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VOETBAL INSIDE
oog springend – ook bij onze scheidsrechters. Zo reist

ook als Tribunecommissie zeer verdienstelijk. Alle

Arie Vroege bijvoorbeeld voor elke thuiswedstrijd van

stoeltjes zijn ‘verkocht’!

het derde elftal van zijn woonplaats Sleeuwijk naar
Schalkwijk om een potje te fluiten. En kennen jullie

Minder voetbalgerelateerd, maar zeker zo belangrijk,

Ben Untied (80) nog? Hij fluit al zo’n veertig jaar bij

is het verbeteren van de veldverlichting en het

zijn club VSC in Utrecht en is ook nog regelmatig

verduurzamen van onze club. De leden stemden

fluitend op de Schalkwijkse velden te vinden.
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Ledenvergadering. In dit nummer de ins & outs

IRENE OKKERMAN
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In dit magazine, de laatste van het seizoen, mooie

hiervan. Zo ook over de gelijkenis tussen de

foto’s van het ‘bakkentoernooi’ (zelfs enkele

paardensport en voetbal.

gemaakt vanuit een drone), het even zonnige
oetbal, je raakt er niet over uitgepraat. Of het

V

Buurttoernooi en het Casino-Medewerkersfeest.

De analyse waar ikzelf recent het meest van smulde,

nu gaat om een nabeschouwing in de

En ook was daar weer de publiekstrekkende derby

was die van Ben Schouten over het uitje van het

kleedkamer, op de bank voor de televisie of

’t Goy – Schalkwijk en vice versa. Uiteraard is hier

tweede in Noordwijk waar hij samen met Mark bij

tijdens Voetbal Inside waar ik onlangs als toehoorder

ook weer de nodige tekst aan gewijd. Net als aan

aanwezig was. De hoeveelheid anekdotes waarover

aanwezig mocht zijn. Leuk om de analyses en

de vertrekkende leiders Ben en Mark Schouten en

hij na afloop van de bestuursvergadering vertelde,

discussies van Genee, Derksen, Van der Gijp en

André Koppers.

deed vermoeden dat het om een heel weekend ging,

Boskamp van dichtbij te mogen meemaken. Eigenlijk

terwijl het in werkelijkheid om een tijdsbestek van

niet heel veel anders dan wat je bij ons langs de lijn

Van een verlenging is sprake bij hoofd- en assistent-

zo’n 12 uur ging (hoewel het voor een enkeling wat

hoort.

hoofdtrainer Thierry Meeuwsen en André Koer. Zij

langer duurde). Volgens Ben ging het er vroeger héél

tekenden voor een periode bij, net als de

anders aan toe en werd zijn nachtrust voor een

Hoe groot de voetbalbeleving bij velen is, maakt dit

hoofdsponsors Hypotheek Plus, DPD Management &

wedstrijd destijds vooral (wreed) verstoord door een

magazine weer eens duidelijk. Niet alleen bij de

Advies, KOPAD en Bokkers Ambachtelijke

snurkende Guus, maar dit is wel heel erge ‘inside

supporterende vaders en opa’s, maar – minder in het

Koekwaren. Daarnaast maakt dit viermanschap zich

information’…
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VOORWOORD

GROEN, DUURZAAM EN BRUISEND
ee, ik word niet gezocht! Door middel
van mijn gecensureerde foto laat ik u
weten dat VV Schalkwijk maatregelen
heeft genomen om te voldoen aan de nieuwe
privacywet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Onze secretaris
heeft er veel tijd en energie in gestoken om
dit voor elkaar te krijgen, waarvoor dank.

N

Ondertussen zijn de versieringen van het
Medewerkersfeest net opgeruimd en is de
eerste klusjesavond net begonnen. Met andere
woorden: het seizoen is helaas afgelopen. De
kantine was tijdens het Medewerkersfeest
weer helemaal omgetoverd, dit keer tot een
casino. Aan een heuse roulettetafel met
cilinder waar het balletje zijn (minimale) tien
rondjes in draaide alvorens een vakje/getal te
kiezen, konden de medewerkers een gokje
wagen. Ook waren er twee gokkasten op de
kop getikt waar mensen hun munten in kwijt
konden om de kast te laten rinkelen. Tijdens
het gezellige samenzijn waren er prijzen
beschikbaar gesteld door de Vrienden van VV
Schalkwijk en werd er door de Vrienden een
stevige tent voor op het balkon aangeboden.
De hoofdprijs, een casino-arrangement
aangeboden door Kool Transport, werd
gewonnen door Conny Schouten.

COLOFON

André Koppers en Ben Schouten zijn op deze
avond benoemd tot ereleden van onze mooie
vereniging voor zelfs meer dan vijfentwintig
jaar vrijwilligerswerk. Het casino zag er mooi
uit door veel werk van deze commissieleden.
De commissie zoekt nieuwe leden met

creatieve ideeën om deze jaarlijkse avond
bruisend te houden. Dus wie wil!?
Het Buurttoernooi was (wederom) goed
georganiseerd en de Biesterlaan is als
winnaar uit de bus gekomen. Altijd
mooi om te zien als mensen, die niet zo
vaak op ons sportpark komen, hun
voetbalkwaliteiten ten toon spreiden.
Helaas waren er een aantal vervelende
blessures die voor fysieke ongemakken
zorgden. We hopen dat de geblesseerden
snel zullen herstellen.
De derby tegen ’t Goy is ook prima verlopen.
De wedstrijd was van beide kanten niet van
een hoog niveau, maar ’t Goy trok aan het
langste eind. Het feestje na de wedstrijd was
als vanouds gezellig.
Wellicht heeft u op de stoelen in de Wetering
al gezien dat de stoeltjes voor de tribune
uitverkocht zijn. De vier hoofdsponsoren, die
dit project trekken, komen daarmee in de
realisatiefase. Hopelijk kan de tribune in het
begin van het komende seizoen opgeleverd
worden. De vier hoofsponsoren hebben
aangegeven hun sponsorcontract te willen
verlengen. Misschien kunnen we het tekenen
van dit nieuwe contract combineren met de
opening van de tribune.
De Algemene Ledenvergadering is op 18 april
jl. akkoord gegaan met het plan om LEDverlichting te plaatsen in combinatie met
zonnepanelen. Deze duurzame investering

TON VERNOOIJ
gaat ons een beter licht op de velden en
energiekosten besparen de komende jaren.
Waarschijnlijk moet daarvoor wel eerst het
dakleer op de kantine vervangen worden
voordat we over kunnen gaan tot het plaatsen
van de panelen. Het is zonde als we de
nieuwe panelen gaan plaatsen en ze er over
een halfjaar weer af moeten halen om alsnog
nieuw dakleer aan te brengen.
Onze groene grasvelden zijn inmiddels
geverticuteerd en doorgezaaid door de
gemeente zodat we hier het komende seizoen
weer optimaal van kunnen genieten. Kortom,
onze vereniging is volop in beweging, maar
we moeten ook even gaan genieten van de
Tour de Schalkwijk en onze welverdiende
vakantie.
Prettige vakantie!

Clubblad VV Schalkwijk
Teksten:
Irene Okkerman
Martin Veldhuizen
Hans van Echtelt
Thea Vroege

Beeld:
Baukje van Hout
Edwin Doenbeek
Josta Kuijer
Marnix Jochemsen (pag 6-7)

Ton Vernooij

Juli 2018
Acquisitie:
Irene Okkerman

Opmaak en vormgeving:
Sportfacilities & Media
Like de Facebook-pagina van VV Schalkwijk
voor het laatste clubnieuws.

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

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Juli 2018

5

VV SCHALKWIJK IN BEELD

V.V. SCHALKWIJK
6

| LANGS DE LIJN

Foto: Marnix Jochemsen
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HET EERSTE

Tekst: Martin Veldhuizen

André Koer en Thierry Meeuwsen

HET PLEZIER IS TERUG
Een jaar geleden tekende Thierry Meeuwsen een contract bij Schalkwijk. Korte tijd later deed André Koer hetzelfde.
De hoofd- en assistent-trainer van onze selectie blikken terug op hun eerste seizoen. “Het plezier is terug.”

m meteen maar een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen:
de titel van dit verhaal slaat niet op de gemoedsrust van de
spelers in hun selectie, maar op die van Thierry Meeuwsen (48)
en André Koer (58) zélf. “Ik was assistent van Rob Zomer bij
zondaghoofdklasser VV De Meern en trainde daarnaast het tweede elftal”,
vertelt Thierry. “Maar ik had het er niet meer naar mijn zin én wilde
graag een keer op eigen benen staan. Ik zag dat Schalkwijk, in mijn
beleving een stabiele vierdeklasser, een trainer zocht en ging in gesprek
met Wim Uijttewaal en Ton Vernooij. Die gesprekken verliepen zeer
positief en ik kreeg een aanbieding. Daar was en ben ik blij mee. Bij
Schalkwijk heb ik het plezier in het voetbal teruggevonden.”

