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INHOUDSOPGAVE

Na het onvergetelijke Jubileum-

weekend brak er voor mijn kids een

zware periode aan. Het voetbalveld

ging twee maanden ‘dicht’. Gelukkig bracht

een weekje ‘voetbalkamp’ tussentijds wat

verlichting, maar de dagen werden geteld.

En op het moment suprême werden er zelfs

geen speelafspraken gepland, want ‘we

mogen vandaag weer op het veld’. Dit

schrijvende realiseer ik me hoe groot de

impact van voetbal op hun en dus ook mijn

leven is. 

Om wat voorbeelden te geven: na de eerste

vuurwerkknal op 1 januari klonk het om 0:01

uur naast me ‘Yeah, nu kan ik FIFA 2016

downloaden’. En moet er gevoetbald worden,

dan hoef ik er nooit op aan te dringen dat ze

zich moeten aan- of omkleden. Ze stuiteren al

ruimschoots voor de wedstrijd door de kamer

waarbij ze alle Messi- en Neymar-moves

oefenen. En in de vakantiekoffer hoeven

eigenlijk alleen maar een paar voetbalpakjes

mee, waar ze het liefst nog in slapen ook.

Kortom, het is voetbal voor en na.

Net als alle andere clubgenoten waren de kids

dan ook super blij met het ‘VV Schalkwijk trapt

af’-toernooi waarmee het nieuwe seizoen werd

ingeluid. Als dartelende lammetjes in de wei

begroetten ze hun medespelers luidkeels alsof

ze elkaar maanden in plaats van weken niet

hadden gezien. 

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat we

de aftrap in deze editie uitgebreid in beeld

brengen. Net als Anita Goes die na tien jaar

trouwe dienst in het Jeugdbestuur een

ereplek in de rubriek De Vrijwilliger

verdient. Vol in het zonnetje zetten we Berry

van Duijn en Wim Uijttewaal die na 15 resp.

18 jaar afscheid als bestuurslid nemen. En

over zon gesproken. De spelers van de

selectie hebben niet alleen van de zon

genoten, maar zich gedurende de zomerstop

ook in het zweet gewerkt. Onder andere door

een intensieve Bootcamp-training. De

beelden liegen er niet om. 

Tot slot is er nieuws over de

Supportersvereniging. Robbie Peek, Theo

Dekker en Thomas Schoot nemen het stokje

over van Gerard van der Werf, Ton Koppers

en Richard Scheidt. We zijn benieuwd wat

de club hiervan gaat merken en of de

Schalkwijkse ‘Haka’ binnenkort over de

velden schalt!?
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Teksten:
Irene Okkerman
Martin Veldhuizen 
Hans van Echtelt

Beeld:
Baukje van Hout
Edwin Doenbeek
Josta Kuijer

Acquisitie
Hans van der Velden
Irene Okkerman

Opmaak en vormgeving:
Sportfacilities & Media
Baukje van Hout
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DE BAL 
ROLT WEER!
Na een geweldig jubileumweekend en

een welverdiende vakantie is het

balletje al weer enkele weken aan het

rollen. In de avonden zie je weer mensen van

en naar het voetbalveld rijden voor de

trainingen. Sommige spelers zitten in een

ander team en voor anderen is er minder veel

veranderd. Ook op de zaterdag en zondag is er

weer veel beweging in het dorp vanwege de

wedstrijden. Gelukkig wordt er goed gebruik

gemaakt van de parkeergelegenheid bij “De

Wiese” zodat de verkeersproblematiek rondom

de sporthal tot een minimum beperkt blijft.

Chapeau voor iedereen die hier aan meewerkt!

Ook de velden liggen er weer uitstekend bij door

onderhoud van de Gemeente en onze maandag-

ochtendploeg. Daarnaast is de langdurige

periode van mooi weer tot in oktober natuurlijk

een goede bijkomstigheid in deze.

Naast het aanstellen van Max Wimmers als

hoofdtrainer, hebben we zijn zoon Laurenzo

bereid gevonden om als assistent-trainer de

werkzaamheden op te pakken. Zij hebben

inmiddels de draad perfect opgepakt met de

selectie. De trainingen worden goed bezocht

en de sfeer is prima wat zich vertaald in

goede resultaten op de ranglijsten. Ga zo door!

In diverse media hebben we de

zorgwekkende nieuwsberichten over

kunstgras kunnen lezen. Door het NOS-

programma Zembla is achterhaald dat er

onvoldoende onderzoek gedaan is naar de

mogelijke gezondheids-gevolgen voor het

spelen op kunstgras. Ook wij kunnen

momenteel niet anders dan het opvolgen van

de adviezen van KNVB en het RIVM. De

aanvraag van kunstgras voor onze

vereniging staat nog steeds open en hier is

momenteel geen voortgang over te melden.

Ook gaan we proberen om een tribune te

realiseren aan het hoofdveld welke deels

gesponsord wordt door de Rabobank, mits we

voor eind december een begroting kunnen

voorleggen aan deze bank. De eerste

besprekingen hierover zijn reeds opgestart.

Nu het ook weer vroeger donker is wordt er

gebruik gemaakt van de veldverlichting. Een

deel van het trainingsveld is minder goed

verlicht waar we een oplossing voor proberen

te zoeken.

Zaterdagmiddag 8 oktober jl. hadden we een

onaangekondigde controle van de gemeente

inzake naleving van het alcoholbeleid. 

2 personen van onder de 18 jaar probeerden

alcoholhoudende drank te bestellen. 

Een verzoek tot legitimatie was niet nodig

omdat we op zaterdagmiddag geen alcohol

schenken. De 2 jongeren gingen vergezeld van

2 controleurs van de gemeente. Bij vertrek

werd gemeld dat ze binnenkort op een

zondagmiddag terugkomen. Bij deze het

verzoek aan barmedewerkers om hier streng

op te letten zodat onze vergunning niet in

gevaar komt!

Zo heeft u een beeld van wat er zoal in onze

vereniging speelt en wens ik u veel

leesplezier met de andere leuke berichten

verderop in dit schitterende magazine.

Met sportieve groeten,

Ton Vernooij

TON VERNOOIJ

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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VV SCHALKWIJK IN BEELD

JONGENS ONDER 8

Wij, Siem, Jop, Bas, Quinn, Jordy, Thom, Reyhan, Niek en David, zijn het team Jongens Onder 8.
En we voetballen met veel plezier elke zaterdag onze wedstrijden. Samen met onze trainers
Martijn en Peter trainen we iedere dinsdag en hebben we veel lol met elkaar. We doen leuke
oefeningen zoals dribbelen met de bal en de bal in het doel schieten. En we doen ook altijd
een partijtje. In de competitie spelen we vaak tegen tegenstanders die een (half) koppie
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ONDER 8

groter zijn dan wij. Dus het is best lastig om een wedstrijd te winnen. Maar toch hebben we
veel plezier met elkaar. En soms winnen we de toss of de penalty’s en dat is toch ook leuk!
Kom een keer kijken! Bij ons is het voetbal nog zoals het is bedoeld: niks geen positiespel,
gewoon de bal een harde schop geven en er allemaal achteraan!
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VV SCHALKWIJK IN BEELDOmdat de foto's zo leuk en schattig zijn nóg een
pagina met beelden van onze toekomstige 

✭✭✭sterren!✭✭✭





Woensdag 15.00 - 20.00 uur.
Donderdag t/m zondag:12.00-21.00 uur.
Ruimere openingstijden in de zomer.

Jhr. Ramweg 22 in Schalkwijk. 030-6011992.

Betalen met pin is mogelijk.
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IN HET ZONNETJE

Liefst 15 jaar was Berry van Duijn (49) secretaris van VV Schalkwijk.

Wim Uijttewaal (52) maakte als bestuurslid technische zaken zelfs 18

jaar deel uit van het bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering

werden de vertrekkende bestuurders onlangs al bedankt voor hun

inzet, wij zetten ze nog eens extra in het zonnetje.

"HET ZIJN MOOIE
JAREN GEWEEST"

Wim Uijttewaal en Berry van Duijn bestuurslid af

Tekst: Martin Veldhuizen

Was het tijd om te vertrekken?
Wim: “Ik was sinds 1998 bestuurslid, op een

gegeven moment is het klaar. Als je op

routine functioneert en vooral gericht bent op

continuïteit is dat niet goed voor jezelf en

niet voor de club. Ik zag hoeveel

enthousiasme nieuwe bestuursleden als

Irene, Pieter en Ton de afgelopen jaren

brachten en voelde dat het tijd was om ook

mijn stokje aan een ander over te dragen.”

