienden zijn het
weer eens helemaal met elkaar eens.
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Zaterdagavond 6 februari organiseerde
Frans van den Berg een Spelletjesavond
voor de D- en E-pupillen. Zoals het sporters
betaamt, werd er tot het uiterste gestreden.
En de avond zou niet compleet zijn als er
ook niet een verloting zou zijn. Met
uiteraard een bal als hoofdprijs.
Frans bedankt!
De beelden spreken voor zich.

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK
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SPONSOREN

DRAAIAVOND 2015

T.van Voorn & zoon
2 Fa Gerritsen Fruithandel
3 Zachtfruitbedrijf Anton van Garderen
4 Fa.Kool Transport bv
5 Jonkheer De Ram
6 Garage Zuurhout
7 Bouwbedrijf Wieman 't Goy
8 Fruitteler G.Middelweerd
9 vishandel van Wijk
10 Autobedrijf van alfen
11 Autobedrijf Gruters

Verslag draaiavond 2015

H

et is natuurlijk alweer even geleden
maar de draaiavond 2015 was
opnieuw een volledig geslaagde

avond.

voor hun bijdrage), viel in handen van
nummer 33 op de lijst. Dit was Blastrac
Nieuwegein, met directeur Adrie van Houten
wonende in Schalkwijk.

12 Loonbedrijf Wieman .t Goy
13 Fa. de Bruin Groen , Grond en Infra
14 Ryomotor Holland
15 Spar Lakerveld
16 Boomtotaalzorg Schalkwijk
17 Meijer Groen
18 Stichting Soos Casafina
19 Loon , aannemers en verhuurbedrijf
G.de Hertog
20 D.A.P. krommerijn
21 Kapsalon Mo
22 Tentenverhuur de Kruif
23 Fruitbedrijf Kees Diks
24 Product fit bv Schalkwijk
25 Jos de Wit vleesverwerking 't Goy
26 W.Uittewaal
27 Assurantiekantoor P.J.van Wijngaarden
28 slagerij van der Pijl muntplein Nieuwegein

Het liep gelukkig vroeg vol, wat betekende
dat we ook redelijk op tijd konden beginnen
met de verkoop van de eerste ronde loten.
Voordat de eerste trekking gedraaid zou gaan
worden is er een moment van stilte geweest
ter nagedachtenis aan onze seniordraaier
Harrie van der Werf, die vanaf het begin in
1978 betrokken was bij de organisatie en die
ons afgelopen zomer geheel onverwacht
ontviel. Het was dan ook even muisstil in de
kantine tijdens een draaiavond, iets dat met
de altijd aanwezige actieve Harrie nooit te
bedenken was.

29 Stokman vershof
30 Fruitbedrijf Arno vernooij
31 Gerard Huiden verhuur
32 Reko Aannemings &Projectmanagement
33 Blastrac stralen Nieuwegein
34 Loon en kraanverhuur bedrijf Aart Benschop
35 J.van Rooijen
Loon en verhuurbedrijf Nieuwegein
36 Harrico van Bijlevelt
37 Highland technical support

Er zijn in totaal 26 rondes gedraaid met een
gemiddelde van 8 prijzen per ronde. De prijs
voor die persoon die vóór 21.00 uur binnen
was werd gewonnen door Rick van der Werf.
Zo zie je maar dat je gewoon een gratis
prijzenpakket van 45 euro kan winnen als je
maar vóór 21.00 uur binnen bent.