O

André sluit zich bij de woorden van zijn collega aan. ”Ik volgde het
voetbal enige tijd passief, omdat ik zware artrose had en twee nieuwe
knieën kreeg. Totdat ik Thierry tegenkwam, die mij vroeg om hem te
assisteren. Ik vind het heerlijk om weer in het voetbal actief te zijn.”
Wat voor club trof je aan?
André: “Een club met een sfeervol sportpark en ouderwetse
natuurgrasvelden. Hier wordt het pure voetbal beleefd, dat spreekt mij enorm
aan. De club, waar opvallend veel mensen allerlei hand- en spandiensten
verrichten, heeft bovendien een belangrijke functie in het dorp.”
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Thierry: “Mij viel de hechte sfeer in de spelersgroep op. Als iemand
gaat verhuizen, staan direct een aantal ploeggenoten klaar om te
helpen. Maar ik zag ook een makkelijke groep. Sommige jongens
kunnen beslist op een hoger niveau voetballen dan de vierde klasse,
maar die ambitie hebben ze niet. Ze vinden één keer in de week
trainen wel genoeg. Bij De Meern trainden we drie keer in de week, ik
moest dus een stap terug doen in professionaliteit.”

André:
“Hier wordt
het pure
voetbal beleefd,
dat spreekt
mij enorm aan”
| LANGS DE LIJN

AFSCHEID VAN ZEVENTAL
Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen dat het plezier
terug is?
Thierry: ,,Het is gewoon een hele fijne club met positieve mensen.
De samenwerking met André, Wim, Gerard en Ben is fantastisch. Voor
het seizoen werd tegen mij gezegd: bereid je er maar op voor, dat je,
zeker als het weer minder wordt, soms hooguit vijf of zes man op de
training hebt. Ook in de winter stonden er vrijwel steeds vijftien man
op het trainingsveld. De omgang met de spelers is prima, waardoor ik
iedere keer met plezier naar de trainingen ga.”
André: “Ik begon met voetballen bij MSV in Montfoort en speelde
daarna voor PVCV en De Meern. Dat waren in mijn tijd allemaal kleine
dorpsclubs. Ik voel mij thuis bij dat soort verenigingen en daarom
voelt Schalkwijk als een warm bad. Dat ik direct al een bijnaam kreeg
(Arie, red.) heeft dat gevoel alleen maar versterkt. Samen met Thierry,
Wim, Gerard en Ben vormen we een gouden groep. Ik hoef maar een
kick te geven of zaken worden geregeld.”
Is het alleen maar hosanna, of zijn er ook zaken die beter
kunnen?
Thierry: “Als trainer wil je ook resultaat boeken. Bij de spelersgroep
miste ik afgelopen seizoen weleens de ambitie. Vooral het feit dat
spelers van 25 jaar ervoor kiezen om in een lager team te gaan
voetballen, irriteert mij. Daarmee helpen ze de club niet. En dat we in
de winter nauwelijks een bespeelbaar veld hebben om op te trainen,
vind ik ook vervelend.

Op vrijdag 1 juni nam een zevental spelers afscheid van het
eerste elftal. Beau Sluijk, Koen van Bentum, Sjoerd van
Eijden, Maarten Spruijt, Thomas Schoot, Mike Hommelberg
en Jori Baas speelden met Schalkwijk 1 hun laatste
wedstrijd tegen een verzameling oud-teamgenoten.

weggaven. Daar was ik écht ziek van. Thuis verloren we met 2-0, maar
daar had ik vrede mee. In de eerste tien minuten leek het een makkelijk
middagje voor ons te worden, maar we maakten totaal geen aanspraak
op de overwinning. De sfeer was echter geweldig, ook omdat het voor
zeven jongens de laatste thiuswedstrijd in Schalkwijk 1 was.”
Andere bijzondere momenten waren de doelpunten van Beau.
Thierry: “Eind januari ging hij tegen Odijk vlak voor tijd mee naar
voren. Het leverde geen doelpunt op en Beau wilde op zijn dooie
gemakkie teruglopen, maar we kregen een nieuwe corner. Die kopte
hij vervolgens prachtig binnen. Een paar maanden later, tegen
Domstad Majella, stonden we in blessuretijd weer met 1-0 achter en
stuurden we hem opnieuw naar voren. De jongens op de bank zeiden
al: we hopen niet dat hij scoort, want dan moeten we dat weer de hele
week horen. Maar Beau herhaalde zijn kunststukje. Helaas kregen we
in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen 't Goy, geen
strafschop, want Beau stond bovenaan het lijstje.”

André: “Er kunnen altijd dingen beter, maar ik neem de situatie zoals
die is. Daar moeten we mee dealen. De mentaliteit is anders geworden,
niet alleen bij Schalkwijk, overal. Als trainer moet je je ambitie soms
gewoon een beetje bijstellen.”
Hoe heb je de derby's tegen 't Goy beleefd?
Thierry: “Dat waren fantastische wedstrijden, hoewel het uitduel in
een deceptie eindigde, doordat we in de slotfase een 2-0 voorsprong

Thierry:
“Ik ga iedere
keer met plezier
naar de
trainingen”
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Wat verwacht je van volgend seizoen?
André: “We gaan met z'n tweeën lekker een jaar door. Zeker als
Thierry iedere zondag achter het stuur kruipt om mij naar Schalkwijk
en weer naar IJsselstein te rijden, zodat ik na afloop van de wedstrijd
gezellig een biertje kan drinken, haha. Ik heb bij deze club gevonden
wat ik zocht: plezier in voetbal.”
Thierry: “We gaan aan een nieuwe groep bouwen en dat kan ook een
voordeel zijn. Misschien is een nieuwe start zelfs wel goed. Hoewel
een flink aantal spelers gestopt is, kan ik heus wel elke week elf
spelers opstellen. Samen met André ga ik vol enthousiasme aan de
slag. Hij heeft een andere kijk op voetbal, is wat avontuurlijker en
aanvallender ingesteld. Als hoofdtrainer kijk ik toch meer naar het
resultaat. Maar die combinatie werkt prima.”
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Tekst: Hans van Echtelt

Tweeling Sjoerd en Luuk van Eijden:

”DE DERDE HELFT IS “Ik merk dat het spelen
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VOOR ONS”
kost”

Het was een mooi gebaar van de supporters van Schalkwijk aan het
begin van de derby thuis tegen ’t Goy. Er werd een reusachtig
spandoek ontvouwd met een beeltenis van de onverzettelijke
vleugelverdediger Sjoerd van Eijden die zijn laatste thuiswedstrijd
speelde in het eerste elftal. De speler die enkele weken daarvoor
verantwoordelijk was voor de gelijkmaker van ’t Goy door een penalty
te veroorzaken in de laatste minuut, kreeg nu een warm eerbetoon van
de kant van de supporters. In het huis van broer Luuk op De Griend
praten we enkele dagen na de 0-2 tegen ’t Goy na over dit gebaar en over
de verloren wedstrijd. Sjoerd is nog steeds onder de indruk van het
spandoek en teleurgesteld over de nederlaag. “Verliezen van ‘t Goy went
nooit, het is toch de wedstrijd van het jaar. Maar door dat spandoek
werd het voor mij toch een mooie middag, ik was er compleet door
verrast. Zelfs mijn broer wist er niets van. Dan gaat er toch wel iets door
je heen als je dat ziet.”
Luuk
Die broer is Luuk, een trouwe supporter van Schalkwijk maar geen
actieve voetballer sinds hij stopte na zijn juniorentijd. Hij werd
evenals Sjoerd geboren op 11 september 1991, en aanvankelijk
begonnen ze beiden in de F-pupillen zoals die leeftijdsgroep destijds
nog heette. “Ik was geen hoogvlieger en begon andere dingen leuker te
vinden op zaterdag dan voetballen. Sleutelen aan mijn brommer

moeite

bijvoorbeeld. Dus toen ik besefte dat het mijn ding niet was, heb ik de
voetbalschoenen aan de kant gegooid”, zegt Luuk die in het dagelijks
leven werkzaam is als koeltechnicus.
Sjoerd
Hoe anders ging het met tweelingbroer Sjoerd. Hij was wel fanatiek en
kwam in een talentvolle juniorenploeg terecht, met jongens als Roy Kelder
en Koen van Bentum. “Bij de jeugd ben ik twee keer op rij kampioen
geworden en ik belandde al snel in het eerste. Mooie tijden beleefd, met

“DIE KEEK NIET OP EEN VEL”
Wanneer je voormalig trainer Wessel Meersman om een
profielschets vraagt van Sjoerd van Eijden, komt er een
opmerkelijke uitspraak uit zijn mond: “Sjoerd, die keek
niet op een vel”. Hij bedoelt daarmee dat zijn verdediger
altijd voluit in de duels ging en geen enkele tegenstander
ontzag. “In de kampioenswedstrijd uit tegen BVV was
Sjoerd eigenlijk geblesseerd. Maar ik liet hem toch spelen,
nota bene tegen de beste speler van de tegenpartij. Die is
die middag niet aan de bal geweest.”
Sjoerd zelf weet nog hoe hij zijn debuut maakte op de
eerste training van Schalkwijk bij de senioren. “Toen ik de
kleedkamer binnen kwam, hoorde ik de andere jongens
roepen: “Scheenbeschermers om vanavond, er komt een
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Van Eijden meetrainen.” Eerst begreep ik het niet, maar ze
hadden blijkbaar bepaalde ervaringen met mijn neef Barry
van Eijden, dat was er ook één die niemand ontzag en er
steeds voluit inging.”
Wessel Meersman zag in Sjoerd de ideale opvolger voor
Stefan van Wijk die langdurige geblesseerd was geraakt en
niet meer beschikbaar was. “Sjoerd was net zo’n
ongepolijste speler, die met zijn robuuste spel iedere
tegenstander volop angst inboezemde. Dat soort jongens
heeft iedere trainer hard nodig om evenwicht in het elftal
te houden. Ze krijgen meestal veel te weinig waardering bij
de buitenwacht.”

