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INHOUDSOPGAVE

Mijn deelname aan het Buurttoernooi

zorgde ervoor dat ik nog meer werd

ingevoerd in het voetbaljargon. Terwijl

ik in de dug-out zat, informeerde een aanlopende

speler naar de stand, waarop mijn rechterbuurman

zonder blikken of blozen ‘brilstand’ antwoordde.

Kennelijk een voor iedereen volkomen logisch

antwoord. Ikzelf vond hem bril-jant gevonden voor

een score van 0-0.

Datzelfde geldt voor de vaak vernuftig gevonden

bijnamen van vele spelers en andere ‘Langs de

Lijn-gangers’ binnen de club. In deze editie doen

we daar een boekje over open. Hilarisch hoe

bijnamen bedacht zijn en hoe ingeburgerd dat is

binnen ons dorp en dus ook binnen de club.

Tijdens hetzelfde toernooi heb ik nog vele niet in

het artikel genoemde bijnamen voorbij horen

komen. Gewild of ongewild, velen moeten eraan

geloven.

Verder in dit nummer uiteraard veel aandacht voor

alle kampioenschappen, de vele georganiseerde

activiteiten, de inmiddels vertrouwde columns van

Frans en Hans en een super enthousiaste Michael

Hoogveld die niet uitgesproken raakt over alles

wat hem bezighoudt.

Graag vraag ik ook alvast aandacht voor onze

volgende editie.  Deze zal in oktober in de vorm

van een presentatiegids verschijnen. Hierin

worden alle teams in volle glorie gepresenteerd.

De ‘fotoshoot’ zal zo veel mogelijk plaatsvinden op

zaterdag 22 augustus tijdens het ‘VV Schalkwijk

trapt af’-toernooi. Mis dit daarom niet!

Datzelfde geldt voor alle zogeheten ‘wist-u-datjes’

die op de Facebook-pagina van VV Schalkwijk

‘gepost’ worden. Klik daarvoor op de Facebook-

knop ‘Vind ik leuk’ op www.vvschalkwijk.nl en wij

houden u ouderwets up-to-date!
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WAT EEN SEIZOEN!

Op de afsluitende vergadering van het

jeugdbestuur, waar de coaches en

leiders bij aanwezig waren, werd

teruggeblikt en alweer naar het nieuwe

seizoen gekeken. Op enkele kritische noten

na, ook binnen dit gezelschap veel

tevredenheid. Complimenten aan het

jeugdbestuur!

De senioren hebben het ook spannend

gemaakt. Mooie wedstrijden en ook vaak een

mooie rangschikking! De mannen van het

vijfde hebben het kampioenschap

binnengehaald. De feestelijke activiteiten

rondom het kampioenschap hadden de

mannen ook goed georganiseerd; nogmaals

mijn felicitaties aan het vijfde!

Even naar een aantal bestuurlijke

mededelingen: Door in het gemeentehuis een

convenant te ondertekenen, heeft VV

Schalkwijk zich ook actief geschaard achter

de maatregelen om het alcoholgebruik rondom

voetbalactiviteiten te matigen. In overleg met

de Kantinecommissie worden de maatregelen

verder doorgevoerd. Veel sportverenigingen in

Houten hebben het convenant overigens

getekend. We kunnen controles op de

toepassing van deze strenge regels

verwachten het komend seizoen.

De verkeersveiligheid rond onze

accommodatie blijft een aandachtspunt. We

willen er alles aan doen de snelheid van

auto’s rond de kleedkamers te beperken. Ook

het attenderen op het gebruik van de

parkeergelegenheid bij De Wiese, voor eigen

teams en van onze gasten, krijgt de komende

maanden meer aandacht.

VV Schalkwijk gaat begin van het nieuwe

seizoen ook een avond organiseren in

samenspraak met Damian Murphy van Fysio

Workshop Houten en Paul van Dorst van

Voetzorg Houten. Twee enthousiaste

sponsoren van onze vereniging die deze avond

gaan verzorgen. Nadere info volgt!

We maken ons op voor het nieuwe seizoen. 

Er zijn in de zomerperiode nog wel voldoende

agendapunten die aandacht vragen. Denk aan

de indeling van de jeugdteams met coaches en

leiders en de indeling van kantinediensten.

Alsmede de invulling van alle bestuurlijke 

taken, inclusief het kiezen van een nieuwe

voorzitter. De wereld draait ook hier door in

de zomerperiode.