Berry: “Het is precies zoals Wim zegt,

nieuwe mensen brengen nieuwe energie en

nieuwe ideeën. Het is goed zo, zeker omdat

wij allebei nog genoeg andere taken hebben.”

Want jullie gaan niet weg bij de club,
toch?
Berry: “Nee, ik blijf de ledenadministratie

verzorgen. Daarnaast ga ik door als leider van

het derde, waarin ik zelf nog voetbal. Dat

hoop ik net zo lang als mijn vader te doen, die

stopte pas toen hij zeventig was!”

Wim: "Helaas moest ik jaren geleden

vanwege een blessure mijn voetbalcarrière

beëindigen. Daar heb ik het best een tijdje

moeilijk mee gehad, ik had nog jaren door

willen gaan. Inmiddels kan ik mij ei helemaal

kwijt bij het team van mijn zoontje Jeb, die

in JO11-1 speelt en waar ik trainer en leider

van ben. En als grensrechter van het eerste

maak ik nog steeds deel uit van de selectie."

Kijk je met plezier terug op je periode
als bestuurslid?
Wim: "Het zijn mooie jaren geweest, waarin

ik vooral tevreden ben over de vijf trainers

die we hebben gehad. Alleen met Roger

Lantinga was de klik tussen hem en de

spelers wat minder, maar onder Wessel

Meersman en Rene van der Wurf kenden we

bijvoorbeeld prachtige successen. Met hen

bouwde ik ook persoonlijk een band op. In al

die jaren heb ik een goed beeld gekregen

welk type trainer het best bij onze club past.

Met Max en Laurenzo Wimmers lijken we

weer voor de juiste personen gekozen te

hebben. Ook vond ik het boeiend om onder



verschillende voorzitters te werken, ieder met

hun eigen persoonlijkheid. De een benaderde

zijn functie wat zakelijk, de ander deed na de

bestuursvergadering als laatste het licht uit.

Nee, namen ga ik niet noemen, haha."

Berry: "Ik vond de verantwoordelijkheid die

ik had wel prettig. Als bestuurslid sta je niet

langs de zijlijn, maar middenin de club, waar

een hoop gebeurt. Dat is goed geweest voor

mijn algemene ontwikkeling."

Een absoluut hoogtepunt?
Wim: "Ik moet direct denken aan het seizoen

1999-2000. Het eerste werd onder leiding van

Wessel kampioen in de zesde klasse, terwijl

wij met het tweede ook de titel pakten in een

beslissingswedstrijd tegen 't Goy. Wat zo mooi

was aan die wedstrijd, is dat het duel in

principe op neutraal terrein gespeeld moest

worden. Maar in overleg besloten we om het

thuisvoordeel te loten. Die loting wonnen wij,

bij de wedstrijd stond vervolgens meer

publiek langs het veld dan normaliter bij het

eerste. Ook de promotie van het eerste, twee

jaar daarna, was heel bijzonder. Bunnik en

Saestum speelden tegen elkaar in de

nacompetitie, de winnaar promoveerde. Werd

het gelijk, dan promoveerden wij. Bunnik had

bloemen gekocht voor de winnaar, omdat het

1-1 werd heb ik die bloemen na afloop in de

bestuurskamer opgehaald en meegenomen

naar Schalkwijk!"

Berry: "Waar ik vooral trots op ben, is dat de

vereniging als geheel goed draait. Er zijn

nauwelijks problemen, er is geen onderlinge

haat en nijd en veel mensen hebben de

bereidheid om iets voor de club te doen."

Zijn er ook zaken waar je spijt van
hebt?
Berry: "Dat niet, maar binnen de club praten

we al jaren over kunstgras. Als bestuurslid

had ik graag een kunstgrasveld gerealiseerd.

Voor mij persoonlijk hoeft het echter niet, ik

voetbal liever op natuurgras."

Wim: "Ik was liever geen bestuurslid

geweest en voor eeuwig voetballer gebleven.

Van één ding heb ik spijt: ik had eerder

moeten stoppen met het regelen van

scheidsrechters voor de lagere

seniorenteams. Dat gaf altijd veel stress,

zeker aan het eind van de week."

Wat wil je je opvolger meegeven?
Wim: "Pieter is erg geïnteresseerd in de

technische visie op voetbal. Dat maakt hem

in mijn ogen een uitstekende kandidaat.

Mijn belangrijkste boodschap: iedereen

heeft een mening, luister daarnaar en zorg

voor draagvlak bij je achterban. Dan komt

het vast goed!"

Berry: "Robin is een serieuze jongen en een

échte clubman. Het voltallige bestuur stond

achter de keuze om hem voor de functie van

secretaris te vragen. We zijn hartstikke blij

dat hij mij opvolgt. Maar hij hoeft het niet zo

lang te doen als ik."

'Veel bewondering

voor Wim'
Pieter Verweij (24) trad in 2015
als algemeen bestuurslid toe tot
het hoofdbestuur en heeft nu de
portefeuille 'technische zaken'
van Wim Uijttewaal over. "Ik
voetbal al mijn hele leven bij
Schalkwijk, dit voelt als een logi-

sche stap naast mijn overige activiteiten als speler, jeugdtrainer en scheidsrechter."
De nummer tien van ons eerste elftal heeft grote bewondering voor de inzet van zijn

voorganger. "De inzet van Wim was ongekend, hij regelde ongemerkt ontzettend veel."

Pieter hoopt op korte termijn het voetbalbeleid van VV Schalkwijk te formaliseren.

"Er staat weinig op papier, daar wil ik als eerste voor zorgen."

Gaat hij, als speler van het eerste, straks bepalen of het contract van hoofdtrainer

Max Wimmers verlengd wordt? "Ik zal daar best over meepraten, maar de beslissing

ligt bij de Technische Commissie en gelukkig niet bij mij. Dus als ik slecht presteer,

mag de trainer mij er gewoon naast zetten, haha."
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'Berry lopende 

encyclopedie van

Schalkwijk'
Robin Koppers (24) is de nieuwe
secretaris van VV Schalkwijk,
hij vervangt Berry van Duijn.
“Dat zal niet makkelijk worden,
want Berry is de lopende ency-

clopedie van VV Schalkwijk. Als ik iets wil weten, ga ik altijd naar Berry.”

De rechtsback van het vierde werd door Berry zelf gepolst voor de functie. “Waarom

hij mij heeft gevraagd weet ik niet. Misschien omdat ik als jeugdscheidsrechter, lid

van de kantinecommissie, barvrijwilliger en lotenverkoper bij de draaiavond al voor

de club actief ben.”

Robin is beleidsmedewerker mobiliteit bij de gemeente IJsselstein-Montfoort, een

functie waarin accuraat werken vereist is. "Als secretaris van de club moet ik ook

precies zijn bij het opstellen van de agenda en het maken en versturen van de notu-

len van de bestuursvergaderingen. Ook de mails die binnenkomen in info@schalk-

wijk.nl ga ik beantwoorden of doorsturen. En over nauwkeurigheid gesproken: ik

geef ook één keer per jaar de meterstanden door."

WimPieter

BerryRobin
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JEUGDVOETBAL

VERANDERINGEN IN
HET JEUGDVOETBAL

De teamaanduidingen in de jeugdcompetities zijn sinds dit seizoen veranderd. De KNVB

vindt ze beter passen in het streven naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid

van het voetbal, spannende competities en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris.

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen zijn verdwenen. In plaats

hiervan zijn de internationaal gebruikelijke aanduidingen gebruikt, van Onder 20 (jaar) tot en met

Onder 6 (jaar). C-junioren zijn nu bijvoorbeeld O15 of O14, E-pupillen O11 of O10. De

leeftijdsgrenzen waren er altijd al, feitelijk verandert er dus niets.

De J staat voor jeugdcompetitie
Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Dit is niet de J van

jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in

één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities

komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die

wordt aangeduid met een M in plaats van een J.

Waarom zijn de aanduidingen veranderd?
Als er verder niets wijzigt, waarom zijn de aanduidingen dan toch veranderd? Omdat deze

aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. De kwaliteit van

het voetbal bijvoorbeeld. Deze aanpassing geeft de KNVB beter de mogelijkheid om bijvoorbeeld

geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.).

Tabel
In bijgaande tabel staan 

de nieuwe aanduidingen,

de oude aanduidingen en

de geboortejaren (voor het

seizoen 2016-2017!)

overzichtelijk naast elkaar.

De peildatum is 31 december

van enig jaar.