| LANGS DE LIJN

als hoogtepunt het kampioenschap met Wessel Meersman als trainer. Ook
met Ton Gruters kon ik het goed vinden. Beide trainers pasten helemaal
bij de Schalkwijkse mentaliteit”, aldus de vrachtwagenmonteur die het na
acht seizoenen op het hoogste plan welletjes vindt. “Ik merk dat het
spelen en trainen me fysiek steeds meer moeite kost, op maandag en
dinsdag moet ik herstellen van die inspanningen op het voetbalveld. En ik
moet me ook weer fit bij mijn baas melden.”
Derde helft
Sjoerd en Luuk zijn niet alleen voetballiefhebbers, maar ook de derde
helft laten ze niet graag aan zich voorbij gaan. “Het is jammer dat na
afloop steeds minder spelers zich melden in de kantine om na te praten
en een biertje te drinken. Dat hoort er allemaal bij, maar vroeger bleef
iedereen wel een poosje hangen. Misschien verandert dat wanneer ik
in een lager team ga spelen. Ik hoop dat er in het derde nog een
plaatsje voor me vrij komt”, aldus Sjoerd. Luuk sluit zich daar gretig
bij aan. “Gezelligheid staat bij mij hoog aangeschreven, zeker als ik

anderhalf uur bij het eerste heb staan kijken. En natuurlijk kijk ik het
meest naar het spel van Sjoerd. Ik heb altijd bewondering gehad voor
zijn inzet. Daar was nooit iets op aan te merken.”
De Graafschap
Het hoeft geen verwondering te wekken dat Sjoerd geen fanatiek
bewonderaar is van het technisch verzorgde spel van Ajax. “Neen, dat
klopt helemaal. De Graafschap is veruit mijn favoriete club. Ik ben dan
ook heel blij dat de Superboeren terug zijn in de eredivisie. Het
gebeurde op dezelfde dag dat we van ’t Goy verloren en dat feit maakte
die dag voor mij toch nog een beetje goed. Wij zijn weleens naar de
Zwarte Cross geweest, dan heerst er hetzelfde sfeertje als op De
Vijverberg. Daar zit je nog dicht op het veld en gaan de spelers voor
elkaar door het vuur.” Dus zo’n beetje zoals Sjoerd zijn hele
voetballoopbaan uitstraalde op het veld. Broer Luuk: “Dat is ook de
reden dat hij altijd zo populair was bij zijn medespelers en bij de
supporters!”

SCORENDE SLUIJK
Het is al uitzonderlijk dat een keeper in de slotfase zijn
doel verlaat om zijn ploeg voor een nederlaag te
behoeden en een scoringspoging onderneemt.
Tweemaal in korte tijd succesvol zijn en daarmee een
nederlaag voor je club voorkomen is wel héél
opmerkelijk. Beau Sluijk deed het.

Op 28 januari, in de streekderby tegen Odijk, kwam Sluijk de eerste
keer met succes zijn doel uit en op 13 mei lapt hij het weer, tot euforie
van het thuispubliek. Opnieuw staat Schalkwijk met 0-1 achter, dit
keer tegen Domstad Majella, als hij naar voren om een nederlaag te
voorkomen. “Tja, en wanneer het dan weer lukt, staat de wereld even
op z’n kop. Ik heb nooit ergens gelezen dat een keeper dat
huzarenstukje in korte tijd twee keer uithaalt. Het scenario was tegen
Odijk en Domstad/Majella hetzelfde. De laatste hoekschop van de
wedstrijd, onze aanvoerder Rik van der Ven achter de bal. En net zoals
toen legde hij de bal precies goed voor het doel en kon ik raak koppen.
Dit keer was het nog moeilijker omdat twee Utrechtse verdedigers me
probeerden af te stoppen, maar ik kon die bal precies in de verste hoek
leggen. Iedereen vloog weer bovenop me.”
Lang blijven kijken
Beau Sluijk (32) speelde op 27 mei zijn laatste wedstrijd in het eerste
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elftal van Schalkwijk, hij gaat afbouwen in het derde. “Het is een
mooie periode geweest, maar nu is het welletjes om op het hoogste
niveau van onze club te blijven spelen. Er zijn ook andere dingen die
m’n aandacht vragen.”
Sluijk heeft niet alleen een reputatie opgebouwd als scorende keeper
maar ook als ‘penalty-killer’. “Ja, ik heb heel wat strafschoppen
gestopt in mijn loopbaan, misschien wel zo’n beetje de helft. Of ik een
geheim had? Lang en geconcentreerd blijven kijken naar de
penaltynemer en pas dan reageren.”
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MEDEWERKERSFEEST

e ‘Feestcommissie’ overtreft zichzelf elke keer weer. Ter gelegenheid van het jaarlijkse
Medewerkersfeest transformeerde zij de kantine in een heus Vegas Casino. Alle betrokkenen en Vrienden van VV Schalkwijk werden via een rode loper hartelijk onthaald. De rest
(gezellig borrelen en een gokje wagen) moesten zij zelf doen. En voor het overige: ‘What happens
in Vegas, stays in Vegas!’.

D

ERELEDEN BENOEMD
Vanwege hun meer dan 25-jarige inspanning voor de club werden respectievelijk André Koppers en Ben Schouten tot erelid benoemd. De versierselen en bloemen ontvingen zij uit handen
van voorzitter Ton Vernooij. In het volgende magazine zullen wij hier uitgebreid bij stil staan.

VRIENDEN VV SCHALKWIJK SCHENKEN PARTYTENT

Tijdens het Medewerkersfeest prijkte er
voor het eerst een mooie, robuuste blauwwitte partytent op het dakterras. Deze was
cadeau gedaan door de Vrienden van VV
Schalkwijk. Niet alleen de gasten kunnen
hiervan profiteren, maar ook voor degenen
die vaak met tocht in hun nek staan te bakken. Een prima aanwinst voor de club!

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Juli 2018
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ACTUEEL

VERTREKKENDE LEIDERS
Breaking

news!

De

BVVS-ers

(Bekende VV

Schalkwijkers) Ben/Mark Schouten en André Koppers
stoppen met hun leiderschap voor respectievelijk het
tweede en vierde elftal. Hét moment voor een aantal
prangende vragen.

Wat is het tweede respectievelijk vierde zonder een Ben/Mark en
André ofwel hoe moet het nu verder?
Ben/Mark: “Er loopt genoeg talent rond dus met elkaar gaat het zeker
lukken. Lekker plezier blijven houden in het voetballen. Ze zullen zelf
qua mentaliteit en verantwoordelijkheid ook stappen moeten maken.
Gelukkig is Richard van den Berg als waardevolle kracht gebleven. Hij
kan het niet in zijn eentje dus we hopen dat er snel een andere
leider(s) gevonden wordt.”
André: “Het vierde heeft nog twee goede leiders over: André
Hommelberg en Erik Jacobs.”
Vanwaar deze beslissing en hoe lang zijn jullie leider geweest?
Ben/Mark: “Er is nu weer tijd voor ons om zondags andere leuke
dingen te gaan doen. Het zal best nog wel even wennen zijn, maar het is
goed dat er weer nieuwe frisse krachten voor de groep komen te staan.”
André: Er is een tijd van komen en gaan. Op een keer moet je het
overlaten aan andere, nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Ook het
leeftijdsverschil gaat op een keer meespelen. Daarnaast is de
mentaliteit aan het veranderen. Het commentaar dat je steeds om je
oren krijgt, is op een keer niet meer leuk.