38 Blokhovense Linievarkens
39 DPD Management en Advies BV
40 Kopad tuinen
41 Verbree Boogzinkers Jaarsveld

De zogenaamde sponsorprijs (een mooie prijs
die onder de sponsoren wordt verloot als dank

Uiteindelijk werd aan het eind van de avond
weer traditiegetrouw de grote verloting
getrokken, dit keer met de nieuwe voorzitter
Ton Vernooij, die het halve varken kon
schenken aan S. van Tessel uit Tull en ’t Waal
met lotnummer 1476.
Na wat miscommunicatie met onze
damesverkoopsters zijn we er toch in
geslaagd met een viertal jongens van de B1junioren er weer een prachtige en gezellige
avond van te maken. Dames, sorry van onze
kant voor de miscommunicatie en we hopen
volgend jaar weer op jullie te kunnen
rekenen.
Tenslotte wil ik mijn dank uitspreken aan alle
betrokkenen die geholpen hebben met het
welslagen van deze onmisbare avond voor
onze vereniging. Speciale dank aan alle
sponsoren waar wij nooit tevergeefs een
beroep op doen.
Ton Koppers

42 1e Elftal
43 2e Elftal
44 3e Elftal
45 4e Elftal
46 5e Elftal
47 Copier schilderwerk en woninginrichting
48 Fa. Hommelberg Rietdekkersbedrijf
49 Autobedrijf De Kruif
50 Carnavalsvereniging de Platneuzen
51 Mevrouw G.van Bentum 't Goy
52 Ho- Dun chinees indisch kantonees
bezorgservice Houten
53 Supportersvereniging VV.Schalkwijk
54 Rabobank kromme rijnstreek
55 Carrosserie bedrijf Schevers
56 Nel's catering Maarssen
57 Vishandel de Graaf
58 Van der lingen poelier
59 Bouwcenter Nieuwegein
60 Jacomij metalen
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HYPOTHEEK PLUS

HYPOTHEEK PLUS

Speler van het Jaar verkiezing 2015/2016
Vorig seizoen is er door omstandigheden geen Speler van het Jaar
verkiezing geweest. Maar dit seizoen zal die er wel weer zijn. Er
worden voor elke competitiewedstrijd van het 1e en het 2e door
een willekeurig persoon punten gegeven aan de beste 5 spelers
van de wedstrijd. De verdeling is 1 t/m 5 punten. De punten tot en
met 1 februari 2016 leveren de volgende tussenstand op. Let op:
later wordt hier ook nog de trainingsopkomst bij opgeteld.

1
2
3
4
5
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Naam

Punten

1.
2.
3.
4.
5.

Thomas Schoot
Maarten Spruijt
Rik v/d Ven
Cas Peeters
Stefan van Wijk

32
28
21
16
13

6. Joost Vernooy
Mike Hommelberg

12

8. Beau Sluyk
Martin Verbree
Dion Koppers

11

11. Koen van Bentum
12. Alex verweij
Robbie Peek

10
8

14. Danny Kolfschoten
Koen de Bruin
Hessel Appelhof
Tonnie Koppers

7

18. Ruben Appelhof
Jules Steultjens
Lex Dekker

6

21. Pieter Verweij
Theo Dekker

5

23. Ferry v/d Werf
Jasper Baas
Joost van Bennekom

4

26. Paul v/d Berg
Jeffrey Kolfschoten

3

28. Sjoerd van Eijden
Jeffrey Golverdingen
Wout van Schaik

1
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Genieten in Aziatische stijl

Yakimono, Teppanyaki & Wok
Meidoornkade 33 • 3992 AG Houten
Telefoon: 030 - 677 75 86
www.yakimono.nl
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ACTUEEL

WINNAARS BUURTKAARTEN

De 'Achterdijkers' namen op 12 februari de winnende beker in
ontvangst na drie bomen 'Buurtkaarten'. De tweede respectievelijk derde prijs ging naar 't Goy en de OHV.

OPROEP:
VVS-NIEUWSBRIEF

ONTVANGEN?
VV Schalkwijk kent sinds december
2015 ook een nieuwsbrief, zie de
button 'nieuwsbrief' op onze
website. Mocht je de nieuwsbrief
niet ontvangen hebben, meld je dan
tot de leider van je team. Andere
belangstellenden kunnen een
mailtje sturen aan:
clubblad@vvschalkwijk.nl.