VERDERE VERNIEUWING

PUPILLENVOETBAL

De KNVB heeft vergevorderde plannen om
met ingang van het seizoen 2017-2018 het
pupillenvoetbal verder te vernieuwen. Alle
pupillen in de leeftijdscategorieën O6 tot en
met O12 gaan, als het aan de KNVB ligt, spe-
len in nieuwe wedstrijdvormen, met minder
veldspelers en op kleinere veldjes (zie hier-
onder). Deze nieuwe vormen sluiten beter
aan bij de ontwikkeling en het spelplezier
van alle voetballende jongens en meiden, zo
verwacht de KNVB. In de nieuwe wedstrijd-
vormen komen kinderen vaker aan de bal,
kunnen ze meer acties maken en wordt er
vaker gescoord. De KNVB denkt dat dit het
plezier van de kinderen in het spel vergroot.
Pilots bij verschillende verenigingen moe-
ten de komende tijd duidelijk maken welke
gevolgen deze verandering voor de clubs
heeft. De beoogde nieuwe wedstrijdvormen
per leeftijdscategoriën zijn:

JO6
twee tegen twee zonder keeper
veld 20 x 15 meter
minidoeltjes

JO7
vier tegen vier zonder keeper
veld 30 x 20 meter
minidoeltjes

JO8 tot en met JO10
zes tegen zes, inclusief keeper
veld 42,5 x 30 meter
pupillendoel

JO11 en JO12
acht tegen acht, inclusief keeper
veld 64 x 42,5 meter
pupillendoel
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Tekst: Martin Veldhuizen
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ACTUEEL (1)

Enige tijd geleden begreep ik van Vincent dat de bidons bij de vereniging

nodig aan vervanging toe zijn. Zelf sta ik ook regelmatig aan de zijlijn bij

Olivier te kijken en zie de jongens af en toe strijden om een bidon met

water. Bij mijn werkgever FrieslandCampina heb ik een poging gedaan

nieuwe bidons te regelen en dit is gelukt. Door de strenge regels rond

kindermarketing zijn deze bidons alleen bedoeld voor kinderen boven de

12 jaar. Het zijn kratjes van 12 bidons, dus water genoeg voor iedere

(jeugd)speler. Ik wens jullie er veel plezier mee.

Groet, Biana

NIEUWE BIDONS

NIEUWE 
KLEDING!!!

Even voorstellen: 

LAURENZO WIMMERS

Sinds deze zomer loopt Laurenzo Wimmers (21) bij onze club

rond. Laurenzo kwam zijn vader, hoofdtrainer Max, in de

voorbereiding helpen bij het eerste, maar dat beviel alle partijen

zo goed, dat hij nu de vaste assistent is bij het eerste én trainer

van het tweede. Daarnaast is Laurenzo jeugdtrainer bij JSV.

Laurenzo, van harte welkom bij deze mooie club en veel succes!

De MO15 lopen er dit seizoen kek bij. Aart en

Bea Benschop (Kraanverhuur en loonbedrijf

Schalkwijk) staken deze sportieve meiden

onlangs in het nieuw. Het feit dat dochter

Jeanine in dit team speelt, zal hierin vast een

rol gespeeld hebben. 

Het tweede elftal is scheepsverwarmings-

specialist Post Marine Heating uit Gorinchem

dank verschuldigd. Zij ontvingen uit handen

van Jeffrey van Golverdingen trainings-

pakken en tassen. Niets staat hen nu een

vliegende start van het nieuwe seizoen in de

weg. Jeffrey (keeper op de foto) wist zijn

werkgever enthousiast te krijgen voor deze

sponsoring. 

De VVS dankt de sponsoren voor deze
gulle gift!
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SCHALKWIJK TRAPT AF

Na alle zomervakantiepret was daar weer het welbekende 'VV Schalkwijk trapt af-toernooi'
als opstap naar het nieuwe seizoen. Alle jeugd (jong en oud) kon zich de hele dag lekker
uitleven met onderlinge wedstrijden en natuurlijk met als afsluiting de penaltybokaal!

Dé aftrap als start van het
NIEUWE seizoen!
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FC UTRECHT

FC Utrecht en VV Schalkwijk gaan samenwerken

KRIJGT TON GRUTERS
EEN OPVOLGER?
Ton Gruters is de eerste én laatste VV Schalkwijk-speler die het shirt van FC Utrecht droeg. Op 15 oktober

ondertekenden FC Utrecht-directeur Wilco van Schaick en VV Schalkwijk-voorzitter Ton Vernooij een RAC-

overeenkomst. Beide clubs gaan technisch samenwerken. Krijgt Ton Gruters eindelijk een opvolger?

Met het zetten van een handtekening voorafgaand aan de

wedstrijd FC Utrecht-Go Ahead Eagles op zaterdagavond 15

oktober bekrachtigden FC Utrecht-directeur Wilco van

Schaick en VV Schalkwijk-voorzitter Ton Vernooij de samenwerking

tussen beide clubs. Onze vereniging is één van de 78 clubs waarmee

FC Utrecht een zogeheten RAC-verbintenis is aangegaan. Wat betekent

deze samenwerking?

Wat is RAC Talentontwikkeling?
RAC Talentontwikkeling Midden-Nederland is een

samenwerkingsverband tussen regionale amateurclubs (RAC) en 

FC Utrecht. Deze samenwerking heeft als doel om talentvolle spelers

op te sporen en te selecteren voor de jeugdopleiding van FC Utrecht.

Daar kunnen de talenten zich verder ontwikkelen in een professionele

omgeving, in de hoop dat ze later door kunnen stromen naar het eerste

elftal van FC Utrecht.

RAC Talentenontwikkeling speelt een prominente rol in de

jeugdscouting binnen FC Utrecht. De aangesloten regionale

amateurclubs spreken af dat ze FC Utrecht informeren over talenten

die binnen hun jeugdopleiding voetballen. Jeugdscouts bekijken deze

spelers en beoordelen of zij worden uitgenodigd voor een

Tekst: Martin Veldhuizen
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testwedstrijd. Indien de technische staf

denkt dat de jonge spelers het niveau

hebben om binnen de jeugdafdeling van

FC Utrecht te voetballen, krijgen ze deze

mogelijkheid aangeboden. 

Amateurverenigingen ontvangen voor

elke speler van twaalf jaar en ouder die

FC Utrecht opneemt in haar

jeugdopleiding een financiële vergoeding

ten behoeve van de eigen jeugdopleiding. 

Voorbeelden?
Inmiddels zijn bijna tachtig verenigingen

in Midden-Nederland aangesloten.

Ongeveer de helft van alle nieuwe spelers

in de jeugdopleiding van FC Utrecht is

afkomstig van RAC-clubs. 

Van de huidige selectie zijn Yassin

Ayoub, Giovanni Troupée, Sofyan

Amrabat en Sean Klaiber voorbeelden van voetballers die afkomstig zijn uit de jeugdopleiding

van FC Utrecht. Ook Bart Ramselaar (inmiddels PSV) is een speler die via een RAC-club (VVZA)

en de jeugdopleiding van de club uit de Domstad het eerste elftal haalde.

Wat heeft VV Schalkwijk eraan?
FC Utrecht ondersteunt de RAC-clubs met een technisch beleidsplan en trainingclinics, onder

leiding van oud-profvoetballer Koos van Tamelen en Onder-13 trainer Hidde van Boven.

Daarnaast geeft de technische staf van FC Utrecht technische informatiebijeen-komsten voor

jeugdtrainers van aangesloten verenigingen. Met deze ondersteuning wil FC Utrecht het niveau

binnen de clubs hand-haven dan wel verbeteren.

RAC Talenten Opleiding (RTO)

Gedurende het gehele seizoen worden diverse jeugdspelers getraind en getest door FC

Utrecht-trainers met als doel het formeren van een FC Utrecht O9 en een O10-

jeugdteam voor het volgende seizoen. De jeugdspelers die deelnemen aan de

RTO-trainingen zijn afkomstig van clubs in een straal van ongeveer dertig kilometer

rondom Utrecht. Vanuit de RAC-scouting wordt gedurende het jaar een aantal

selectietrainingen georganiseerd, waarna een geselecteerde groep doorgaat. Tijdens

deze trainingen worden de jeugdspelers onderworpen aan alle facetten van het

voetbalspel. De aandacht wordt met name gevestigd op techniektraining en partijspelletjes.

De selectietrainingen zorgen voor een ‘win-win-win’-situatie. De jeugdspelers krijgen training van onze goed gekwalificeerde

jeugdtrainers en blijven verder trainen en voetballen bij hun eigen amateurclub. Jeugdtrainers van aangesloten clubs kunnen

bij de RTO-trainingen komen kijken om ideeën op te doen. En FC Utrecht weet zich verzekerd van de beste talenten uit de

regio. FC Utrecht wil hiermee binding creëren voor de eventuele toekomstige jeugdspeler en zijn ouders, gebaseerd op drie

elementen: Plezier, Persoonlijkheid en Professionaliteit.