Hoe kijken jullie op het leiderschap terug?
Ben/Mark: “Wij kijken met heel veel plezier terug op de afgelopen
periode en met name hoe leuk (soms te) de boys met elkaar omgaan.
Dat is achteraf een prestatie op zich omdat je bij het tweede bijna elke
week met een ander team speelt. In de vier seizoenen zijn we driemaal
bij de top drie geëindigd. Het laatste seizoen zijn we tweede geworden
terwijl we het gevoel hadden dat er meer in had gezeten. Ander nadeel
is dat we ‘s ochtends vroeg voetballen en dat is best lastig als de
mannen de avond/nacht ervoor zijn wezen stappen. Hoogtepunt is het
afscheid geweest waarbij de jongens voor Mark en mij op een druk
terras een staande ovatie hebben gegeven. Dat zegt genoeg en heeft
veel indruk op ons gemaakt. Dieptepunt was dat we niet meer hebben
kunnen genieten van een talentvolle speler. Cas Peeters heeft na zijn
motorongeluk moeten besluiten te stoppen met voetballen. Verder de
langdurige blessures voor sommige spelers die ondanks alles wel
betrokken bleven bij het elftal.”
André: “In 1991 ben ik, samen met Jan Veld, begonnen als leider van
het tweede. Enkele mannen van toen waren Ed Vernooy, Theo van Dijk
en nestor Wim Vendrig. Als leider van het tweede ben ik eenmaal
kampioen geworden. Na een aantal jaren ben ik naar het vierde elftal
gegaan. Daarmee ben ik twee keer kampioen geworden. En weer samen
met Theo, Ed en nestor Wim. Het mooiste van die tijd is dat je in al die
jaren steeds weer dezelfde mannen tegenkomt waar je als leider mee
begonnen bent. Dieptepunt vond ik het overlijden van onze sponsor en
speler Leo Winkel.”
Wat zijn jullie belangrijkste verdiensten geweest?
Ben/Mark: “Dat de jongens die bij het eerste elftal afvielen weer
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plezier in het tweede terug hebben
gekregen.”
André: “Dat moet je aan de spelers vragen.”
Hoe gaan jullie de enorme dosis vrije tijd
die vrijkomt nu invullen?
Ben/Mark: “We zien dit niet als enorme
dosis vrije tijd omdat we nog veelvuldig op
het voetbalveld te zien zullen zijn. De tijd zal
het leren, maar dat komt vast wel goed.”
André: “Vrije tijd, wat is dat?”
Blijven jullie nog wel voor de club actief?
Ben/Mark: “Ik (Ben) ben nog steeds als
penningmeester druk met de voetbal. Voor
Mark ligt dat anders.”
André: “Vast wel, ze weten je gauw te
vinden.”
Hebben jullie nog tips voor jullie opvolger?
Ben/Mark: “Plezier blijven houden met de
groep en proberen duidelijk te zijn met en
naar elkaar toe!”
André: “Nee, gewoon lekker doorgaan.”
Nog een laatste uitsmijter; wat willen jullie nog graag kwijt?
André: “Ik bedank iedereen met wie ik heb
samengewerkt zowel binnen als buiten de
lijnen. En zorg ervoor dat jullie plezier
houden in het spelletje voetbal!”
Ben: “Ik wil Mark, Richard en Jori bedanken
voor de leuke samenwerking. We hebben
elkaar altijd goed aangevuld. Ik zal samen
met Mark de jongens natuurlijk blijven
volgen. We hebben zeker met elkaar iets
moois opgebouwd. Daar zijn wij trots op!”

Edwin vertrekt, Renato komt
Verzorger Edwin van den Berg: “Aan alles
komt een eind. Mijn nieuwe baan als ambulancechauffeur kan ik helaas niet combineren met
de functie van verzorger bij VVS. Na 7,5 jaar
stop ik ermee. Ik herinner mij veel mooie momenten, maar ook: meters aan sporttape, pijnlijke gezichten op de massagebank,
wonderwater bij een aantal spelers, zware hersteltrainingen, bidons vullen tot je een ons
weegt, pleisters plakken en uiteraard de vele doosjes paracetemol die nodig waren (na een
avond stappen?). Spelers, trainers, supporters, bestuur: bedankt voor al die mooie jaren. Renato: veel succes en plezier bij onze mooie club!”
Renato Oosterman (68) is de opvolger van Edwin. Renato was 18 jaar verzorger bij VV ‘t Goy. “Ik verlaat ’t Goy
met pijn in mijn hart. Omdat de derby’s tussen ’t Goy en
Schalkwijk voor mij altijd de meest spannende wedstrijden van het jaar waren, ben ik blij in Schalkwijk aan de
slag te kunnen en de derby's tegen t Goy wederom van
dichtbij te kunnen meemaken.”
Renato voetbalde vanaf zijn zestiende jaar bij Utrechtse
Boys, tot een zware blessure het einde van zijn voetbalcarrière betekende. Hij haalde op kosten van die club bij Thim
van der Laan zijn verzorgerspapieren en werd hij verzorger, naast zijn werk als technisch specialist van grafische machines. Renato woont in Houten, heeft een dochter van 28, een zoon van 24
en volgens eigen zeggen een schat van een vrouw met wie hij bijna 30 jaar is getrouwd. Renato’s
motto: “Ik waak over de gezondheid van mijn spelers en niet over de punten van het team!”
Alle leden van de club kunnen iedere dinsdag- en donderdagavond bij Renato op de club terecht
voor de behandeling van blessures.

Nieuwe tassen JO16
Wat begon met een geintje langs de lijn, resulteerde in mooie grote tassen voor de jongens en
leiders van de JO16. Zij danken schildersbedrijf Buschgens & van der Worp en Assurantiekantoor
P.J. van Wijngaarden bv voor deze gulle gift.

Mark: ”Ik heb het heel leuk gehad en voelde
mij erg betrokken en geaccepteerd door de
jongens. Ik wil ze daar erg voor bedanken. De
derde helft vond ik ook altijd erg gezellig en ik
kon daar echt van genieten. Ik zal dat zeker
gaan missen.”

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Juli 2018
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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.

ECHT VAN ECHTELT

Bij Schalkwijk
gebeurt het ...
an het einde van een voetbalseizoen is het altijd verleidelijk om
terug te blikken op de sportieve hoogtepunten. Bij voetbalclub
Schalkwijk is dat niet zo moeilijk, er gebeurt immers zoveel.
Neem nu die twee wonderlijke doelpunten van Beau Sluijk, de doelman
van ons eerste elftal. Op welk veld maak je nu mee dat een goalie twee
keer opduikt in het strafschopgebied van de tegenpartij en de bal beide
keren in het vijandelijke doel kopt? Precies bij VV Schalkwijk, op
sportpark Blokhoven.

A

En waar loopt een actie om een zittribune te gaan realiseren zo gesmeerd
als bij deze club? Gelukkig was mijn familie er nog tijdig bij om een
stoeltje te bekostigen, anders waren we mogelijk op een wachtlijst
gekomen. Ook die gemeenschappelijke solidariteit heeft me weer eens
verbaasd, maar ik had het kunnen weten. In Schalkwijk wordt immers al
bijna voor de vijftigste keer een jeugdwielerronde georganiseerd wat
elders in Houten en Nieuwegein niet meer lukt, hier wel!

Door

HANS VAN ECHTELT
Bij Schalkwijk gebeurt het…zo luidt de kop boven deze column en daar
heb ik al wat voorbeelden van kunnen geven. Helaas zal Beau Sluijk lager
gaan voetballen, zodat we zijn wonderlijke en doeltreffende uitstapjes bij
het eerste elftal zullen moeten missen. Misschien zit er niets anders op
dan dat ik ook eens bij het derde elftal ga kijken waar hij zijn
voetballoopbaan zal voortzetten. Hoe het ook zij, we zullen die historische
beelden van het gezamenlijke juichen met zijn teamgenoten niet meer
vergeten. En gelukkig hebben we de foto’s nog.

Mijn persoonlijke hoogtepunt lag overigens op een mooie zaterdag in
maart toen de jeugd van Schalkwijk onder twaalf het moest opnemen
tegen de leeftijdgenoten uit Houten, van Delta Sports ’95. In dat laatste
team speelt mijn kleinzoon Guus en ik probeer al zijn (thuis)wedstrijden te
volgen. Dit keer hoefde ik niet ver te gaan, Blokhoven ligt immers op
loopafstand van mijn huis. En het was de moeite waard, want er werd
leuk gevoetbald en het was een uiterst sportieve derby.
Uiteindelijk werd het 1-4 voor ‘mijn’ Delta en dat moesten de andere
toeschouwers natuurlijk luidruchtig horen. Vorige keer had Schalkwijk
immers gewonnen, zelfs een 0-2 voorsprong bleek toen voor Delta niet
toereikend. Nu moesten Truus en Mark Vermeulen evenals opa Joop
lijdelijk toezien dat ‘we’ sportief revanche hadden genomen. Ook zij
behoren tot de vaste kijkers bij dit team, zoals dat ook de vorige keer het
geval was. Toen was ook Ad nog van de partij, helaas hebben we hem niet
meer in ons midden.

Genieten in Aziatische stijl

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

Buurttoernooi 2018

De vrijdagavond en zondag (8 en 10 juni) van het Buurtoernooi 2018 waren
weer ouderwets gezellig en zonovergoten. De foto’s spreken boekdelen!

UITSLAG
Grote Finale
1: Biesterlaan
2: De Groes 1
3: De Heul
4: O.H.V.
Kleine Finale
1: Korte Borstjes
2: Achtermolen
3: De Groes 2
4: De Ramdijkers
Poedelfinale
1: FC ’t Lek
2: Wickenburghselaan
3: De Wiese
Sportiviteitsprijs
Overeind, Hechtebuurt
en Vinkenbuurt (OHV)
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Grootste pechvogel
Voor Russell Postema liep het toernooi minder gelukkig af. Een ongelukkige kopbal leidde tot een gebroken sleutelbeen
en een bezoek aan de tandarts. Behalve dat het toernooi daarmee voor hem in duigen viel, moest hij ook een geplande
racefietstocht van Wenen naar Nederland - waar hij zo naar uitkeek – aan hem voorbij laten gaan.
Wij wensen Russell een voorspoedig herstel én zijn vrouw en kinderen veel sterkte de komende periode. Houd de
moed erin!
| LANGS DE LIJN

HEEL VV SCHALKWIJK BAKT!