Met het stro nog in de haren, kijken we terug

op een bijzonder geslaagd medewerkersfeest

2015. Het organiserend team heeft een mooie

avond neergezet! Een omgetoverde kantine in

cowboystijl, stieren op het jeugdveld, een

mooie verloting en uiteraard muziek en een

hapje en drankje. Aan alles en iedereen was

gedacht: top geregeld! Een bijzonder mooie

traditie om jaarlijks al die mensen te

bedanken die weer een steentje hebben

bijgedragen aan het doen slagen van weer een

voetbaljaargang!

Ik wens u veel leesplezier, geniet van de

zomer en tot ziens bij al die andere mooie

activiteiten in ons dorp!

Met sportieve groeten,

Peter van Wijngaarden

De afgelopen maanden heeft buitengewoon in het teken gestaan

van mooie gebeurtenissen bij VV Schalkwijk. De jeugd spant de

kroon! Meerdere kampioenschappen die uitvoerig in deze uitgave

voorbijkomen. Maar zeker ook het vermelden waard is dat er veel

andere teams met plezier een goed resultaat hebben neergezet.

Top gedaan, speelsters, spelers, leiding en coaches! En niet te ver-

geten de scheidsrechters. PETER VAN 
WIJNGAARDEN

voorzitter

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

NIET ÉÉN, NIET TWEE, MAAR .
VIJF KAMPIOENSCHAPPEN!

De platte kar met jubelende spelers begint een vertrouwd dorpsbeeld te worden
op de zaterdag. Maar liefst vijf teams van VV Schalkwijk kwamen dit seizoen als
winnaar uit de bus, mede dankzij de talrijke enthousiaste supporters. Soms was
er een bloedstollende beslissende wedstrijd voor nodig, maar dat maakt de
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prestatie er zeker niet minder om. De feestvreugde werd in een enkel geval,
naast de traditionele rondrit, extra kracht bijgezet door het onderdeel 'latje
hangen', of het aloude 'bommetje' in de Wetering. Als spetterende afsluiting van
een succesvol seizoen!
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KAMPIOENEN

B1

MB1
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IN HET ZONNETJE

Aan het begin van de Provincialeweg,

aan de linkerkant, zat jarenlang het

kantoor van de Rabobank.

Tegenwoordig rollen er geen munten meer,

maar is het pand omgetoverd tot een dubbel

woonhuis. Beneden, op nummer 13b, woont

Michael Hoogveld met zijn vrouw Riekie. Het

uitzicht over het akkerland aan de achterkant

is fantastisch. “We zien vogels, konijnen,

hazen en, geloof het of niet, varkens met een

vacht van roze krulletjes,” lacht Michael.

We zijn echter niet gekomen voor varkens met

krullen, we zijn op bezoek om te horen hoe dat

nou precies zit: nooit gevoetbald, geen

vrijwilligersfunctie en toch een clubman in hart

en nieren. “Ik heb inderdaad nooit gevoetbald,”

vertelt Michael. “Maar ik kom al vanaf mijn

achtste bij Schalkwijk. Ik ken er iedereen en

iedereen kent mij. Ik vind het gewoon

hartstikke leuk, voetbal kijken en een beetje

ouwehoeren. Al vind ik het ook wel spannend,

want ik leef zo met de jongens mee.”

Scorebord
De 65-jarige Michael heeft in al die jaren

honderden wedstrijden gezien. “Met

Schalkwijk kwam ik overal. Zo waren wij in

1993 in Nijkerk voor de wedstrijd tegen NSC.

We wonnen vaak met grote cijfers en die lui

hadden net een nieuw scorebord. Maar toen

wij doelpunt nummer tien erin schoten sloeg

het scorebord op tilt, haha. We wonnen

uiteindelijk met 12-0, terwijl we het thuis met

12-1 nog eens dunnetjes overdeden.”

Michael beleeft ontzettend veel plezier aan de

tripjes met zijn club. Al waren sommige

bezoekjes niet zo succesvol. “Als ik met Riekie

naar Utrecht ging voor een nieuwe broek of

schoenen, dan slaagden we altijd. Maar als we

er moesten voetballen, lukte het bijna nooit om

de punten mee naar huis te nemen.” Of er nu

gewonnen wordt of verloren, Michael is nog

steeds elke week van de partij. “Elke

zondagmiddag ga ik kijken. Het liefst in het

dorp, want Schalkwijk is mijn cluppie. Maar

met net zo veel plezier ga ik naar 't Goy,

Vreeswijk of SVF.

Michael Hoogveld voetbalde nooit bij Schalkwijk en hij had er nimmer

een officiële functie. Toch verdient hij het om een keer aandacht te krijgen

in ons clubblad, zegt oud-trainer Wessel Meersman op deze pagina's. En

dus zocht de redactie van Langs de Lijn hem op.