VV SCHALKWIJK-SJAAL

AGENDA
6 maart

De vertrouwde VV Schalkwijk-sjaal is er weer! Ditmaal bedrukt met het nieuwe logo.
Speciaal voor onze trouwe supporters, zodat ze er ook tijdens gure dagen warmpjes bij
staan/zitten. En niet onbelangrijk: deze sjaal is zo gemaakt dat je er in geval van een
doelpunt ook heel goed mee kunt zwaaien. Daarom: veel zwaai-plezier!
De sjaal kost € 14,99 waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan de club.
Bestellen kan via www.vvschalkwijkshop.nl/vv-schalkwijk-fansjaal.html.

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Maart 2016

DERBY:
't Goy-Schalkwijk
18 maart Teamkaarten
19 maart Reünie i.v.m. 65-ste
verjaardag Frans
van den Berg
20 mei
Bedrijventoernooi
22 mei
Voorrondes
Buurttoernooi
27-29 mei Jubileumweekend,
FHVANDENBERG 4x4
toernooi en Buurttoernooi

33
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COLUMN

PASSIE en
BELEVING
Toen ik hoorde dat onze trainer Ton Gruters aan het einde van dit seizoen
gaat vertrekken, sprak ik de hoop uit dat de spelers ondanks dit
naderende afscheid toch passie en beleving zullen blijven opbrengen
zodat hij met opgeheven hoofd als coach sportpark Blokhoven kan
verlaten. Uit eigen ervaring weet ik wat passie en beleving teweeg
kunnen brengen.
Mijn herinnering gaat dan terug naar een wedstrijd die onze junioren
17 oktober van het vorig jaar thuis moesten spelen tegen FC De Bilt B3.
Ons elftal stond voorlaatste, FC De Bilt stijf onderaan zodat je van een
sleutelduel zou kunnen spreken. Allesbehalve een kampioenswedstrijd
maar toch met grote belangen. In de eerste helft was De Bilt een klasse
beter en bij rust stonden ‘onze’ jongens terecht met 0-2 achter.
Toen ik met de spelers richting kleedkamer liep, toonden ze toch de ware
mentaliteit. Met gebalde vuisten gingen ze rusten. Ik proefde onderweg
naar de kleedkamer passie en mentaliteit en die bleken in de tweede
helft. Schalkwijk liet de tegenstander alle hoeken van het veld zien.
Uiteindelijk wonnen we met maar liefst 6-2. Ik heb de jongens dan ook
gecomplimenteerd met hun strijdlust om de wedstrijd zo om te draaien.
Wat je met passie en beleving allemaal kan bereiken!
Een ander voorbeeld, uit het seizoen ’90-’91. Een periode dat er geen
leider gevonden kon worden voor de B-junioren. Op een bepaald moment
namen Ad van Kuijk en ik het over. We moesten een moeilijke uitwedstrijd
spelen tegen Jonathan. In Zeist aangekomen zei ik tegen Ad: “Ik weet
zeker dat we deze wedstrijd gaan winnen.” Ondanks het feit dat ik uit
ervaring wist dat we tegen een fysiek veel sterker elftal moesten spelen.

Door

FHVANDENB
Ook hier stonden we in de rust met 2-0 achter en Ad keek me aan en
dacht dat ik me aan grootspraak had bezondigd. “Nou, dat zullen we na
rust nog weleens zien”, zei ik tegen hem in de kleedkamer. En
inderdaad, de spelers maakten mijn optimisme helemaal waar en aten
het gras op tijdens de tweede helft. Uiteindelijk werd met 2-3 gewonnen
en ik was trots dat de spelers toch maar weer zo’n mentaliteit hadden
getoond.
Deze voorbeelden heb ik uit mijn herinneringen gehaald omdat ik alle
spelers van Schalkwijk toewens dat ze in 2016 alles uit hun
mogelijkheden zullen halen. Ook al is de tegenstander ogenschijnlijk
beter, besef dan dat je met passie en beleving kwaliteitsverschil vaak
kan overbruggen. Dat heeft het verleden vaak genoeg aangetoond!