Op zaterdag 2 juni ging de jeugd van VV Schalkwijk weer helemaal los
tijdens het zogenaamde bakkentoernooi, beter bekend als het '4x4 FHvdBtoernooi'. Onder toeziend oog van de meester zelf, knalden de ballen weer
heerlijk rond door de bekende bakken, bestaande uit fruitbakken van Diks
en vloerplaten van De Kruijf. De teams die er het meeste van bakten,
werden beloond met een bon van onze lokale Pannenkoekenbakker.

CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Juli 2018
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OP DE MIDDENSTIP

Tekst: Martin Veldhuizen

Robin Koppers (secretaris VVS) en Bram Sluijk (Sportief Opgewekt)

ZONNEPANELEN
EN LED-LAMPEN
Over enkele maanden ligt het dak van onze kantine vol zonnepanelen en zijn de lichtmasten langs de velden
voorzien van LED-lampen. Volgens onze secretaris Robin Koppers en Bram Sluijk van Sportief Opgewekt een
win-winsituatie voor beide partijen.

p woensdag 18 april werd tijdens een speciale ledenvergadering
besloten om ons sportpark te verduurzamen en
elektriciteitsneutraal te maken. Wat dat precies betekent? We
steken eerst maar eens 'ons licht op' bij Robin Koppers, in het dagelijks
leven werkzaam als projectleider energietransitie bij de Provincie
Utrecht en als secretaris van ons bestuur zaken met betrekking tot de
accommodatie in zijn pakket heeft. Robin erkent dat de verlichting op
sportpark Blokhoven al jaren onderwerp van discussie is. “Vooral de
verlichting op ons trainingsveld is ontoereikend en dat zorgt bij veel
leden voor ergernis. In mijn zoektocht naar verbetering merkte ik, dat
het plaatsen van twee extra lichtmasten op ons trainingsveld met de
bestaande bekabeling niet mogelijk is. Het aanleggen van een nieuwe
kabel zou echter meer dan € 50.000 kosten, een zeer kostbare zaak dus.
Ik ging bij de buren van de tennisclub kijken en zag dat zij LEDverlichting hebben, die én meer licht geeft én minder vermogen
gebruikt. Daardoor is het mogelijk om wat meer te spelen met de
opstelling van de veldverlichting.”

O
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Sportief Opgewekt
Robin kwam vervolgens in contact met Bram Sluijk van Sportief
Opgewekt, dat duurzame sportaccommodaties creëert voor gemeenten
en sportverenigingen. “Ons bedrijf is trots op de traditie die sportclubs
in Nederland hebben en wil deze graag in stand houden”, vertelt Sluijk.
“Veel verenigingen komen echter in financiële problemen, onder
andere door hoge energielasten, waardoor ze verdwijnen of
noodgedwongen fuseren. Verduurzaming van sportaccommodaties kan
de energierekening fors verlagen. Wij hebben een businesscase
ontwikkeld, waarin we snel kunnen berekenen of clubs met
zonnepanelen en LED-verlichting hiermee hun voordeel kunnen doen.
Vervolgens proberen wij de clubs en hun leden hiervoor enthousiast te
maken. In een helder financieel plan laten wij zien wat het realiseren
van zonnestroom en zuinig licht de vereniging kan opleveren.
Bovendien nemen wij daarbij de clubbestuurders zoveel mogelijk werk
uit handen. De vrijwilligers hebben immers meestal al meer dan
genoeg op hun bordje liggen.”
| LANGS DE LIJN

52 zonnepanelen
Ook bij Schalkwijk bleek de elektriciteitsrekening flink omlaag te
kunnen, vertelt Robin. “Onze kantine biedt met zijn grote, platte dak
ruimte aan 52 zonnepanelen. Daarmee kunnen we voldoende stroom
opwekken voor alle elektriciteit die wij gebruiken. Door de lampen in
de lichtmasten te vervangen voor LED-verlichting, kunnen we op beide
velden volstaan met zes lichtmasten. Op het trainingsveld gaan de vier
bestaande masten iets verplaatst worden en er komen twee nieuwe
masten te staan, die Ton Koppers geregeld heeft. In elke mast komt
één lamp te hangen, in plaats van twee. De noodzakelijke
investeringen (ongeveer € 90.000, red.) worden deels vergoed door
subsidies van het Rijk en we gaan voor een deel een lening aan. Maar
als we de rente, aflossing én nieuwe energierekening bij elkaar
optellen en die vergelijken met de huidige energierekening, dan zijn
we in het eerste jaar al goedkoper uit.”
Robin legt uit dat het verlagen van de energiekosten de club niet alleen
een financieel voordeel biedt. “LED-lampen zorgen voor een betere
verlichting van de velden, waardoor de voetbalbeleving op
trainingsavonden groter wordt. Met het geld dat we besparen, kunnen
we andere mooie dingen doen. Daarnaast biedt de verduurzaming van de
club wellicht kansen bij sponsorwerving. Misschien zijn er wel

ROBIN KOPPERS

“We zijn in het eerste jaar
al goedkoper uit”
bedrijven die juist nu met ons in zee willen. Door bijvoorbeeld een
zonnepaneel te sponsoren in plaats van een reclamebord langs het veld.”
Lange termijn
“Het is onze ambitie om elk sportpark in Nederland duurzaam te
maken”, verklaart Bram, die in Nijmegen woont, maar als geboren
Bredanaar fan is van NAC. “Met Sportief Opgwekt willen we ook op de
lange termijn partner worden van clubs die daarvoor kiezen. We
begeleiden het hele voortraject en de uitvoering én verzorgen het
onderhoud na plaatsing volgens het principe: wij gaan pas wat
verdienen, als de club geld verdient. Tenzij de gebouwen in de
schaduw liggen, zijn veel sportaccommodaties zeer geschikt voor
energiebesparende maatregelen.”

BRAM SLUIJK

“Verduurzaming van
sportaccommodaties kan de
energierekening fors verlagen”
CLUBBLAD VV SCHALKWIJK | Juli 2018

TV-scherm
Na de zomer moeten de werkzaamheden op sportpark Blokhoven
beginnen, aldus Robin. “We horen binnen de club veel enthousiaste
geluiden over de plannen. Er moeten nog enkele formaliteiten worden
afgehandeld en het dak van de kantine moet worden gecontroleerd. Maar
wat ons betreft staan de vernieuwde lichtmasten er voordat de donkere
avonden beginnen. Zodra ook de zonnepanelen geplaatst zijn, komt er in
de kantine een tv-scherm te hangen. Daarop is te zien wat er met de op
dat moment opgewekte energie kan worden gedaan. Zoiets als: dankzij de
zonnepanelen kunnen wij nu vier kroketten frituren en twaalf biertjes
tappen. Wedden dat ze nóg beter zullen smaken!”
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Ontmoetingspunt De Wiese
Sociaal Cultureel Centrum brengt
onderdak aan verenigingen
Zaalverhuur
Jubilea, feesten, uitvoeringen,
vergaderingen en bedrijfsarrangementen
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Catering
Hapjes en drankjes

Wiese
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

IN HET ZONNETJE

Tekst: Martin Veldhuizen

Wim Miltenburg en Richard van Vliet

IN WEER EN WIND
Ze zijn er altijd, in weer en wind. Of het nu regent, stormt of vriest, Wim Miltenburg en Richard van Vliet bezoeken
trouw sportpark Blokhoven. Tijd om ze in het zonnetje te zetten.

RICHARD VAN VLIET: “SUPERBLIJ ALS HIJ SCOORT”
Richard van Vliet volgt de verrichtingen van
zijn zoon Danny op de voet. ,,Ik vind het leuk
om naar Danny te kijken en hem aan te
moedigen. Dat doe ik al vanaf het moment dat
hij bij de kabouters begon. Ik probeer er altijd
te zijn en zet in principe mijn afspraken
ervoor aan de kant. Afgelopen seizoen speelde
hij op zaterdag bij de A-junioren en zondags
vaak in het tweede. Ook zondags probeerde ik
er zoveel mogelijk bij te zijn. Ik weet dat hij
het zelf ook heel leuk vindt, als ik langs de lijn
sta, al zegt hij dat niet tegen mij.
Danny is niet zo groot, maar wel snel en
behendig. Tegenstanders die een kop groter zijn
loopt hij er meestal uit, waardoor ze een
overtreding nodig hebben om hem te stoppen.