“IK VIND HET GEWOON
HARTSTIKKE LEUK, 

VOETBAL KIJKEN EN EEN
BEETJE OUWEHOEREN”

Door: Martin Veldhuizen



“Ik dacht, de club kan de
kantineomzet vast goed

gebruiken”
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Oudejaarsloop
Naast het kijken naar voetbalwedstrijden is

Michael, zonder dat hij ooit een officiële

functie heeft bekleed, bij tal van activiteiten

van de club betrokken. “Ik stond aan de basis

van de huidige snertavond. Dat begon met een

hardloopwedstrijd die ik aan het eind van het

seizoen organiseerde. Later werd dat de

oudejaarsloop, waarvoor ik allerlei prijsjes bij

elkaar scharrelde. Ook heb ik tal van keepers

van een pet voorzien. Ik heb er altijd een paar

in mijn auto liggen en als ik weer een keeper

zag die tegen de zon inkeek, dan wierp ik hem

één van mijn petten toe.” In de komst van onze

huidige hoofdtrainer Ton Gruters had Michael

eveneens een aandeel. “Ik kwam hem tegen bij

de Praxis. Hij zei: 'als ze bij VVS nog een

trainer zoeken, dan moeten ze mij maar bellen.'

Ik vind Ton een prima vent, dus ik gaf dat door

aan het bestuur.”

Dan pakt Michael een foto erbij van een

wedstrijd die hij in 1989 organiseerde. Het

eerste van Schalkwijk tegen Matton, het bedrijf

waar hij jarenlang werkte. “Het leek mij reuze

gezellig en ik dacht, de club kan de

kantineomzet vast goed gebruiken. Ik kocht

twee bekers, een grote voor de winnaar met

daarop een plaatje met 'winnaar erewedstrijd

Schalkwijk-Matton'. Voor de verliezer had ik

een heel klein bekertje gekocht. Bij rust stond

Schalkwijk echter al met 4-0 voor, dus toen

heb ik die plaatjes snel verwisseld. Want de

grote beker moest natuurlijk wel naar Matton,

haha.”

Bankkluis
Het is tijd om op te stappen. Maar niet voordat

Michael ons meeneemt naar een heel speciaal

plekje in zijn huis: de oude kluis van de

Rabobank. Duizenden stickers, talloze foto's,

stapels boeken, een stokoude Zündapp (“hij

doet het nog!”), ontelbare exemplaren van ons

clubblad (“ik stuur er altijd één naar mijn broer

die in Portugal woont”), allerlei prullaria en

mappen vol met krantenknipsels over ons dorp,

de Tour én natuurlijk over de voetbalclub liggen

er opgeslagen. “Ik ben er erg zuinig op,” zegt

Michael. “Maar als iemand interesse heeft in

het archief van de voetbalclub, dan geef ik dat

graag weg. Mits die persoon er net als ik

voorzichtig mee omgaat. Ik heb die kluis

tenslotte niet voor niks.”

GENIET VAN DE AANDACHT,
HET IS JE GEGUND!

Michael, ik heb je leren kennen in mijn eerste periode als trainer bij VV Schalk-

wijk. Je was toen, en ook nadat ik terugkeerde bij de club, zeer waardevol. Voor

mij, voor iedereen. Je was een vaste supporter van het team, zoals wij veel vaste

supporters hadden in die tijd. We betrokken jullie dan ook graag bij de selectie. In

de verkiezing van de speler van het jaar hadden jullie een stem en bij de barbecue

op de deel van de familie Uytewaal waren jullie altijd welkom. Het zijn voor mij

onvergetelijke tijden.

Ik was niet alleen trainer van het eerste, maar hielp ook met het opzetten van al-

lerlei activiteiten. Bij Schalkwijk waren ze dat van een hoofdtrainer niet gewend,

maar jij was daar voor mij een belangrijke schakel in. Je regelde altijd diverse

prijzen, vaak een kruiwagen vol. Dat werd natuurlijk zeer gewaardeerd door de

spelers en overige leden. Zoals bijvoorbeeld bij de oudejaarsloop, die ik samen met

jou organiseerde. Samen maakten wij er een succes van. Rond 01.00 uur ging ie-

dereen met een handvol prijzen naar huis, of je nu gewonnen had of laatste was ge-

worden. Ik heb ze naar huis zien gaan met een kinderrugzak, een muts,

oorkleppen, of een dagje Efteling. En vaak met 'een snee in de neus …'!