Ton Vernooij, Wim Uijttewaal, Trudy van
Rijswijk en Camiel Spaan bezochten samen
de wedstrijd FC Utrecht-Go Ahead Eagles
op zaterdagavond 15 oktober (uitslag: 3-0).
Wim is namens onze club degene die de
contacten met FC Utrecht onderhoudt.

"Ik denk dat de samenwerking met FC
Utrecht goed is voor de club. Het geeft
uitstraling en hoewel we geen
selectieprocedure hebben en recreatief
voetbal bij VV Schalkwijk altijd voorop zal
blijven staan, kan FC Utrecht ons wél
ondersteunen bij het vaststellen en
uitvoeren van ons technisch beleid.
Wellicht geeft de samenwerking met 
FC Utrecht een impuls aan onze
voetbalopleiding, die natuurlijk altijd
verbeterd kan worden.

Het zou hartstikke leuk zijn als één of
meer van onze jeugdspelers een keer een
testwedstrijd mogen spelen bij FC Utrecht.
Wij hoeven ook geen angst te hebben om
namen van talentjes aan FC Utrecht door te
geven, we moeten er juist trots op zijn als
jongens uit het dorp een kans krijgen om
profvoetballer te worden. Want laten we
eerlijk zijn, het wordt toch tijd dat Ton
Gruters een opvolger krijgt?
Als RAC-club krijgen we eenmaal per jaar
dertig vrijkaarten voor een competitie-
wedstrijd van FC Utrecht. Meer tickets kun
je tegen gereduceerd tarief bijkopen. Ik
hoop dat we jaarlijks met een grote groep
naar stadion Galgenwaard gaan."



 
 Ontmoetingspunt De Wiese 

Sociaal Cultureel Centrum brengt
onderdak aan verenigingen

Zaalverhuur
Jubilea, feesten, uitvoeringen,
vergaderingen en bedrijfsarrangementen

Catering
Hapjes en drankjes

Wiese
de

SOCIAAL
CULTUREEL
CENTRUM

Voor info mogelijkheden De Wiese: Neem contact op met Martijn van der Gun
De Wiese 2 3998 MD Schalkwijk  030-601 10 50  info@dewieseschalkwijk.nl

www.dewieseschalkwijk.nl

Vrijdag 30 december:

FHvandenB 
Klaverjas- en 

dartavond!
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OP DE MIDDENSTIP

Robbie, Theo en Thomas steken supportersvereniging in nieuw jasje

'DE VRIENDEN VAN 
VV SCHALKWIJK'

Na bijna veertig jaar krijgt de supportersvereniging een nieuwe naam. Tenminste, als het aan Robbie Peek en

Theo Dekker ligt. Zij vormen samen met Thomas Schoot het nieuwe bestuur van de verenigde aanhangers.

Voor slechts € 20 per jaar ben je lid van 'De Vrienden van VV Schalkwijk'.

De supportersvereniging van Voetbal Vereniging Schalkwijk

werd in 1977 opgericht. Leden van de supportersvereniging

betalen € 0,50 per gescoord doelpunt van het eerste elftal, met

een maximum van € 20 per jaar (vóór 2002 uiteraard in guldens). De

opbrengst wordt besteed aan allerlei zaken die de totale club ten goede

komen. Zoals een nieuwe koelkast in de keuken, nieuwe doeltjes op de

velden en, zeer recent, de aanschaf van consumptiemunten die de

komende jaren bij alle verschillende feestjes op de club gebruikt

kunnen worden. Daarnaast staat de supportersvereniging ook stil bij

andere belangrijke zaken, bijvoorbeeld als de club een trouwe

supporter verliest. 

Gerard van der Werf (voorzitter), Ton Koppers (ledenadministratie),

Richard Scheidt (penningmeester) en Wim Kolsteeg (lid) hebben de

afgelopen jaren met veel enthousiasme de supportersvereniging geleid.

Ieder jaar gingen zij, samen met andere vrijwilligers, na afloop van het

seizoen langs de deuren van ons dorp om bij de leden van de

supportersvereniging hun financiële bijdrage op te halen. Ongeveer

een jaar geleden gaven ze aan, dat zij hun activiteiten wilden staken

en het stokje graag zouden overdragen. Robbie Peek, die al lid was van

de sponsorcommissie werd gevraagd en gelukkig had hij er wel oren

naar. Samen met zijn vrienden Theo Dekker en Thomas Schoot vormt

hij het nieuwe bestuur van de supportersvereniging. De officiële

overdracht vond begin dit seizoen plaats.

Jarenlange inzet
"Voordat ik iets ga zeggen over de plannen, wil ik eerst onze

voorgangers ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet," vertelt

voorzitter Robbie als we hem en Theo, wiens vader vroeger

bestuurslid was van de supportersvereniging, in de bestuurskamer

treffen. Collega-bestuurslid en secretaris Thomas is er niet bij, die

geniet tot februari 2017 van een rondreis door Azië. 

Tekst: Martin Veldhuizen
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"Gerard, Ton, Richard en Wim hebben een bloeiende supportersvereniging

achtergelaten, met meer dan honderd leden. Zij maakten zich sterk

voor de supporters en dat zetten wij graag voort."

Volgens Theo, die de rol van penningmeester bekleedt, gaat er wel het een

en ander veranderen. "Wij willen afstappen van de bijdrage van € 0,50

per doelpunt van het eerste. Ten eerste weet je daardoor nooit van

tevoren welk bedrag je binnenhaalt. Je kunt dus ook pas achteraf

besluiten waar je de opbrengst voor gebruikt. Verder hebben wij begrepen

dat veel leden toch wel € 20 gaven, omdat dat bedrag als maximum was

afgesproken voor het geval het eerste enorm op schot was. Wij kiezen

ervoor om een vaste contributie van € 20 per jaar te hanteren, dat maakt

het administratief een stuk eenvoudiger. Bovendien hoeven we niet meer

langs de deuren om het in contanten op te halen, de supportersvereniging

beschikt inmiddels over een eigen rekeningnummer waarop het bedrag

kan worden overgemaakt. Al zijn we natuurlijk altijd bereid om langs te

komen als mensen toch liever cash betalen."

Eén biertje per maand
"Als je het omrekent, bedraagt het lidmaatschap iets meer dan één

biertje per maand," vult Robbie aan. "Wij hopen en denken dat de

bestaande leden er geen problemen mee hebben. Is er een lid die toch

per se wil vasthouden aan een bedrag van € 0,50 per doelpunt, dan

doen we niet moeilijk. Maar dan ga ik met mijn ploeggenoten extra

mijn best doen om zoveel mogelijk te scoren," zegt de verdedigende

middenvelder, die enkele dagen eerder twee keer scoorde tegen VSC."

Robbie en Theo willen ook de huidige donateurs laten opgaan in de

supportersvereniging, hetgeen de vereniging een aantal

administratieve handelingen bespaart. "Onze ideeën en de

naamsverandering van Supportersvereniging naar 'De Vrienden van 

VV Schalkwijk' bespreken we binnenkort met het hoofdbestuur. 

Wij verwachten dat ze zich in onze plannen kunnen vinden. De nieuwe

naam vinden wij bijvoorbeeld beter passen bij wat we willen zijn:

vrienden van deze mooie vereniging. Vrienden die hetzelfde doel hebben:

de club ondersteunen met een financiële bijdrage om wat extra's te doen.

Veel mensen weten niet van het bestaan van de supportersvereniging af.

Dat is zonde, want hoe meer Vrienden van Schalkwijk, des te meer leuke

dingen we kunnen doen voor de club."

Presentje
Om de vriendengroep te vergroten gaan Robbie en Theo de komende

maanden actief op zoek naar nieuwe leden. Ook denken ze aan het

ophangen van een bord in de kantine om aandacht te vragen voor De

Vrienden van VV Schalkwijk. Leden kunnen jaarlijks op een presentje

rekenen om te laten zien dat ze erbij horen, zoals een shawl of muts.

Theo: ,,Kinderen moeten tegen hun ouders zeggen, dat ze ook zo'n

mooie shawl of muts willen. We hebben niet direct een streefaantal

qua leden in gedachten, maar we willen zo groot mogelijk worden."

De ultieme wens? "Een nieuwe tribune," roepen de vrienden in koor.