Daar zeg ik nooit wat van, maar één keer kon ik
mij niet inhouden. In Harmelen, tegen SCH'44,
werd er een zware overtreding op hem
gemaakt, waarbij ik dacht dat Danny zijn enkel
brak. De scheidsrechter, een echte thuisfluiter,
gaf echter een vrije trap aan Harmelen! Toen
kon ik mij niet inhouden en riep ik iets, maar
zou ik eigenlijk niet meer weten wat.
Komend seizoen wordt het misschien
puzzelen. Ik ben supporter van FC Utrecht en
heb samen met mijn dochter een
seizoenkaart. Danny gaat naar de senioren en
mocht hij in het eerste van Schalkwijk
komen, dan zal ik enkele wedstrijden van hem
moeten missen. Want op zondagmiddag gaat
FC Utrecht en mijn dochter voor!

Danny zijn sterkste punten? Hij heeft een
goede voorzet en geeft uit corners en vrije
trappen vaak een assist. Maar als hij zélf
scoort, ben ik echt superblij!”

WIM MILTENBURG:
“IN ANDERHALF JAAR DRIE KEER KAMPIOEN”
tijd drie keer kampioen geworden. Misschien komt dat wel, omdat ze
getraind worden door Bas z'n vader en mijn schoonzoon Erik van
Wijngaarden, haha. Jens werd nog geen kampioen, maar ook hij begint
het spelletje aardig onder de knie te krijgen. Hij wordt steeds
enthousiaster en vooral als hij scoort, voelt hij zich enorm groot.

Wim Miltenburg (rechts) staat langs de lijn bij zijn kleinzonen Bas
(JO14) en Jens (JO11). “Ik wil niet opscheppen, maar Bas kan een
aardig potje voetballen. Hij doet het hartstikke leuk, net als de andere
jongens in zijn elftal. Ze zijn tenslotte niet voor niets in anderhalf jaar
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Zelf mocht ik nooit voetballen. 'Ze schuppen je poten kapot', zei mijn
vader. Ik was zeventien, toen ik voor het eerst op het voetbalveld
kwam. Nu sta ik elke thuiswedstrijd van Bas en Jens langs de lijn. En
ook bij de uitduels tegen Delta Sports'95 en Houten. Ik woon in Houten,
vandaar. Meestal sta ik naast mijn dochter Ingrid en Jan van Rooijen.
Ook mijn vrouw Annie gaat vaak mee. De komende jaren blijf ik mijn
kleinzonen lekker volgen. Ik vind het leuk om ze te zien voetballen en
ben hartstikke trots op ze.”
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JEUGDVOETBAL

Motto MO13-1:

Gezelligheid!

Gezelligheid is het juiste woord voor de gemotiveerde speelsters van de
MO13-1. Los van een paar verschuivingen aan het begin van het seizoen,
speelt dit team nu twee jaar samen.

e trainingen beginnen steevast met
bijpraten, dat hoort er zeker ook bij,
maar daarna moet er gewerkt worden.
Ondanks dat er maar één keer per week
getraind wordt, is de MO13-1 dit seizoen
zeker niet onverdienstelijk gebleven; tweede
in de najaarscompetitie en derde in de
voorjaarscompetitie.

D

Team
Het doel wordt vaak verdedigd door Jackie en
Donna. Maar Evy, Mara en Anouk hebben ook
regelmatig bijgesprongen. Donna en Jackie
zijn de minst gepasseerde keepers deze
competitie en dat is mede te danken aan de
keeperstrainingen op dinsdagavond van
Martijn Schaeffer. Ze zijn hierdoor niet bang
om te vallen, duiken of een sliding te maken
(lees: vies te worden).
De achterhoede staat rotsvast met Susan,
Mara, Karlijn en Evy. Als Donna niet keept,
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staat ze hier ook bij. Susan heeft heel goed
het overzicht en stuurt de boel als een echte
aanvoerder aan. Susan is een tijdje uit de
roulatie geweest, maar Mara is een waardige
vervangster als laatste vrouw. Karlijn kun je
ook inzetten op het middenveld en voorin. Dat
is wel gebleken in de wedstrijd tegen
Sporting, daar scoorde ze twee keer. Als we
achter staan en de winst zit er in, dan is Evy
degene die de boel oppept. En vaak met
resultaat!
Het middenveld wordt bezet door Moniek,
Lieve, Suus en Reza. Moniek is onze midmid,
een hele moeilijke positie waar weinig
meiden feeling voor hebben. Maar als Moniek
er niet is, kun je Anouk er ook met een gerust
hart neerzetten. Suus heeft het hardste schot
van allemaal. Reza en Lieve hebben dit
seizoen geleerd om te blijven kijken naar de
bal wat resulteert in meer balwinst.

De voorhoede bestaat uit Anouk, Nikki en
Emma. Als Jackie niet op het doel staat, hoort
ze hier ook bij. Emma is een makkelijke
speelster, die kun je overal in het veld
inzetten. Nikki is onze topscoorder, al doet de
rest er niet voor onder. Nikki is zowel met als
zonder bal door geen verdediger bij te houden!
Toch worden er nog kansen gemist en daar is
komend jaar zeker winst te behalen.
Komend seizoen
Het seizoen werd afgesloten met een
ouder/kind-training, die uiteraard werd
gewonnen door de meiden. Ook was er feest in
de SooS met de M013-2, waar een quiz werd
gehouden met teamvragen, clubvragen en
algemene voetbalvragen. Verbazingwekkend
hoeveel de meiden wisten! Evy had uiteindelijk
de meest vragen goed; 23 van de 26. Daarna
was het tijd voor hamburgers, ijs en muziek!
Ook de ouders kwamen nog langs voor een
afscheidsborrel. Gedurende de competitie
waren zij regelmatig langs de lijn te vinden als
supporter. De meiden hebben aangegeven
komend jaar allemaal te blijven voetballen. Een
opsteker voor de club!
Leiders Peter Kramer en Thea Vroege
| LANGS DE LIJN
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Tekst: Martin Veldhuizen

DE VRIJWILLIGER

Arie Vroege komt vanuit
Sleeuwijk om potje te fluiten
Om de week rijdt Arie Vroege van
Sleeuwijk naar Schalkwijk om een potje
te fluiten. “Het voetbalveld is de enige
plek waar ik wat te vertellen heb.”

“ENIGE PLEK WAAR IK
WAT TE VERTELLEN HEB”
V

rijwel elke voetbalclub kampt met een tekort aan
scheidsrechters. VV Schalkwijk vormt daarop geen
uitzondering, maar gelukkig hebben we Arie Vroege (65) uit
Sleeuwijk. Arie is de vader van Thea, die jarenlang op zaterdag in
Sleeuwijk voetbalde en op zondag bij Schalkwijk. Hij is ook de
schoonvader van haar man John van Dijk, oud-speler van het huidige
derde elftal. Terwijl John enkele jaren geleden vanwege knieproblemen
moest stoppen met voetballen, weet zijn schoonvader van geen
ophouden. Voor elke thuiswedstrijd van het derde elftal reist hij van
zijn woonplaats Sleeuwijk naar Schalkwijk om een potje te fluiten. Hij
legt uit waarom.

“Tot mijn 57-ste keepte ik op het veld én in de zaal, waar we onder de
vlag van ZVV De Jager een eigen zaalvoetbalteam hadden met de
prachtige naam 'De Gele Rakkers'. Dan begrijp je meteen waarom ik zo
lang ben blijven voetballen .... Daarnaast was ik KNVB-scheidsrechter
in de zaal. Nadat ik stopte met keepen, ging ik ook op het veld fluiten.
Bij onze plaatselijke amateurclub, VV Sleeuwijk, fluit ik sindsdien elke
week minimaal één wedstrijd en ook bij de duels van het elftal van
mijn schoonzoon John werd ik arbiter.
Dat John zijn voetbalcarrière moest beëindigen, betekende niet dat ook
ik zou stoppen bij zijn team, dat nu het derde elftal is. Ik had en heb er
plezier in, als ik anderen lekker kan laten voetballen. Ik zeg altijd
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gekscherend: het voetbalveld is de enige plek waar ik wat te vertellen
heb. Omdat ik niet meer werk heb ik er ook de tijd voor. Al ben ik
drukker dan ooit, want ik jaag graag en Thea en Karin, mijn andere
dochter die in Sprang op een boerderij woont, hebben regelmatig
klusjes voor mij. Het fluiten gaat mij tegenwoordig overigens
makkelijker af dan een aantal jaren geleden. Doordat ik 22 kilo ben
afgevallen, kost het lopen mij een stuk minder moeite.

In al die jaren heb ik slechts één vervelend incident meegemaakt.
Vorig jaar werd ik tijdens de wedstrijd tegen Faja Lobi neergeslagen.
Toen ik in het ziekenhuis zat, dacht ik: ik stop ermee. Twee weken
later stond ik bij Schalkwijk 3 echter gewoon weer op het veld. Ik laat
mij door één zo'n raddraaier mijn hobby niet afnemen! Van de club
kreeg ik bloemen, van de spelers een dinerbon. Dat deed mij erg goed.
Net als de steun van de KNVB, die slachtofferhulp inschakelde. Al
verbaast het mij, dat Faja Lobi uit de competitie werd genomen maar
wel doodleuk op zaterdag mocht voetballen en dat ik van die club nooit
wat gehoord heb.
De leuke momenten voeren echter de boventoon. Ooit floot ik de derby
tegen 't Goy. De spelers van beide ploegen waren op zaterdagavond
samen gaan stappen. Een dag later trapten ze elkaar omver en moest ik
een paar rode kaarten trekken. Na de wedstrijd zaten ze vervolgens
weer met z'n allen aan het bier. Dat is toch mooi?”