Ook voor de selectie regelde je op de juiste momenten de juiste prikkels. Bijvoor-

beeld een taart, omdat we een periodetitel hadden gepakt. We konden altijd een be-

roep op je doen en op je lieve vrouw Riekie. Je wil alleen maar geven en nooit iets

ontvangen. Maar als iemand het verdient om een keer genoemd te worden in het

clubblad, dan ben jij het. Geniet van de aandacht, het is je enorm gegund!

Beste Schalkwijkers, wees zuinig op mensen als Michael en geef ze af en toe een

schouderklopje.

Groet, Wessel Meersman







DE OUDE DOOS

pixel, pavo en bonzo
Deze aflevering van 'de oude doos' gaat over bijnamen. Want bijnamen zijn al sinds
mensenheugenis populair in ons dorp. Als je geen bijnaam hebt, ben je geen echte
Schalkwijker, lijkt het wel. Niet zelden krijgt een kind er op jonge leeftijd al één,
om er vervolgens nooit meer vanaf te komen. Samen met Wilco de Kruif, oud-voetballer
van VV Schalkwijk en zelf in het bezit van een prachtige bijnaam, zochten wij naar de
herkomst van een aantal bijzondere bijnamen. Een gesprek over Pixel, Pavo en Bonzo.

Met Wilco Gozer de Kruif bespraken

we een rijtje bij de redactie

bekende bijnamen van

dorpsgenoten. Maar niet voordat hij verteld

had hoe hij aan zíjn bijnaam was gekomen.

“Ik zat op school naast Tom van den

Heiligenberg en we verveelden ons een

beetje. Om de tijd te doden gingen we

woorden opnoemen die op een 'r' eindigden.

Op enig moment riep ik Gozer en 's avonds op

de training werd ik de hele tijd zo genoemd.

Ik ben nooit meer van die naam afgekomen.”

Sommige bijnamen liggen erg voor de hand.

Rene Peters wordt doc genoemd, omdat hij

arts is, Jeffrey van Schaik is lange vanwege

zijn enorme lengte en Danny Gerritsen stond

erom bekend, dat hij altijd chocomel dronk voor

de wedstrijd. En dus heet hij Choco.
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Door: Martin Veldhuizen



Naar de herkomst van andere bijnamen is het, ook voor Wilco (of zullen ook wij hem gewoon

Gozer noemen), gissen. Rik van der Ven heet Kaloet,  maar wat dit woord betekent en

waarom hij zo heet? Bijna niemand weet dat Koen Toet eigenlijk Koen van Bentum heet,

maar waar de naam Toet vandaan komt? Dat geldt ook voor de broers André (Biep) en Henri
(Sik) Hommelberg, de coaches van het vierde elftal. Naar de achtergrond van hun bijnamen is

het vooralsnog gissen. Net zoals naar die van Mike Hommelberg, alias Kikker.

Gelukkig wist Wilco van een aantal bijnamen de herkomst wel te vertellen. Het leverde

prachtige anekdotes op.

Danny Kolfschoten wordt Bob Dylan genoemd vanwege z'n kapsel. Stefan van Wijk was

ooit hartstikke snel en heet daarom Dakkie (als afkorting van Dakhaas). Marc (Hennie)

Groenen is vanwege zijn postuur vernoemd naar oud-profvoetballer Hennie Meijer. Om

dezelfde reden staat Joshua van Emmerik bekend als Octaaf, al is hij inmiddels slank en

afgetraind. Karel Appelhof liep altijd in een shirt van Real Madrid-aanvaller Karim Benzema

en wordt Benzé genoemd. Thomas Schoot was voor Feyenoord en heet daarom Jon Dahl, naar

de Deense middenvelder van de club. Theo Dekker was een trouw bezoeker van de sportschool

en dus werd de Hulk zijn bijnaam. Olaf Veenis speelde eerst bij Kockengen en werd daar Ollie

genoemd, een naam die werd overgenomen in ons dorp. Rens de Bruin wordt Aart genoemd.

Waarom? Omdat zijn baas zo heette...

Ronald (Dinho) Hommelberg is vernoemd naar de Braziliaanse wereldster Ronaldinho.