"Sinds de overkapping twee jaar geleden wegwaaide, staan supporters

alleen nog droog onder hun paraplu. Daar zouden we graag een eind

aan maken en veel supporters denken er net zo over. Een complete

tribune financieren gaat ons natuurlijk nooit lukken, maar het zou

mooi zijn als we een behoorlijke bijdrage kunnen leveren."

Lid worden
Lid worden van 'De Vrienden van VV Schalkwijk? Meld je aan via:

supportersvereniging@vvschalkwijk.nl. Ben je al lid? Stuur dan een

mailtje naar dit adres, zodat we je mailadres kunnen registreren.

Naast De Vrienden van VV Schalkwijk kent de club nog een
supportersgroepering. Een aantal, voornamelijk, jongeren vormen de
Tifosi, die vooral rond en tijdens de derby tegen 't Goy actief was.
Met vuurwerk en veel gezang creëerden ze een bijzondere sfeer, die
in menig voetbalstadion niet zou misstaan. Een officieel orgaan is de
Tifosi echter niet, je kunt er ook geen lid van worden. Of we de Tifosi
deze competitie in actie zien, nu 't Goy gedegradeerd is naar de
vijfde klasse? We hopen van wel, want ze zorgen voor veel reuring en
gezelligheid langs de lijn.

"De ultieme wens? 
Een nieuwe tribune"

TIFOSI
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BOOTCAMP

LET'S BOOTCAMP!
Zondag 7 augustus stond er in de voorbereiding op het seizoen een

trainingsdag gepland voor de gehele selectie van VV Schalkwijk.

Voorgaande jaren werd er altijd een ochtendprogramma georganiseerd met een lunch en

daarna 's middags ook nog een training. Omdat de selectie niet echt altijd naar de

middagtraining uitkijkt is, er dit keer voor een andere invulling gekozen. De selectie

ging kennis maken met Bootcamp, er werd een training opgezet in het Doornse Gat door de

hoofdtrainer Max Wimmers en Bouke Bras, eigenaar van New Me. Een aantal jongens hebben

in de zomermaanden hun conditie via de lessen van New Me op peil gehouden dus die waren al

aardig bekend met het bootcampen. Maar een hoop gingen het als nieuw ervaren en dat viel

zeker niet mee. We hebben een training gehad waarin veel conditioneel, maar ook zeker op

kracht werd getraind. In de training werd ook goed gebruik gemaakt van de welbekende

zandberg in het Doornse Gat. Het was zwaar maar iedereen deed zijn uiterste best en haalde

alles eruit wat erin zat. Na de sportieve ochtend zijn we gezellig met de gehele selectie gaan

lunchen in de kantine en hebben daar de dag afgesloten.

Ik hoop dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat het zeker voor herhaling vatbaar is geweest.

Bedankt voor de goede inzet en gezelligheid!

Een sportieve groet,

Joshua van Emmerik



DE OUDE DOOS

De wondere krachten van

Willem Schreijer

Het is 14 oktober 1973. We hebben nog te maken met de Afdeling Utrecht en
gekleurde voetbalschoenen bestaan nog niet. Schalkwijk speelt in de tweede
klasse B en trainer Willem Schreijer heeft als nieuwe oefenmeester de
voetbaltechnische zaakjes goed voor elkaar. Maar uitgerekend op deze zondag
moet de ongeslagen koploper op bezoek bij VVO ’65 en laat dat nu de vorige
club van Schreijer zijn.

28 | LANGS DE LIJN

Tekst: Hans van Echtelt



De Utrechtse formatie was natuurlijk

extra gemotiveerd om de ongeslagen

lijstaanvoerder de eerste nederlaag toe

te brengen. Gert van Es, destijds speler van

VVO ’65, herinnert zich het spanningsveld

rond die wedstrijd nog goed. “We speelden de

beste wedstrijd van het seizoen en wonnen

met 3-1. John de Vries maakte er twee voor

ons, Nico de Lange scoorde tegen, maar dat

was voor Schalkwijk niet genoeg. Je begrijpt

dat Willem Schreijer er na afloop behoorlijk

de pest in had, maar hij kon het toch

opbrengen om zijn vroegere spelers van VVO

’65 allemaal te feliciteren.”

Aan het duel tegen VVO ging een soort koude

oorlog vooraf. De opstelling van de Utrechtse

ploeg werd niet op vrijdagavond maar pas op

zondagochtend bekend gemaakt door trainer

Frans den Daas. Schreijer zei destijds: “Ik

heb bij VVO niet alleen als trainer gewerkt

maar ook als wedstrijdsecretaris, en ken dus

alles en iedereen bij de club. Toen de vorige

trainer Soesbergen met ruzie tussentijds

vertrok, ben ik zonder de benodigde diploma’s

voor de groep gaan staan. Vanaf het begin

ging het goed met de groep, blijkbaar lukte

het me meteen om mijn enthousiasme op de

spelersgroep over te brengen. Tja, dat we een

jaar later toen ik bij Schalkwijk werkte, die

beladen wedstrijd tegen VVO verloren, kon je

eigenlijk van tevoren voorspellen.”

De toenmalige VVO-speler Gert van Es weet

ook dat Schreijer daarna ondanks deze 3-1-

nederlaag toch kampioen werd met

Schalkwijk en het prima naar zijn zin had in

het dorp als ‘stadse trainer’. "Willem heeft me

later gezegd dat de periode in Schalkwijk als

een rode draad door zijn verdere

trainersloopbaan is gelopen door alles wat hij

in dit dorp heeft meegemaakt. Hij heeft

daarna clubs als RUC, Stichtse Boys, Holland,

vv Utrecht en op het laatst Zeist getraind,

maar wanneer Schalkwijk ter sprake kwam,

begonnen zijn ogen altijd extra te glinsteren.’’

Theo van Eyck, destijds voorzitter van

Schalkwijk, herinnert zich de eerste contacten

met Schreijer nog al te goed. “Eerlijk gezegd

begonnen we met enige huiver aan het contract

want met zijn voorganger die ook uit Utrecht

kwam, hadden we minder positieve ervaringen

gehad. Het klikte niet met de spelersgroep

ondanks het feit dat die man over alle gewenste

diploma’s beschikte. We waren zelfs bijna

gedegradeerd. Dat was met Willem Schreijer

niet het geval, die moest nog op cursus en

kwam bij ons dus solliciteren zonder de

benodigde papieren. Ik geloof dat hij destijds

zelfs stroopwafels verkocht op de markt en dat

soort dingen. Maar dat maakte ons als bestuur

niet uit, zijn uitstraling overtuigde ons vanaf

het eerste moment.  En de resultaten hebben

ons in het gelijk gesteld.”

Wim van der Linden kan zich die periode-

Schreijer ook nog goed voor de geest halen.

“In het begin moesten we natuurlijk wennen

aan zijn aanpak en vooral aan zijn humor

maar dat wende snel, ook vanwege de goede

resultaten die we met hem behaalden. 

Hij kwam met een brommertje uit Utrecht en

had allerlei vaste rituelen, zoals soep eten bij

m’n moeder voor de wedstrijden. Toen we een

keer verloren hadden, deed hij dat niet meer.

Ook is Willem ooit in het eendenkroost

gelopen bij een kermis achter het terrein van

Aantjes toen hij een plasje moest doen. Tja,

groen water waren ze op Overvecht natuurlijk

niet gewend. Van die wedstrijd tegen VVO

kan ik me nog herinneren dat we ondanks de

eerste nederlaag in Utrecht zijn wezen

Chinezen met z’n allen, dat had hij met mijn

broer Ben - die toen aanvoerder was - mooi

bekokstoofd.”

Had hij een geheime wapen, die Schreijer? Zelf

zei hij er destijds het volgende over. “Ik heb de

spelers van Schalkwijk meer zelfvertrouwen

kunnen geven, daar ontbrak het hier aan. Ze

keken te veel op tegen de clubs uit de grote

stad, dat was helemaal niet nodig. Nu

voetballen ze vijftig procent beter dan vorig

seizoen, die wilde knallen naar voren zijn

verdwenen. We voetballen per week beter, ons

‘schuiffie-tikkie’ komt vooral op een groot veld

goed tot z’n recht.” En Wim zag dat mooie

voetbal natuurlijk op het oude trainingsveld van

Ajax bij stadion De Meer. Daar ging hij

geregeld kijken om oefenstof op te doen en kon

dat bij Schalkwijk in praktijk brengen. Het

waren geen wondere krachten, maar het was

gewoon de unieke Willem Schreijer.
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Het team van Schalkwijk dat kampioen werd, met staand links trainer Willem Schreijer. Verder staand

v.l.n.r.Wim van der Linden, Piet Diks, Frans Diks, Thijs Koppers, Jos de Wit, Kees Kruijssen, Nico de Langen.