35

DE OUDE DOOS

Tekst: Hans van Echtelt

Oud-trainer Ben Untied

‘schalkwijk was mijn
leukste club’
Vraag aan Ben Untied (80) bij welke club hij met het
meeste plezier heeft getraind en hij hoeft niet lang na
te denken. De Utrechter kijkt opgetogen terug op de vier
jaar dat hij op Blokhoven als coach heeft gewerkt. ”En
dan heb ik het niet alleen over het contact met de
spelersgroep maar ook met de supporters in en buiten de
kantine. Daar kijk ik nog steeds met een goed gevoel op
terug, daarom kom ik ook nog geregeld in het dorp.”

iet zo lang geleden fietste Ben weer eens door Schalkwijk,
juist in de periode dat de Tour hier werd verreden. “Ik reed
toevallig eventjes over het parcours, de wedstrijd was nog net
niet begonnen. Van alle kanten hoorde ik toen mijn naam roepen en
‘Ben, fiets je vandaag ook een rondje mee.’ Ik besefte toen dat ik nog
steeds een beetje populair was in Schalkwijk en dat ze me dus nog niet
waren vergeten. Dat deed me hartstikke goed.”

N

Het is dan ook geen toeval dat Ben regelmatig wordt gevraagd om
wedstrijden van een lager team te fluiten, zoals eind mei het vierde
elftal van coach Erik Jacobs.”Ik fluit al zo’n veertig jaar bij mijn club
VSC in Utrecht, ondanks het feit dat ik nooit een officieel
, 1971
scheidsrechtersdiploma heb gehaald.
2 APRIL
VRIJDAG
Maar ik was als voetballer een
lastige jongen voor de arbitrage
en wist alles beter dan die man
in het zwarte pak. Meestal
worden dat de beste
scheidsrechters, zeggen ze.”
Als actief voetballer haalde Ben
juist niet het betaald voetbal, hij
speelde ooit een testwedstrijd bij
Go Ahead maar werd door trainer
Richmond afgetest. “Technisch had
ik het wel aangekund, ook qua
snelheid kon ik goed meekomen
maar ik miste de fysieke hardheid
voor de top. Maar als amateur heb ik
steeds bij goede clubs gespeeld zoals
HMS waar ik in 1959 begonnen ben,
Celeritudo en Holland. Toen ik op een
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DE BIJNAAM VAN BEN
Ben moet er zelf om lachen. ,”In Schalkwijk noemden ze
me vaak Ben United, naar de bekende club uit Manchester.
Ik ben trouwens geen fan van die club maar van
Feijenoord. Wat hebben we vorig seizoen een mooi jaar
gehad met die club. Omdat ik in Utrecht woon en er
veertig jaar heb gewerkt, had ik misschien fan van de FC
moeten zijn. Ik ben ook fan van UVV omdat mijn kleinzoon
Joey daar speelt in de B1. Kleindochter Alice is meer van
de dansles. Ik ben in 1995 vetrokken uit de Kromhout en
was daar werkzaam op de afdeling planning. Dus daarna
heb ik alle tijd gekregen om vaak naar het voetbalveld
te gaan, in Schalkwijk kom ik nog steeds het liefst.”

bepaald moment stopte als voetballer, heb ik me toegelegd op
een trainersdiploma.”
Zijn eerste club was Sparta in Loenen, daarna kwamen
VVO ’65, HDS, Celeritudo endus Schalkwijk aan bod. “Dat
is meteen de laatste club geworden waar ik als trainer
actief was. Ik heb hier vier jaar lang met goede spelers
als Willem van der Linden, Johan Hopman, Ben en Guus
Schouten en Ruud van de Ven mogen werken. Die
laatste had volgens mij een stuk hogerop kunnen
keepen als zijn instelling anders geweest was. En ik
mag Nico Gruters niet te vergeten, hij was een
geweldige assistent. Willem van der Linden speelt
nog steeds, ik heb gehoord dat hij begin september
zijn afscheidswedstrijd gaat spelen: een kanjer
van een voetballer stopt dan.”
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TRIBUNE

'Stoeltjesactie'
groot succes!

p moment van schrijven is het medio juni. Een goed moment
om u kort te informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de ''stoeltjesactie'' voor de tribune van VV
Schalkwijk. Kort samenvattend: Het gaat erg goed! De verkoop van de
stoeltjes is zeer voorspoedig verlopen: alle stoeltjes zijn verkocht!
Supporters, teams, vrienden, families en sponsoren hebben besloten
om massaal mee te doen aan deze actie. Het bestuur en de commissie
zijn hier uiteraard heel erg blij mee!

O

Wat we leuk vinden om te kunnen melden is dat de bouw van de
tribune in Schalkwijk wordt uitgevoerd door Daan de Bruin. Daan
heeft de benodigde container op zijn beurt gekocht van iemand anders
uit Schalkwijk, tw. Arno de Leeuw. Geweldig, zo wordt het nog meer
VV Schalkwijk! Ook met de “Vrienden van V.V. Schalkwijk” heeft
afstemming plaatsgevonden. De supportersvereniging heeft haar
medewerking eveneens toegezegd, zowel in financiële zin als ook in
het beheer van de tribune. Zo is ook het beheer en onderhoud naar de
toekomst belegd. De stoeltjes die uiteindelijk geplaatst gaan worden
zijn zorgvuldig getest door weer zo'n andere echte VV Schalkwijker,
tw. Guus Schouten. Op de foto zien wij Guus goedkeurend een stoeltje
uitproberen. Uiteraard wordt de kleur mooi VV Schalkwijk-blauw.

seizoen de tribune in gebruik kunnen gaan nemen. In de zomerperiode
wordt het dus hard werken om de grondwerkzaamheden onder leiding van
Ton Koppers uit te voeren en de bouw verder te voltooien.
We houden u verder op de hoogte.

TRIBUNECOMMISSIE VV SCHALKWIJK
Peter van Wijngaarden PetervanWijngaarden@pjvw.nl

06 542 668 41

Ton Koppers

koppers@hotmail.com

06 224 034 63

Bernard Bokkers

bernardbokkers@gmail.com

06 533 397 65

Dirk Dekker

d.dekker@dpdmanagement.nl

06 222 658 88

Na de komende vergadering van de tribunecommissie in de derde week
juni, volgen de bevestigingen aan de kopers van de stoeltjes. De bouw is
in volle gang en de verwachting is dat we kort na aanvang van het nieuwe
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Welkom en geniet bij
boerderij de zalm!
meet

trainingen
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sleep
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re b a l a n c e
coaching
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Voor mensen die iets anders zoeken!
Pothuizerweg 19 • 3998 NB Schalkwijk
06 - 155 20 416 • welkom@boerderijdezalm.nl
www.boerderijdezalm.nl

COLUMN

‘Kapitale’ blunder
p 28 april stond de eerste aflevering
van de derby tussen ’t Goy en
Schalkwijk op het programma.
Natuurlijk waren er weer talrijke
toeschouwers langs de lijn en de spanning
was om te snijden. De bezoekers kwamen met
0-2 voor, maar dat bleek niet voldoende voor
de overwinning. Kort voor tijd maakte de
linksback van Schalkwijk een ongelukkige
overtreding binnen het strafschopgebied
hetgeen een penalty voor ’t Goy tot gevolg
had. En daardoor kwam de 2-2 eindstand tot
stand, volgens mij een uitslag waarmee
iedereen tevreden kon zijn gelet op het
spelbeeld.