Marcel Koppers heet Snotters omdat hij altijd verkouden is, terwijl Jeroen Hopman zo'n

voorbeeld is van iemand die al van jongs af aan een bijnaam heeft. Wimpie vloog als 8-jarig

jochie namelijk bij de rotonde met z'n skelter uit de bocht, net als dorpsgenoot Wimpie Goes

jaren eerder deed met een borrel teveel op. Marco van den Heiligenberg was een geweldige

keeper (“Ik heb in de hele regio nooit een betere gezien,” zegt Gozer), die vooral ijzersterk was

in het stoppen van penalty's. Met z'n voeten, z'n handen, zelfs met zijn neus hield Dikneus de

ballen tegen. En wat te denken van zijn broer Tom. Op de Heemlanden kregen Tom en zijn

klasgenoten een lesje Russische geschiedenis. Het ging over koelakken, een ander woord voor

Russische boeren. Omdat Tom uit Schalkwijk kwam, werd ook hij een Koelak. En Vat is de

bijnaam van Sander Groen, die nogal stevig is.

Kennen jullie DJ Pavo? Emiel Gerritsen stond ooit op Kreta in een lange rij te wachten bij de

ingang van een populaire discotheek. Toen zijn vrienden naar de portier riepen dat DJ Pavo was

gearriveerd (wijzend naar Emiel) werden ze uit de rij geplukt en mochten ze als eerste naar

binnen. Sindsdien gaat Emiel door het leven als Pavo. De vader van Jelle Bokkers verkocht

voordat hij de stroopwafelhandel in ging dierenvoer. Het kan dan ook niemand verbazen dat

Jelle Bonzo wordt genoemd. En je kunt veel van Dennis Musters zeggen, maar niet dat hij

heel erg groot is. En dus kent iedereen hem als Pixel.

Wat overigens opvalt: ondanks het groeiende aantal vrouwelijke voetballers bij Schalkwijk zijn

er nog weinig bijnamen bekend van hen. Zijn zij beter in staat dat onder hen te houden of is

het toch meer een mannending?

In ieder geval, bijnamen horen bij ons dorp als de Wetering, de kerktoren en de koeien. Ze gaan

van generatie op generatie en zolang je erom kunt lachen en er niemand mee kwetst, is er niets

mis mee. Toch? Dus de redactie houdt zich aanbevolen voor meer ludieke bijnamen. Wedden

dat je er na het lezen van dit artikel op gaat letten?
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“IK HAD VERWACHT DAT IK HET
VOETBAL MEER ZOU MISSEN”

Aan het begin dit seizoen speelde hij nog één
wedstrijdje mee in het vierde. Omdat na
dochter Ise (2 jaar) zoon Siem zich in oktober
2014 meldde, besloot Wilco 'Gozer' de Kruif
ermee te stoppen. De garagehouder werkt zich
zes dagen per week een slag in de rondte en
wilde op zondag graag bij zijn gezin zijn. “Ik
had verwacht dat ik het voetbal meer zou
missen.”

De 33-jarige Wilco kan qua fitheid en ook
voetbaltechnisch misschien nog makkelijk mee in
het eerste. Toch mist hij het voetbal minder dan
hij vooraf dacht. “Ik heb vijfentwintig jaar bij
Schalkwijk gevoetbald, dus de club is een groot
deel van mijn leven. Twaalf jaar daarvan speelde
ik in het eerste, onder geweldige trainers als
Wessel Meersman en René van der Wurf. Als
verdedigende middenvelder schuwde ik het vuile
werk niet, net als in mijn werk inderdaad. En daar
hoorde af en toe een overtreding bij, al maakte ik
het één seizoen wel heel erg bont. Toen was ik
zowat om de wedstrijd geschorst. De laatste jaren
voetbalde ik in het vierde met een hele gezellige
groep jongens.”

Stootzak
Tegenwoordig houdt hij zijn conditie op peil door
één keer in de week de sportschool op te zoeken.
“Ik doe aan 'stootzak-training', zoiets als kick-
boksen, maar dan zonder tegenstander. Dan sta
ik de volgende dag tenminste niet met een blauw
oog in de zaak, haha. Ik heb vroeger behalve
gevoetbald ook hardgelopen, gefietst en aan
fitness gedaan, maar er is geen betere
conditietraining dan stootzak-training. Ik haal er
veel voldoening uit.”

Bij de voetbalclub kwam hij sinds zijn laatste
wedstrijd alleen nog voor het onlangs gespeelde
buurttoernooi. “Ik nam mij regelmatig voor om bij
mijn oude elftal te gaan kijken, maar het komt er
gewoon niet van. Als de kinderen eindelijk aan
hun middagslaapje zijn begonnen, is de wedstrijd
van het vierde vaak bijna afgelopen. Dan is de
verleiding groot om lekker op de bank te blijven
hangen en op FOX naar de eredivisie te kijken.”