FRANS VIERT FEEST!
In maart hoopt Frans van den Berg 65 jaar te worden. Ter gelegenheid hiervan wordt er op zaterdag 19
maart 2016 een reünie gehouden in de Wiese, aanvang 20.00 uur. Alle spelers die de afgelopen 45 jaar
onder leiding van Frans getraind of gevoetbald hebben, alsmede alle medewerkers van VV Schalkwijk
van toen en nu zijn welkom.
Drankjes zijn voor eigen rekening en Frans zorgt voor de muzikale omlijsting en de hapjes.
Zegt….Het….Voort….

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Maart 2016
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DE SPONSOR

Dirk, Peter, Ton en Bernard: de nieuwe hoofdsponsors

"WIJ ZIJN NIET DE ENIGEN
DIE DE CLUB EEN WARM
HART TOEDRAGEN"
Terwijl menig sportclub tevergeefs naar een hoofdsponsor zoekt, hebben wij er liefst vier!
Met ingang van dit seizoen zijn Dirk Dekker van DPD Management & Advies, Bernard
Bokkers van Bokkers Ambachtelijke Koekwaren, Ton Koppers van KOPAD en Peter van
Wijngaarden met Hypotheek Plus hoofdsponsor van de club. Op deze pagina's
introduceren wij (voor zover nodig!) de gulle gevers. En we legden ze vijf stellingen voor.

Ik ben sponsor van de club omdat dit van
mij wordt verwacht.
Bernard: "Ik heb beslist niet het idee dat ik
scheef word aangekeken als ik de club niet zou
sponsoren. Maar ik voel mij betrokken bij de
club en heb de mogelijkheden om te helpen.
Daarom heb ik ja gezegd toen ik de vraag
kreeg of ik mede-hoofdsponsor wilde zijn."
Ton: "Het is vooral leuk om te doen. Ik loop
hier al 50 jaar rond en ondersteun de club
waar ik kan."
Dirk: "Ik denk dat het juist een verrassing
was dat vier mensen uit het dorp het deden.
Bij mij zit er trouwens ook wel een stukje ego
in. In mijn eentje had ik het niet gedaan, maar
in combinatie met de anderen spreekt het mij
enorm aan."
Ton: "We hebben het er in het verleden aan de
bar al eens over gehad, om samen als
hoofdsponsor te gaan optreden."
Dirk: "Ik ben best een beetje trots dat de
naam van mijn bedrijf op het shirt staat. Het
maakt zichtbaar dat ik een bijdrage lever aan
de club."

36

Peter: "Wij waren en zijn vaak op het
sportpark te vinden. Door de sponsoring ben je
nog meer betrokken bij het eerste elftal, dat
maakt het hartstikke leuk. Overigens zijn we
er op basis van gelijkwaardigheid ingestapt. Er
was geen enkele discussie wie op welke plek
van het shirt kwam te staan. Zoals het nu is
kwam toevallig zo uit."
Mijn bijdrage bestaat slechts uit een
financiële vergoeding, meer doe ik niet.
Peter: "Onzin, er zitten alleen maar mensen
aan tafel die hartstikke betrokken zijn bij de
club. Na mijn aftreden als voorzitter zit ik in
verschillende commissies, daarnaast ben ik op
zaterdag leider van de D1. Zoals iedereen hier
in het verleden zijn sporen verdiend heeft en
ook nu op allerlei gebieden actief is als
vrijwilliger."
Dirk: "Ik ben voorzitter geweest en trainer
van de A1. Tegenwoordig train ik de D1.
Ondanks dat ik sponsor van het eerste ben zie
ik ze niet vaak voetballen. Wel probeer ik
regelmatig bij het tweede te kijken, want daar
spelen mijn beide zoons in."
Bernard: "Ongeveer eens in de maand heb ik