O

Een dag later las ik het wedstrijdverslag in de
regionale krant over de derby, een goed artikel.
Alleen had ik geen vrede met de kop
‘Oliedomme overtreding helpt ’t Goy aan een
gelijkspel’. Eerlijk gezegd speelde de journalist
een beetje te veel op de man. Enkele dagen
later gebeurde het volgende bij Real Madrid
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tegen Bayern Munchen. Toen speelde de back
van de Duitsers risicovol terug op zijn keeper
waardoor de Spanjaarden gemakkelijk konden
scoren. Maar dit stond niet boven het artikel....
Gelet op de grote belangen kon je hier echt
letterlijk spreken van een ‘kapitale blunder’
want er waren vele miljoenen mee gemoeid.
Er had dus ook ‘oliedomme blunder’ boven
kunnen staan, zoals in het geval van Sjoerd is
gebeurd. Ik vind dat vaak in de journalistiek
een incident te nadrukkelijk wordt genoemd
en dat daar het hele verhaal over gaat.
Volgens mij dient de gehele prestatie van een
voetballer meer aan de orde moet komen, en
zeker bij een speler als Sjoerd van Eijden die
populair is bij medespelers en publiek
vanwege zijn optimale inzet.
Dat zo’n overtreding als tegen ’t Goy gemaakt
wordt, zit nu eenmaal in zijn spel opgesloten
en dat kan dus gebeuren. Net zoals Mark van
der Maarel bij FC Utrecht verdienen

Door

FHVANDENB
balafpakkers evenveel waardering als de
spelmakers, want zonder hun inzet kan een
wedstrijd niet gewonnen worden. Het deed
me dan ook erg goed dat Sjoerd van Eijden op
de eerste training na de derby tegen ’t Goy
met applaus werd begroet door zijn
medespelers. Dat was een verdiend gebaar en
een beetje eerherstel na het artikel in de
krant. Die 'oliedomme overtreding’ was weer
helemaal vergeten!
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DE SPONSOR

Tekst: Martin Veldhuizen

Sponsor Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek

VROLIJKE BEESTENBOEL
Van het kleinste huisdier tot
enorme grote koeien en paarden,
bij Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek is het een vrolijke
beestenboel. Net als bij de club
waarvan zij sponsor zijn: VV
Schalkwijk.

lakbij de Lek, op de kruising tussen de
Provincialeweg en de Lekdijk, ligt de
grootste vestiging van
Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek,
waarvan de andere zich in Odijk bevindt. De
fraaie en rustige uitstraling van het pand
verraadt al, dat er hier waarschijnlijk met
veel zorg naar de dieren wordt omgekeken.

V

Dat klopt, zegt paardenarts Justin Maarse, die
één van de ongeveer 35 medewerkers is van
de dierenartsenpraktijk. “Wij leveren
hoogwaardige diergeneeskunde, gericht op
zowel de klant als het dier. Wij hebben de
dieren in drie secties verdeeld:
gezelschapsdieren, paarden en groot vee.
Voor iedere sectie zijn een aantal
gespecialiseerde dierenartsen in dienst van de
praktijk, die zeer goed uitgerust is. Zo
beschikken wij over apparatuur om echo's en
bloedonderzoeken uit te voeren en hebben we
een speciale operatiekamer voor paarden. We
kunnen vrijwel elk dier, in welke situatie dan
ook, in eigen huis behandelen. Al moet ik
toegeven, dat de operaties bij groot vee niet
talrijk zijn. Bij die categorie gaat het vooral
om kleine kwalen als een navelbreuk.”
Voor klanten van de dierenartsenpraktijk
biedt het brede scala aan diensten volgens
Maarse een mooi voordeel. “We kunnen in
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bijna alle gevallen direct de zorg leveren die
het dier nodig heeft. Mankeer je als mens
iets, dan ga je eerste naar de huisarts, die je
vervolgens op het spoor van de juiste arts zet.
Wij hoeven in principe niemand door te
sturen, doordat de juiste dierenarts het dier
beoordeeld en behandeld.”
Enkele voorbeelden van behandelingen die in
de Dierenartsenpraktijk worden uitgevoerd:
het enten van katten, gebitsverzorging bij
honden, castraties van paarden en
standcorrecties van de benen bij jonge
veulens. De klanten komen uit de directe
omgeving – mensen met een huisdier, boeren
in de omtrek – maar vooral voor paarden
bestrijkt Maarse met zijn collega's een groter
gebied. “We hebben klanten in Hoevelaken,
Lexmond, Culemborg, Tiel en Hilversum waar
we geregeld komen. Mijn dag begint meestal
met gynaecologische onderzoeken en
behandelingen, daarna is het tijd voor andere
afspraken en het rijden van de visites. Eén
van mijn leukste werkzaamheden vind ik het

behandelen van sportpaarden die geblesseerd
zijn geraakt. Als oud-wedstrijdrijder (zie
kader, red.) is het voor mij de kunst om ze na
een blessure weer op wedstrijdniveau te laten
presteren. Binnenkort zijn er EK-wedstrijden,
waaraan een paard meedoet die ik in
behandeling heb gehad. Hij is nu weer vol in
training en het zou echt super zijn als hij op
het EK een mooie prestatie neerzet. Dankzij
mijn werk bij de KNHS ben ik daar live bij.”
Op de vraag waarom Dierenartsenpraktijk
Krommerijnstreek eigenlijk sponsor is van VV
Schalkwijk, heeft Maarse een eenvoudig
antwoord: “We hebben veel klanten in deze
omgeving en vinden het niet meer dan logisch
om de club te ondersteunen. Dat doen wij ook
met andere instanties die in de regio actief
zijn voor de inwoners. Hoewel ik niet vaak op
het voetbalveld kom, weet ik dat onze bijdrage
goed besteed wordt. Of het iets oplevert, vind
ik eerlijk gezegd niet zo belangrijk. Ik hecht
er veel meer waarde aan als er positief over
ons gesproken wordt.”
| LANGS DE LIJN

”Of onze sponsoring iets
oplevert? Ik vind het vooral
belangrijk dat positief over
ons gesproken wordt”

Kan Maarse tot slot een vergelijking maken
tussen de paardensport en het voetbal?
“Hoewel ik tussen de paarden ben opgegroeid
en er behalve mijn hobby ook mijn werk van
heb gemaakt, heb ik zeker affiniteit met
voetbal. Als geboren en getogen inwoner van
Midden-Beemster ben ik fan van Ajax en ga
ik, als ik kan, weleens naar de Arena om een
wedstrijd te bekijken. De overeenkomst zit
hem in het feit dat voetballers net als mensen
die aan paardensport doen er vaak veel tijd
instoppen en vrijwel ieder weekend op pad
zijn. In de paardensport heb je ook een brede
opleiding, waarbij slechts enkele paarden de
top bereiken. In het voetbal komen de beste
spelers bij de beste clubs terecht, in de
paardensport geldt: hoe beter het paard, des
te beter de ruiter die hem gaat berijden. En
voor toppaarden worden net als voor
topvoetballers ontzettend veel geld betaald.
Dus er zijn genoeg overeenkomsten.”

GROTE INTERESSE VOOR
BEGELEIDING VAN
(TOP)SPORTPAARDEN
De in Langbroek wonende Justin Maarse
(28) groeide op in Midden-Beemster,
waar zijn ouders een paardenbedrijf
runden. Na de afronding van zijn studie
Diergeneeskunde in Utrecht kreeg hij
vier jaar geleden een baan als
paardendierenarts bij de
Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek,
waar hij inmiddels maatschapslid is.
“Naast mijn werk als paardenarts, rijd ik
internationaal eventing (CIC3) en heb ik
internationaal gesprongen (CSI2). De
begeleiding van (top)sportpaarden heeft
dan ook mijn grote interesse. Sinds 2017
ben ik werkzaam voor de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie
(KNHS) als teamveterinair Eventing voor
de Junioren en Young Riders. Uiteraard
is mijn vak niet beperkt tot sportpaarden;
het gaat vooral om de algemene
gezondheid van alle paarden, dus ook
die van recreatie- en hobbypaarden.”
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VRAGENVUUR

1. Omschrijf VVS in één zin:

Een top vereniging vol met gezellige mensen die zich
inzetten voor de club.

2. Favoriete club Nederland:

Ajax.

3. Beste speler Nederland:

Matthijs de Ligt.

4. Mooiste stadion Nederland:

Johan Cruijff Arena.

5. Favoriete club buitenland:

Tottenham Hotspur.

6. Beste speler buitenland:

Christian Eriksen.

7. Mooiste stadion buitenland:

Estadio Santiago Bernabéu.

8. Mooiste goal ooit:

Rafael van der Vaart met zijn hakbal tegen Feyenoord.

9. Mooiste wedstrijd ooit:

Spanje – Nederland: 1-5.

10. Mooiste tenue:

Ajax.

11. Beste/favoriete trainer:

Frank de Boer.

12. Favoriete andere sport(en):

Fitness.

Naam:

13. Mooiste sportmoment ooit:

Bereiken Europacup finale Ajax vorig jaar.

MICHELLE
VAN BENNEKOM

14. Wat kijk je op televisie:

Temptation Island.

Geboortedatum en -plaats:

07-11-1992 te Nieuwegein
Partner:

Robbie Peek
Beroep/studie:

Consulent Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
Rol(len) bij VVS (speler/vrijwilliger)

Coach Dames 1
(volgend seizoen weer speler)

15. Naar welk radiostation luister je: 100% NL en Slam.
16. Voor welke film blijf je wakker:

The notebook.

17. Beste boek ooit gelezen:

-

18. Het lekkerste eten:

Sushi.

19. Favoriete drankje(s):

Rosebier.

20. Vakantieland en wat doe je daar: Griekenland, zon, zee, strand en eten.
21. Ik erger mij aan:

Vrachtwagens die elkaar inhalen op de snelweg.

22. Wie wil je graag ontmoeten:

Geer en Goor.

23. Je kunt mij wakker maken voor: Maak me maar niet wakker.
24. Mooiste man of vrouw:

Channing Tatum.

25. Dit is mijn droom:

Slapend rijk worden.

Wie na jou in vragenvuurtje en waarom:
Na een jaar lang met Freek Hoonhoud aan het roer van de Dames gestaan te hebben,
ben ik wel benieuwd of wij inmiddels op één lijn zitten.
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