Toch zal het als het aan de sinds zes jaar in
Houten wonende Wilco ligt niet al te lang duren,
of hij is weer wat vaker op sportpark Blokhoven
te vinden. “We willen op termijn weer in
Schalkwijk gaan wonen. Als Ise en Siem op
voetbal willen, gaan ze natuurlijk naar VV
Schalkwijk. Want hoewel ik het voetbal niet echt
mis, blijft het natuurlijk wel mijn cluppie.”





Niet zo lang geleden had FC Utrecht de primeur in Stadion

Galgenwaard van  zogenaamde videobewaking op de doellijn. Of

met een mooi Engels woord: Hawkeye-systeem. Dat betekent dat

de doellijn in de gaten wordt gehouden met behulp van een camera, zodat

in een twijfelgeval duidelijk kan worden vastgesteld of de bal de doellijn

is gepasseerd. Scheidsrechter Danny Makkelie had als eerste Nederlandse

scheidsrechter de eer om van dit nieuwe systeem gebruik te mogen

maken. In deze wedstrijd hoefde hij niet in actie te komen, er waren geen

discutabele situaties.

Toch moest ik daar onlangs aan terugdenken toen ik bij toeval aanwezig

was bij een wedstrijdje tussen de F-pupillen van Schalkwijk en Hercules.

Van de enthousiaste ouders langs de lijn hoorde ik die zaterdagmorgen

dat het om de eerste plaats ging, een belangrijk potje voetbal dus.

Eigenlijk was ik op weg naar de wedstrijd tussen de B-jeugd van

Schalkwijk en GVVV op het hoofdveld maar die was nog niet begonnen.

Het bleek achteraf een gelukkig toeval want ik was daardoor getuige van een

opmerkelijke situatie. Bij een aanval van de Utrechtse jongens grabbelde de

doelman van Schalkwijk de bal op het nippertje uit de doelmond waarna de

wedstrijd werd hervat met zijn uittrap. Maar wat gebeurde tot mijn

verbijstering? De leider van Hercules  stormde het veld in om de jeugdige

scheidsrechter (in dit geval was dat Luc Copier)  ervan te overtuigen dat de 

bal de lijn had gepasseerd. En dat hij dus een doelpunt had moeten toekennen.

De jonge arbiter (18) wist niet wat hem overkwam en liet zich verbaal

intimideren. Hij kende alsnog een doelpunt toe (het werd daardoor 2-2)

terwijl het spel alweer langer dan een minuut hervat was. Volgens de

spelregels kon dit helemaal niet, terugkomen op een dergelijk besluit. En

onze Luc had niet de steun van het Hawkeye-systeem zoals Pieter Vink

onlangs wel had bij Feyenoord-NAC toen de inzet van Lex Immers juist

over de lijn caramboleerde. De scheidsrechter hoefde maar op zijn horloge

te kijken om te kunnen vaststellen dat het een geldige treffer was.

Nogmaals: jeugdscheidsrechters zoals Luc Copier hebben een dergelijk

hulpmiddel niet en moeten het dus op eigen waarneming doen. En voor

alle duidelijkheid: Luc floot een prima wedstrijd. Uiteindelijk zegevierde

de gerechtigheid want met een fraaie kopbal werd in de laatste minuut

alsnog de winnende gescoord door Schalkwijk. En die bal vloog er zo fraai

in dat nu verbale protesten geen zin gehad zouden hebben. Het werd dus

een leerzame morgen.
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DOELBEWAKING

ECHT VAN ECHTELT



20 | LANGS DE LIJN

DE VRIJWILLIGER

Het Algemeen Dagblad hield dit voorjaar een verkiezing 'Clubheld van de
Amateursport'. Lezers van de krant konden vrijwilligers nomineren die
in hun ogen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van hun
vereniging. Wim en Ria Kolfschoten werden niet voorgedragen, maar dat
ze belangrijk werk verrichten voor VV Schalkwijk staat buiten kijf. Toch
blijven ze bescheiden. “Je doet het nooit alleen.”

Ze krijgen nog weleens de vraag 'staat

je bed hier of zo'? De 55-jarige Wim

Kolfschoten en zijn echtgenote Ria (52)

zijn inderdaad vaak, zeg maar gerust heel

vaak, op sportpark Blokhoven te vinden. In de

kantine en op of rond de velden, ze besteden

flink wat uurtjes bij de voetbalclub. De

redactie van Langs de Lijn vond het tijd om

hen eens in het zonnetje te zetten.

Wim, jij komt in tegenstelling tot Ria niet
uit Schalkwijk?
Wim: “Nee, ik ben geboren in Oudewater.