Gehurkt v.l.n.r. : Anton Winkel, Eef van de Worp, Ben van der Linden, Nico Gruters en Toon van der Linden.
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VOORSTELRONDJE

Sportieve rivaliteit op 
De Griend

Wie zoals ik op De Griend woont, weet zich omgeven door

jonge voetbalsupporters van uiteenlopende pluimage. Zelf

ben ik al ruim vijfenveertig jaar supporter van FC Utrecht.

De club werd opgericht in 1970 toen de meeste buurjongens nog niet

eens waren geboren. Dat geeft natuurlijk wel een cultuurbreuk van

jewelste, maar dat overbrug ik door geregeld met hen in gesprek te

gaan over actuele voetbalzaken. 

Even de boel op een rijtje: vooraan wonen Tjeerd (nog net op de

Ramweg) en Siebe van de Gun, dat zijn fervente supporters van PSV

en zij gaan zo vaak mogelijk naar Europa Cupwedstrijden van de

Eindhovense club. Toen die club vorig seizoen op een wonderlijke

manier landskampioen werd, was de euforie tot mijn huis te horen.

Een paar meter verderop woont Sander van der Linden en die is helemaal

‘leip’ van Ajax, een stoornis die ik vergeefs heb proberen te verhelpen. Hij

deelt die merkwaardige voorkeur met Karel Appelhof die drie huizen

verderop woont. Voor mij als Utreg-supporter is het moeilijk te verdragen

dat op een steenworp afstand twee 020-fans wonen, maar ja....

En dan hebben we tussen hen in nog Jan Willem van Dijk wonen die

geen gelegenheid onbenut laat om zijn liefde voor Feijenoord uit te

dragen, zijn passie voor De Kuip grenst aan het abnormale in mijn

ogen. Ooit heb ik als invaller-scheidsrechter deze buurman uit het veld

gestuurd nadat hij met een soort John de Wolf-tackle zijn opponent

vloerde....Dat was mijn grote kans op enige revanche.

Onlangs woonde ook Beau Sluyk nog op het hoekje van De Griend, ook

al gezegend met een ongelooflijke liefde voor Feijenoord. Toen FC

Utrecht vorig seizoen de bekerfinale verloor van de Rotterdammers,

liep ik het liefste een blokje om om hem maar niet onder ogen te

komen. Gelukkig is de doelman van Schalkwijk onlangs verhuisd en

intussen vader geworden van een mooi kind. Die zal ook wel ooit

opgezadeld worden met Rotterdamse genen.....

Wat is de moraal van dit verhaal? Dat ik me dank zij mijn hardnekkige

FC Utrecht-voorkeur in een lastig parket bevindt op De Griend. PSV,

Ajax en Feijenoord eindigen steevast hoger op de ranglijst en de

‘heren’ laten geen gelegenheid onbenut om me dat geregeld in te

peperen. Als sportieve revanche stop ik allerlei krantenknipsels bij

hen in de bus wanneer een van hun favoriete clubs een slechte

prestatie heeft geleverd, hetgeen helaas maar al te weinig gebeurt.

Maar ik heb nog steeds niet overwogen om met Ciel te verhuizen naar

een neutralere voetbalbuurt....

Tekst: Hans van Echtelt
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COLUMN

Spelersbus

Onlangs werd in Schalkwijk de spelersbus van FC Utrecht

gesignaleerd. Het was een merkwaardige gewaarwording en

leidde natuurlijk tot de nodige geruchten in ons dorp. Mijn

bridgepartner Piet had nog wel de leukste opmerking in huis. “Die bus

komt natuurlijk een paar spelers halen, want FC Utrecht staat bijna

onderaan en Schalkwijk bovenaan. Dus kunnen ze wel een behoorlijke

versterking gebruiken.”

Natuurlijk moest ik hartelijk lachen om zijn opmerking. Maar bij nader

inzien kon ik er ook nog een kleine kern van waarheid in terugvinden.

In dat weekend had FC Utrecht immers thuis met maar liefst 1-5 van FC

Groningen, voorlaatste op de ranglijst, verloren terwijl Schalkwijk met

3-1 de baas was gebleven over streekgenoot Aurora.

Wat is de moraal van het verhaal? De spelers van FC Utrecht waren in

Galgenwaard op strijdlust afgestraft door een kwalitatief mindere

opponent, een lesje in mentaliteit. En laat Schalkwijk nu juist door een

betere wedstrijdmentaliteit de derby tegen Aurora over de streep trekken

nadat de ploeg voor rust toch op vele fronten de mindere leek. En ook

nog eens door een uiterst schlemielig moment van onze invaller-doelman,

die zich overigens ijzersterk herstelde, op 0-1 achter was gekomen. 

Voetbalwedstrijden worden lang niet altijd op kwaliteit beslist, dat bleek

dat weekend weer eens duidelijk. Ik denk niet dat FC Utrecht zal

degraderen, daar heeft de selectie te veel kwaliteit voor. Ook verwacht

ik niet dat Schalkwijk ondanks de riante positie op de ranglijst, dit

Door

HANS VAN ECHTELT

seizoen kampioen zal worden. Maar ik weet wel zeker dat de jongens van

onze nieuwe trainer Max Wimmers geen wedstrijden zullen verliezen

omdat ze er met de pet naar gooien!



Yakimono, Teppanyaki & Wok
Meidoornkade 33 • 3992 AG Houten

Telefoon: 030 - 677 75 86
www.yakimono.nl

Genieten in Aziatische stijl
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ACTUEEL (2)

Je kleine vedette op een speelse manier
laten kennismaken met voetbal? Sinds
september lopen de toekomstige Messi's
en Ronaldo's weer op het veld bij VV
Schalkwijk! Er is nog plek voor meer
kabouters. Jongens en meisjes in de
leeftijd van 4 tot 6 jaar kunnen zich
opgeven bij Vincent Kuik, telefoon 
06-30157511. De kabouters trainen
(oefenen) op de zaterdag van 10.00 uur
tot 11.00 uur onder deskundige leiding
van voetballers of oud-voetballers van
de club. Opa Willem is trots op zijn kleindochter. 

Een nieuwe kabouter in aantocht?

“Attentie, attentie, alle kabouters verzamelen!”

DDRRAAAAIIAAVVOONNDD
Op vrijdagavond 2 december vindt weer de jaarlijkse

Draaiavond plaats. Op deze avond worden honderden prijzen

verloot, zoals kalkoenen, kippen, dozen karbonades,

rollades, kippenpoten, etc. De draaiavond in onze kantine

begint om 20.30 uur. Ben je voor 21.00 uur aanwezig dan

ding je gratis mee naar een grote vleesprijs. Dus als je een

gokje wilt wagen en met één van de mooie prijzen naar huis

wilt gaan, zorg dan dat je op tijd aanwezig bent.

OPROEP KABOUTERVOETBAL AGENDA 2016
2017

26

november 

Sinterklaas

november 

Start zaal-
voetbaltoernooi

05

februari 

Finale
Zaalvoetbal-
toernooi

02

december  

Draaiavond

20

mei  

Jeugdkamp

19 en 21 

mei 

Buurttoernooi 

27

mei  

FHVANDENB 
4x4 toernooi
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DE VRIJWILLIGER Tekst: Irene Okkerman

Anita Goes:

Wie kent haar niet: de moeder van Jelle (19) en Niels Bokkers (18)? De rechterhand van mr. Bingo Frans van

den Berg en samen met Bernard 14 jaar trouwe sponsor van de Tour de Schalkwijk. Een bekend gezicht in het

Schalkwijkse én in het Jeugdbestuur, waarvan ze na tien jaar afscheid neemt. 

“IK HEB HET ALTIJD
LEUK GEVONDEN”

Het telefoontje van de toen al actieve voorzitter van het

Jeugdbestuur, Kees van Ramselaar, bracht haar het verzoek

om zitting te komen nemen in het Jeugdbestuur. 

Anita: “Ik dacht toen eigenlijk dat Kees Bernard moest hebben, maar

het verzoek was aan mij gericht. Het feit dat ik zaterdags eigenlijk

altijd op het veld bij mijn zonen te vinden was, was het Jeugdbestuur

kennelijk niet ontgaan. Ook draaide ik toen al geregeld kantinedienst.”

Over het antwoord hoefde Anita niet lang na te denken. Ze vond het

meteen leuk. Naast Kees bestond het toenmalige bestuur uit Wilma van

der Linden, Marco Tangelder, Theo van Dijk en Paul Verweij. 