op zondag bestuurskamerdienst, dan ontvang
ik de gasten van de bij ons spelende ploegen en
de scheidsrechters die naar ons sportpark
komen."
Ton: "Hoewel ik best vaak op de club ben valt
het met mijn activiteiten op dit moment wel
mee. Ik organiseer de draaiavond, verder doe ik
niet zoveel meer."
Dirk: "Ton z'n kracht zit 'm vooral in het
mobiliseren van mensen. Hij is als geen ander
in staat om mensen voor zich te winnen."
Peter: "En hij zorgt voor de gezelligheid. Van
Ton is bekend dat als hij aanschuift bij een
vergadering de lichten pas laat uit gaan, haha."
Sponsoring kost maar geld, ik krijg er
niets voor terug.
Peter: "Ik heb de afgelopen jaren klanten
gekregen via mijn contacten bij VV Schalkwijk
en bijvoorbeeld Aurora."
Dirk: "Wat? Sponsor jij die club ook? Eruit
jij!"
Peter: "Voor het vergroten van je
naamsbekendheid is sportsponsoring een
prima middel. Maar dat is niet de reden
| LANGS DE LIJN
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Door: Martin Veldhuizen

"Ik ben best een beetje trots dat de
naam van mijn bedrijf op het shirt staat"
waarom ik sponsor ben geworden, het
binnenhalen van handel mag nooit het
uitgangspunt zijn. Ik vind het gewoon leuk om
nieuwe mensen te ontmoeten en in een
sportkantine voel ik mij lekkerder dan wanneer
ik in mijn nette kostuum op een netwerkborrel
met visitekaartjes strooi."
Bernard: "In financiële zin klopt de stelling.
Want ik verkoop echt geen koek of stroopwafel
méér omdat de naam van mijn bedrijf op een
voetbalshirt staat. Maar het levert wel degelijk
iets op. Zo ben ik al jaren sponsor van het
vierde elftal, waarmee ik bijna ieder jaar wel
een dag ga varen. Onvergetelijke momenten die
ik zou missen als ik geen sponsor was."
Dirk: "Niemand van ons haalt veel voordeel
uit het feit dat we sponsor zijn van de club.
Het gaat er ook niet om, dat ik klanten werf
via sponsoring. Ik vind de waardering die je
van mensen van de club en dorpsgenoten
krijgt veel belangrijker."

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Maart 2016

Ton: "Dat is waar, meer moet je er ook niet
van verwachten."
Ik vertrouw erop dat mijn sponsorbedrag
goed besteed wordt, dat hoef ik niet te
controleren.
Dirk: "Daar ga ik blindelings vanuit! Wij
kennen de penningmeester en weten dat we
ons daar niet druk over hoeven te maken."
Bernard: "Ik heb het geld overgemaakt en de
rest zal mij eerlijk gezegd een zorg zijn. Al
zetten ze de naam van mijn bedrijf aan de
binnenkant van het shirt. Hoewel, in dat
geval zou ik geld terug moeten krijgen,
haha."
Peter: "Ik weet zeker dat het goed besteed
wordt. Al hoop ik wel dat de spelers, zowel
die van het eerste als de andere
(jeugd)teams, zich realiseren dat zij er mede
dankzij alle sponsors die onze vereniging
heeft zo mooi gekleed bij lopen."

Mijn bijdrage is nodig om de ambities
van VV Sschalkwijk waar te maken.
Bernard: "Er is geld nodig om de club
draaiende te houden. Gelukkig zijn wij niet
de enigen die de club een warm hart
toedragen."
Dirk: "Het eerste elftal is het vlaggenschip
van onze vereniging. Van mij mogen zij
daarom nog mooier gekleed gaan dan de
overige elftallen. Want ze vertegenwoordigen
niet alleen mij, Ton, Peter en Bernard, het
gaat om de trots van onze club en het hele
dorp. Zij zijn onze ambassadeurs, ik hoop dat
de spelers zich daarvan bewust zijn. Zowel in
het veld als daarbuiten."
Peter: "Je wilt het als club goed voor elkaar
hebben. Een sportcomplex waarop je gasten
met trots kunt ontvangen. Met mooie velden,
teams die er verzorgd uitzien, sportief spel
en een gezellige kantine. Ik denk dat wij het
met z'n allen goed voor elkaar hebben."
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Welkom en geniet bij
boerderij de zalm!
meet
trainingen
vergaderen