Meer dan dertig jaar geleden kwam ik Ria

tegen op een zondagse dansavond in De

Roskam in Houten. Ze beviel mij wel.”

Ria: “Dat was wederzijds en toen we later

een huis zochten, was ik meteen duidelijk

tegen Wim. Ik vertelde hem dat ik nooit uit

Schalkwijk zou verhuizen, haha.”

Wim, met een grote grijns op zijn
gezicht: “Ik had toen al niets te vertellen,

dus verliet ik mijn vertrouwde stadje om neer

te strijken in dit prachtige dorp.”

Wim en Ria Kolfschoten 

“STAAT JE BED
HIER OF ZO?”

Door: Martin Veldhuizen
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Inmiddels ben je niet meer uit Schalkwijk weg te denken, toch?
Wim. “Ik kende niemand, dus om mensen te ontmoeten ging ik bij de

carnavalsvereniging. Al snel voelde ik mij hier helemaal thuis en nu

zou ik nooit meer weg willen.”

Ria: “Wim is een echte Schalkwijker geworden. Hij heeft zelfs al een

keer in de Wetering gelegen, dus hij hoort er helemaal bij!”

Wim: “Dat heb ik inderdaad vaak gehoord. Dat je pas een echte

Schalkwijker bent, als je in de Wetering hebt gelegen. Na een

feestavond was het zover. Ik fietste naar huis en volgens mij werd ik

afgesneden. Al zag ik toen ik boven water kwam niemand .... Frans

van den Berg kwam even later aangesneld en die wilde mij uit het

water trekken. Dat lukte niet, maar andersom was geen probleem. Ik

trok Frans zo het ijskoude water in, haha.”

Hebben jullie zelf gevoetbald?
Ria: “Ik speelde jarenlang in het eerste damesteam ooit van de club.

Maar toen ik zwanger raakte van Danny ben ik ermee gestopt. Daarna

voetbalde ik alleen nog mee als we het met de ouders tegen onze

kinderen opnamen.”

Wim: “Ik heb gevoetbald bij OVS in Oudewater. Ook toen ik in

Schalkwijk kwam wonen, ben ik daar nog even blijven spelen.

Competitievoetbal heb ik bij Schalkwijk nooit gespeeld, al heb ik wel

vaak bij het recreantentoernooi meegedaan.”

Hoe zijn jullie als vrijwilliger bij de club betrokken geraakt?
Wim: “In 1987 werd Danny geboren, gevolgd door Samantha in 1989

en Jeffrey in 1991. Toen Danny ging voetballen werd ik zijn leider en

daarna rolde ik van de ene in de andere functie. Ik ben ook leider

geweest van Jeffrey, scheidsrechter bij de jeugd en de senioren,

barmedewerker en leider van het tweede. Tegenwoordig heb ik alleen

nog dienst in de bestuurskamer. En ik help mee om verschillende

evenementen te organiseren. Meer zit er op dit moment niet in, omdat

ik voor mijn werk als roadmanager ('je bent gewoon

vrachtwagenchauffeur Pa') vaak van huis ben.”

Ria: “Ik was vroeger bedrijfsleider bij Blokker, tegenwoordig ben ik

cateringmanager. Ik ben bijna dagelijks op de club. Op maandag-,

dinsdag- en vrijdagmiddag maak ik de kantine schoon en doe ik de

was. Ook op zondagavond veeg ik de kantine schoon. Letterlijk, want

voordat ik naar huis ga, gaat de bezem erdoor, maar soms ook

figuurlijk. Dan zeg ik tegen de achterblijvers, dat het tijd is om naar

huis te gaan ... Verder sta ik achter de bar, draai ik net als Wim mee in

de bezetting van de bestuurskamer en bezorg ik het clubblad op

verschillende adressen. En ik ben ook nog leider geweest van Jeffrey.”

Gaat al dat werk nooit vervelen?
Ria: “Ik doe het niet voor mijzelf, maar voor de vereniging. Door het

werk van vrijwilligers kan de contributie laag gehouden worden, toch?

Al vind ik het ook gewoon leuk om voor anderen klaar te staan. Bij

Schalkwijk komen vriendelijke mensen, waar je de leuke, maar ook de

minder leuke dingen in het leven mee kan delen. Het voelt vertrouwd

en het is ook gewoon goed voor de sociale contacten.”

Wim knikt instemmend: “Schalkwijkers zijn nuchter, die hoeven

niet zo nodig op de voorgrond. Maar wat ik doe, wordt gewaardeerd.