Daar waar het aandeel jeugdleden nu weer op z’n retour is, herinnert

Anita zich vooral nog de piek in jeugdleden. In de hoogtijdagen telde de

club meer dan tweehonderd jeugdleden. Aangezien Anita het

wedstrijdsecretariaat runde, had ze daar best haar handen vol aan.

Niet alleen rondom het inplannen van wedstrijden en dergelijke, maar

ook voor wat betreft de ledenadministratie. De grootste verandering

hierin vindt ze dat alles nu digitaal is. “Met de app Voetbal.nl kan

iedereen alle informatie zelf inzien en alle te spelen wedstrijden

checken,” wat ze een goede verbetering noemt. Positief is Anita over

het feit dat alle jeugd in gesponsorde tenues loopt. “Ze hoeven zelf

vrijwel geen kleding aan te schaffen. Ook het trainingsmateriaal is

altijd prima in orde geweest, net als de aanschaf door de club van

reserveshirts en speciale scheidsrechtershesjes.”
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Gezellig- en gemoedelijkheid
Anita zegt in tien jaar tijd geen grote veranderingen te hebben

meegemaakt. Behalve een nieuwe bar kan ze zich geen wezenlijk

nieuwe dingen herinneren. De activiteiten, zoals het 4 x 4-toernooi, de

Sinterklaasviering, het jeugdkamp en het zaalvoetbaltoernooi

bestonden al toen zij instapte. De gezellig- en gemoedelijkheid zegt ze

altijd binnen de club te hebben ervaren. Ook is het altijd gelukt om

voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen, wat volgens haar inherent

is aan een dorp als Schalkwijk. Leuk vond ze het ook altijd dat er bij de

Jeugdbestuursleden thuis wordt vergaderd. “Na afloop van de

vergadering wordt er altijd even een borreltje met elkaar gedronken.” 

Royale bijdrage
Zowel Anita als Bernard hebben de club altijd een warm hart

toegedragen. Beiden zijn bij vele activiteiten betrokken geweest. Bokkers

sponsort al jaren het vierde elftal, waar zoon Jelle sinds kort ook in

voetbalt. Sinds vorig jaar is Bokkers ook een van de hoofdsponsors. 

In vele opzichten leveren zij een royale bijdrage aan de club. 

Anita heeft altijd gezegd dat ze in het Jeugdbestuur blijft zitten, zolang

haar kinderen bij de jeugd voetballen. Inmiddels is zoon Niels achttien

geworden en voetbalt hij zelf niet meer bij de jeugd, ondermeer omdat

hij op hoog niveau American Football speelt (zijn team is

gekwalificeerd voor het EK 2017, red.). Haar zonen zijn echter nog wel

betrokken bij de jeugd. Zowel Jelle als Niels trainen beiden een

jeugdteam, terwijl Niels ook leider van dat team is. Jelle is daarnaast

jeugdscheidsrechter. Hoewel Anita ‘bestuurskamerdienst’ blijft

draaien, is voor haar het moment aangebroken om uit het

Jeugdbestuur te stappen. “Het is prima zo. Ik heb het altijd met veel

plezier gedaan en het altijd leuk gevonden. En voor hand- en

spandiensten kunnen ze me altijd inschakelen.” 

Nooit gedacht dat ik, handbalster in

hart en nieren, zoveel tijd op een voet-

balveld zou doorbrengen. Laat staan

dat ik ook nog in het jeugdbestuur zou

belanden en dat allemaal nog leuk zou

vinden ook! In het jeugdbestuur zorgde

ik vier jaar voor de jeugdledenadmini-

stratie en paste ik op de centen. De ac-

tiviteiten verzorgden we veelal met

elkaar.

Wat ik als ouder ook al wel een beetje

zag, zag ik als jeugdbestuurslid nog

veel beter: VVS is een club die drijft op

heel veel enthousiaste vrijwilligers.

Een mooi cluppie met de focus op spor-

tiviteit, respect, gezelligheid en met

elkaar voetballen. En (in ieder geval

bij de jeugd) veel minder op presteren

en op het koste wat het kost willen

winnen. Gelukkig maar! 

Dank medebestuursleden voor de ge-

zellige jaren en heel veel succes en

plezier toegewenst!

Vincent Kuik is nieuw tot het Jeugdbestuur toegetreden. 

De samenstelling is nu als volgt:

Kees van Ramselaar  (voorzitter)
Trudy van Rijswijk   (secretaris en vertrouwenspersoon)
Vincent Kuik             (penningmeester)
Camiel Spaan             (technische zaken)
Ronald Vernooij        (technische zaken)

Caro Bliekendaal zwaait 

af als jeugdbestuurslid

Gezellig- en gemoedelijkheid heeft Anita
altijd binnen de club ervaren. 
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COLUMN

Als je in de voetbalsport over de scheidsrechter praat, is dat

vaak een gebed zonder end. De mensen langs de lijn weten het

altijd beter en geven vaak zeer ongepast verbaal commentaar

op de arbitrage. Maar als je dezelfde mensen dan vraagt om zelf eens

een wedstrijdje te fluiten, weten ze niet hoe snel ze zich uit de voeten

moeten maken.

Zelf heb ik zo’n zes seizoenen voor de KNVB gefloten, daarna op tal van

toernooien en uiteindelijk zo’n veertig jaar als clubscheidsrechter bij

de VV Schalkwijk. Gelukkig ben ik in die periode nooit bedreigd

geweest en ik was nooit bij een verbaal incident betrokken. Ook is in

de tijd dat ik jeugdleider was nooit een spelertje met de strafcommissie

van de KNVB in aanraking geweest. 

Ik vond het bijzonder belangrijk dat toeschouwers en spelers mijn

manier van fluiten als onpartijdig beoordeelden. Dus niet in het

voordeel van de thuisclub, maar ook niet in het nadeel van de

bezoekende vereniging. Spelers die echt kwamen om te voetballen en

de spelregels in acht namen, kregen nimmer problemen met mij.

Gelukkig heb ik ook nooit spelers met een rode kaart uit het veld

hoeven te sturen, een tijdelijke straf van vijf minuten heb ik wel

geregeld toegepast.

De laatste tijd zijn er in de media veel discussies over de aanpak van

commentaar op de leiding. Gelukkig heb ik bij beelden uit het betaald

voetbal gezien dat daar weer consequenter tegen opgetreden wordt dan in

het verleden het geval was. Daar ben ik een voorstander van, want het

doorlopend commentaar leveren op de scheidsrechter hoort niet op een

voetbalveld en bederft de sfeer. Dat een aanvoerder op een nette manier

even verhaal mag halen bij de arbiter, daar kan ik me wel weer in vinden.

Door

FHVANDENB

Tenslotte wil ik mijn column eindigen met respect uit te spreken voor

de junioren van onze club die geregeld jeugdwedstrijden willen fluiten

op zaterdag. Onlangs kregen verschillende jeugdscheidsrechters

complimenten van ouders en leiders van de tegenpartij die bij

Schalkwijk op bezoek waren. Als clubman was ik daar erg trots op. Erg

mooi om zoiets een keer mee te maken!

P.S. Reageren op mijn columns mag altijd op mijn mailadres

f.v.d.berg@kpnplanet.nl

De scheidsrechter

CLUBAVOND VVS
Vanaf 13 oktober heeft de VV Schalkwijk een heuse clubavond.
Vanaf deze datum is de voetbalkantine elke donderdagavond vanaf
19.00 uur open voor alle leden, medewerkers en andere
belangstellenden. Er is gelegenheid om een potje te darten,
tafelvoetbal te spelen, een boompje te klaverjassen of gewoon even
bij te praten over het voetbal of andere alledaagse dingen. Uw
gastheer Frans van den Berg heet u allen van harte welkom.



Welkom en geniet bij 
boerderij de zalm!

Voor mensen die iets anders zoeken!
Pothuizerweg 19 • 3998 NB Schalkwijk

06 - 155 20 416 • welkom@boerderijdezalm.nl
www.boerderijdezalm.nl

s leep
overnachten
bed & breakfast

reba lance
coaching
onthaasten

trainingen
vergaderen

meet





Toen ik bij SV Houten in de jeugd voetbalde, werden alleen de 

selectieteams gesponsord. Ik had het geluk dat ik in de selectie

speelde en was altijd enorm trots dat ik in gesponsorde kleding

rondliep. Dat ben ik nooit vergeten." De 42-jarige Raoul Endeveld

windt er geen doekjes om, hij is geen sponsor om er financieel

voordeel uit te halen. Het goede gevoel vindt hij veel belangrijker. 

Vaste kern
Ruud Groenen (48) voetbalt al sinds zijn jeugd bij de club, hij

maakte deel uit van het eerste elftal dat in 1994 en 2000 kampioen

werd en behoort inmiddels tot de vaste kern van Schalkwijk-3.