sleep
overnachten
bed & breakfast

re b a l a n c e
coaching
onthaasten
Voor mensen die iets anders zoeken!
Pothuizerweg 19 • 3998 NB Schalkwijk
06 - 155 20 416 • welkom@boerderijdezalm.nl
www.boerderijdezalm.nl
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INHOUDSOPGAVE
"Een zeilwedstrijd gaat voor alles"
"Ik ben eigenaar van Bokkers Ambachtelijke Koekwaren, een groothandel in luxe koeken en
stroopwafels, die ik vooral aan supermarkten lever. Ja, ook aan de SPAR.
Ik kan absoluut niet voetballen en heb het in clubverband dan ook nooit gedaan. Veel liever ga ik
varen. Met mijn motorboot, maar het mooiste is zeilen. Dat doe ik al van jongs af aan. Ik ben al 47
jaar lid van zeil- en motorbootvereniging De Zuidwal in Nijkerk. De vrijheid die het water biedt, de
prachtige natuur, het gevecht om de juiste wind te pakken, als het even kan ben ik op het water te
vinden. Zelfs een zakelijke afspraak moet daar voor wijken, een zeilwedstrijd gaat voor alles."

Bernard Bokkers (58)
"Voor een training van de D1 probeer ik mijn agenda leeg te maken"
"Met mijn bedrijf DPD Management & Advies begeleid ik bedrijven bij bedrijfskundige
projecten op het gebied van communicatietechnologie. Ik heb ziekenhuizen, gemeenten en de
politie als klant, maar steeds vaker ook bedrijven uit het MKB-segment.
Voetballen deed ik bij de Friese club Leeuwarder Zwaluwen, OSM in Maarssenbroek en VV
Schalkwijk. Tegenwoordig sta ik als trainer bij de D1 op het veld. Daarvoor probeer ik echt mijn
agenda leeg te maken. Verder maak ik op zondagmorgen graag een ritje op mijn racefiets. En ik
ben onlangs begonnen met golfen. Het lijkt mij heel bijzonder als ik dat kleine balletje mijn wil
kan opleggen. Maar zover is het nog niet."

Dirk Dekker (57)

"Met mensen om mij heen heb ik het al snel naar mijn zin"

Ton Koppers (57)

"Ik werk als toezichthouder bij de gemeente Nieuwegein. Daarnaast is het aanleggen en
bestraten van tuinen één van mijn hobby's. Vanuit die hobby is mijn bedrijf KOPAD ontstaan, al
hoef ik er niet rijk van te worden. Ik werk vooral voor particulieren, maar ik heb ook tuinen
aangelegd bij enkele gemeentes en bedrijven.
Als voetballer schopte ik het niet verder dan het tweede van Schalkwijk. Tegenwoordig is
muziek maken met mijn band Uptown één van mijn favoriete bezigheden. Ik vind het belangrijk
om dingen samen te doen. Met mensen om mij heen heb ik het al snel naar mijn zin. En als ik
iets doe, dan doe ik het goed."

"Als tijdens het hardlopen de zon opkomt ben ik gelukkig"
"Met Assurantiekantoor Van Wijngaarden en Hypotheek Plus begeef ik mij in de financiële
sector. Ons klantenbestand is zeer divers: omroep- en luchtvaartbedrijven, bedrijven in de
agrarische- en tuinbouwsector, maar ook mkb'ers, zzp'ers en particulieren.
Een officiële wedstrijd voor Schalkwijk heb ik nooit gespeeld. Wel bij SV Houten, waar ik tot de
A-junioren voetbalde. Enkele jaren en kilo's later kreeg ik tijdens het buurttoernooi een zware
knieblessure. Nu loop ik hard, als de zon opkomt ben ik gelukkig. Verder tennis ik en ik begin
binnenkort met gitaarles. Dat kreeg ik bij mijn afscheid als voorzitter van mijn
medebestuursleden. Ik verheug mij er enorm op."
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Peter van Wijngaarden (50)
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Naam:

VRAGENVUUR

JOS
VULTO

Adres:

Overeind 1
Geboortedatum en -plaats:

24 februari 1970 in Schalkwijk
Partner/kinderen:

Julia, Flore en Fenna
Beroep/studie:

Solution Architect in de ICT
Rol(len) bij VVS (speler/vrijwilliger):

Vrijwilliger/trainer

1. Omschrijf VVS in één zin

1. Een sportieve, dorpse club
waar iedereen elkaar kent en
we het met elkaar gezellig
hebben.

14. Wat kijk je op televisie

Prison Break en Black Sails

15. Naar welk radiostation luister je Radio 538 én BNR
16. Voor welke film blijf je wakker

Inception. Het verhaal van
deze film boeit en zet aan het
denken.

17. Beste boek ooit gelezen

Dan Brown – Juvenalis
Dilemma

2. Favoriete club Nederland

FC Utrecht

3. Beste speler Nederland

Arjen Robben

4. Mooiste stadion Nederland

Galgenwaard

5. Favoriete club buitenland

FC Barcelona

18. Het lekkerste eten

6. Beste speler buitenland

Lionel Andrés Messi
Cuccittini

Broodje shoarma (komt later
terug)

19. Favoriete drankje(s)

Whisky

7. Mooiste stadion buitenland

Camp Nou Barcelona

8. Mooiste goal ooit

Kopbal van Persie tijdens
zweefduik tegen Spanje op
WK 2014

9. Mooiste wedstrijd ooit

10. Mooiste tenue

Finale Nerderland – Sovjet
Unie EK ’88 waardoor we
Europees kampioen geworden
zijn.
Nieuwe outfit van VVS
natuurlijk, daar kan ik niet
omheen.

11. Beste/favoriete trainer

Mijn voetbalmaatje Raoul
uiteraard!

12. Favoriete andere sport(en)

Mountainbiken

13. Mooiste sportmoment ooit

Toen ik voor het eerst op de
ski's stond 6 jaar geleden.

20. Vakantieland en wat doe je daar Frankrijk. Lekker genieten
van vrije tijd samen met mijn
gezinnetje.
21. Ik erger mij aan

Oneerlijke mensen

22. Wie wil je graag ontmoeten

Iedereen die leuk en gezellig
is.

23. Je kunt mij wakker maken voor 23. Voor dat broodje shoarma
van zojuist, met heel veel
knoflooksaus.
24. Mooiste man of vrouw

Mijn eigen Julia
vanzelfsprekend!

25. Dit is mijn droom

Gelukkig en gezond oud
worden in Schalkwijk.

Wie na jou in vragenvuurtje en waarom
Peter Kramer. Nu Raoul en ik onze handen vol hebben aan het trainen van 13 dames, ben ik blij dat er een geboren leider is opgestaan om ons te
helpen: Peter Kramer. Hierbij draag ik hem voor om in het volgende vragenvuurtje wat meer over zichzelf te vertellen.
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Bel 06 300 26 102 of kijk voor
meer info op www.cvrsloopwerken.nl
Biesterlaan 92 3998 KP Schalkwijk

(RENOVATIE) SLOOPWERK - ASBESTWERK
GRONDWERK - BETONBOREN & ZAGEN - VERHUUR
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De top
kunnen
bereiken

door klein te
beginnen

Rabobank. Sponsor van V.V. Schalkwijk
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunen we niet alleen sporten en sporters op
het allerhoogste niveau, maar juist ook de amateurs en talenten in de regio. Want
door samen te gaan voor de sport, win je meer dan alleen de wedstrijd.

Ontdek alles over de Rabobank op rabobank.nl/krs
Een aandeel in elkaar
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