Daarnaast is Ruud trainer, leider én sponsor van het team van zijn

zoon Rick, JO11. Verder verzorgt hij een deel van de trainingen

van Dames 1, zolang die nog geen vaste hoofdtrainer gevonden

hebben (terwijl het toch echt hele leuke en sportieve dames zijn

met veel potentie ...!). Ook voor Ruud is sponsoring geen middel

om nieuwe klanten te werven. "Regelmatig zie ik kinderen door

het dorp lopen of fietsen in kleding met de naam van mijn bedrijf

erop. Dat vind ik hartstikke leuk."

Dochters
Hoewel Raoul geen 'kind van de club' is, maakt hij wekelijks zijn

opwachting op sportpark Blokhoven om de teams van zijn dochters

Charlotte (MO15) en Isabella (MO11) training te geven. Zelf voetballen

doet hij bij SV Houten, al speelde hij ook enige jaren in het derde van

VV Schalkwijk. "Vijf jaar geleden had ik het bij Houten niet meer naar

mijn zin. Ik woonde toen al een jaar of tien in het dorp en trainde af en

toe mee met de recreanten waar mijn zwagers Wim en André

Hommelberg ook speelden. Ik vroeg aan Berry van Duijn of er bij VV

Schalkwijk nog plek voor mij was, zo kwam ik in het derde terecht."

Na drie jaar keerde Raoul terug naar Houten. ,,Ik wilde graag weer met

mijn vrienden van vroeger voetballen. Met hen speel ik nu in het

negende." Ondanks zijn terugkeer naar Houten bleef hij sponsor van

het derde elftal. "Ik ben destijds prima opgevangen door de jongens, op

deze manier kan ik wat terugdoen voor ze. Als het bij Houten ooit

ophoudt, keer ik beslist terug naar VV Schalkwijk. Mits ik het fysiek

nog kan opbrengen en ik welkom ben. Maar zolang ik sponsor ben

twijfel ik daar niet aan, haha."
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DE SPONSOR

Domcity en Ironmaster steken derde elftal in nieuwe tenues

OUD EN VERSLETEN?
DACHT HET NIET!

De spelers van het derde oud en versleten? Ik dacht het niet! Met elf punten uit vijf

wedstrijden draait het team van Berry van Duijn prima mee in de top van de ranglijst. Oud

en versleten zijn ook zeker de tenues niet. Want dankzij Ruud Groenen en Raoul Endeveld

lopen de 'oude mannen' er dit seizoen weer als nieuw bij.

Tekst: Martin Veldhuizen
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Gloednieuwe tenues
Ruud en Raoul staken de 'oude mannen' van het derde dit seizoen in

prachtige gloednieuwe tenues. Ironmaster prijkt er op de borstzijde

van het wedstrijdshirt, Domcity op de achterkant, terwijl beide

bedrijfsnamen de rug van de trainingsjacks sieren. Ironmaster is één

van de producten waarmee Ruud met verschillende bedrijven de

binnen- en buitenlandse fitnessmarkt bedient. Tot 1 november doet hij

dat vanaf bedrijventerrein De Schaft in Houten, daarna verhuist hij

naar Wijk bij Duurstede, waar hij een pand betrekt van liefst 1500 m²,
inclusief showroom.

"Van origine ben ik installatiemonteur, maar rond de eeuwwisseling

stapte ik de fitnesswereld in. Eerst in loondienst, in 2005 begon ik

voor mijzelf. Nu ben ik mede-eigenaar van twee BV's: First Degree

Fitness, een groothandel in fitnessartikelen waarmee we 260 winkels

bevoorraden en Product Fit, dat rechtstreeks producten aan de

consument levert, zoals bijvoorbeeld dumbbells en fitnessbanken van

Ironmaster."

Voetbalachtergrond
Schoonmaakbedrijf Domcity werd in 1983 opgericht door de ouders

van Raoul. De 'Endeveldjes' woonden destijds nog in de Utrechtse

Kalverstraat. "Op mijn tiende verhuisden we naar Houten. Toen ging ik

pas voetballen, daarvoor zat ik op atletiek." In 2004 nam Raoul het

bedrijf van zijn ouders over. "Wij houden ons vooral bezig met

glasbewassing van kantoorgebouwen, zoals die van Arval en Toshiba

in Houten en verschillende panden van De Waal Beheer. We zijn een

klein bedrijf, in totaal zijn we met z'n vijven. Kwaliteit en service

staan hoog in het vaandel, voor onze klanten zijn wij een vertrouwd

gezicht."

Opvallend aan het personeelsbestand van Domcity is, dat alle

medewerkers een voetbalachtergrond hebben. Frank Zwambach ("hij is

de neef van mijn vrouw Astrid') speelt bij 't Goy, Koen van Bentum

("mijn oude buurjongen") in het eerste van VV Schalkwijk, Kevin

Reinhard ("een vriend van Frank") is trainer van Delta Sports'95 en

Jeffrey Hummen ("hem ken ik ook uit de buurt") voetbalde tot zijn 22-

ste bij Schalkwijk maar moest door blessures helaas stoppen. Drie

keer raden waar de gesprekken de hele dag over gaan. "We praten

inderdaad bijna dagelijks over voetbal."

Roeimachine
Voor Ruud geldt hetzelfde, al is fitness een ander favoriet

gespreksonderwerp. "Ik vind sporten en bewegen het mooiste dat er

is. Sinds kort heb ik op zolder mijn eigen mini-sportschool. Bijna elke

dag doe ik wel wat oefeningen met de dumbbells of ik stap op de

roeimachine. Wist je trouwens dat roeien de beste workout is?"

Ruud haast zich te zeggen dat die laatste opmerking niet moet worden

gezien als sluikreclame. "Nee, ik ben geen sponsor van VV Schalkwijk

om er zakelijk beter van te worden. Maar als iemand gezonder wil

leven, wat kilo's kwijt wil, of een goed trainingsadvies nodig heeft, dan

mogen ze altijd bij mij langskomen. Ook jij Raoul." "Dat is prima Ruud,

maar de ramen van je nieuwe pand mag je mooi zelf schoonmaken,"

countert zijn collega-sponsor.

"Op deze manier 
kunnen we wat terug-

doen voor de club"





CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Oktober 2016 45

VRAGENVUUR

1.    Omschrijf VVS in één zin:              Een mooi gezellig cluppie

2.   Favoriete club Nederland:                FC Utrecht

3.    Beste speler Nederland:                   Dirk Kuijt

4.    Mooiste stadion Nederland:             De Kuip

5.    Favoriete club buitenland:               Rangers FC 

6.    Beste speler buitenland:                  Lionel Messi

7.    Mooiste stadion buitenland:            Anfield Liverpool

8.    Mooiste goal ooit:                             Alle doelpunten van Kian

9.    Mooiste wedstrijd ooit:                    FC Utrecht – Celtic (4-0)

10.  Mooiste tenue:                                  AS Roma

11.  Beste/favoriete trainer:                   Diego Simeone

12.  Favoriete andere sport(en):             Squash, tennis en 
                                                                  wielrennen

13.  Mooiste sportmoment ooit:             Gwen aan de start van de 
                                                                  TDS

14.  Wat kijk je op televisie:                   Films

15.  Naar welk radiostation luister je:  Radio 10

16.  Voor welke film blijf je wakker:     Brave heart

17.  Beste boek ooit gelezen:                   Ridder (Robyn Young)

18.  Het lekkerste eten:                           Mihoen met Babi Pangang

19.  Favoriete drankje(s):                        Koffie & Bier

20. Vakantieland en wat doe je daar:    Nederland, lekker genieten

21.  Ik erger mij aan:                               Gezeur om niks

22. Wie wil je graag ontmoeten:            Slash (Guns ’n Roses)

23. Je kunt mij wakker maken voor:    Een gezellig feestje

24. Mooiste man of vrouw:                    Yvette 

25. Dit is mijn droom:                            Dat we gelukkig en gezond 
                                                                  blijven

Wie na jou in vragenvuurtje en waarom

Dat wordt de trainer van MO11, Wim Vendrig een voetbaldier in hart en nieren.

Naam:

Adres:
Biesterlaan 81 Schalkwijk

Geboortedatum en -plaats: 
Utrecht, 25 april 1970

Partner/kinderen:
Yvette/ Gwen & Kian

Beroep/studie:
Werkvoorbereider TD bij
Smit&Zn

Rol(len) bij VVS (speler/vrijwilliger):
Leider/ Trainer JO9

MELVIN
ABRAMSEN