Dat voel ik en blijkt ook uit opmerkingen als 'ben je er nu alweer'. 'Ja',

zeg ik dan, 'net als jij'. Die saamhorigheid en het respect voor elkaar

vind ik erg belangrijk.”

Ria: “De dankbaarheid van andere vrijwilligers vind ik mooi. Na het

'werk' geef ik ze soms een kop koffie, dan zie je ze glunderen. Neem de

mannen die vrijdags de lijnen trekken. Na afloop drinken ze een altijd

een biertje, dat moet toch kunnen? Al hou ik natuurlijk wel in de gaten

dat ze er niet teveel nemen, haha.”

Wim: “Hoewel er best wel veel tijd in gaat zitten verveelt het nooit.

Het geeft juist voldoening. En je doet het nooit alleen, hè! De club kent

ongelofelijk veel mensen die de handen uit de mouwen steken, die zijn

allemaal even waardevol.”

Ook jullie kinderen dragen hun steentje bij. Zijn zij jullie opvol-
gers?
Ria: “Ik denk dat ze zien hoeveel plezier wij erin hebben. Jeffrey is

trainer van de A-junioren, jeugdscheidsrechter en hij regelt de inkoop

van de kantine. Ook Danny is trainer, daarnaast helpt hij mee met de

organisatie van het oliebollentoernooi. En Samantha fluit

jeugdwedstrijden, traint een jeugdelftal en draait bardiensten.”

Wim: “Maar ze hoeven ons niet op te volgen, want wij stoppen nog

lang niet met onze werkzaamheden. Zolang we allebei gezond oud

worden, blijven we lekker actief, of niet Ria?”

Ria: “Wat mij betreft wel. Ga jij later maar bij de

maandagochtendploeg. Krijg je daarna ook een bakkie koffie van mij.”

Wim: “Dat zou ik maar doen, anders geef ik je de rode kaart!”

“Door het werk van
vrijwilligers kan de

contributie laag 
gehouden worden”







24 | LANGS DE LIJN

OP DE MIDDENSTIP

COUNTRYFEEST
was schot in de roos!

Als dank aan alle vrijwilligers, supporters en ereleden was de kantine op
20 juni volledig omgetoverd in een saloon. Enige tegenprestatie was een
passende cowboy-outfit waar iedereen ruimschoots gehoor aan gaf.

De cowboys en cowgirls waanden zich volledig thuis in het prachtige decor van
kaktussen, strobalen, rodeo, een schiettent, koeien, houten statafels, de
welbekende klapdeuren en een speciaal voor de gelegenheid gelegde houten
vloer. Zelfs de hapjes en drankjes waren in stijl: apfelkorn, kipkluifjes en
beenham alsmede de (country-) muziek van Ron Berlang. En natuurlijk werd er
ook gegokt door middel van een verloting waarvoor de Supportsvereniging de
prijzen ter beschikking stelde.

Grote hulde aan het organiserend comité. Want hoewel de feestavond ook voor
hen - als vrijwilliger – was bestemd, liepen zij het vuur uit hun cowboylaarzen. 

Bij aankomst is er van bijna
iedereen een foto gemaakt,

meestal als pose voor de huifkar
met paarden. Wilt u uw foto

downloaden, dan kan dat 
via www.vvschalkwijk.nl.
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JEUGDVOETBAL

'Trainen
als een prof'
'Trainen
als een prof'
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Op zondag 19 april organiseerde VV Schalkwijk een uitdagende
Jeugdvoetbalclinic op sportpark Blokhoven. Aan het
ochtendprogramma namen 52 deelnemers deel, in de middag

waren er 36 deelnemers.

Ze begonnen met diverse trainingsoefeningen. Gedurende de pauze
was er een quiz en na deze onderbreking werd er in partijvorm
getraind. De clinic werd afgesloten met een prijs voor de winnaar van de
quiz en een prijs voor het beste talent.

Het Jeugdbestuur kijkt samen met alle deelnemers terug op een zeer
geslaagde dag waarbij het prachtig weer een zeer positieve bijdrage
leverde.
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ACTUEEL

ACTIVITEITENAGENDA VV SCHALKWIJK SEIZOEN 2014-2015

22
augustus

VV Schalkwijk trapt af

22
augustus

Recreantentoernooi

EEN PILSJE VAN € 1.360,-!

De controle door de gemeente Houten op
gebruik van alcohol door jongeren onder de
18 jaar is gestart. Ook bij SV Schalkwijk
zijn de eerste controles uitgevoerd met
behulp van zogenaamde loktieners. 

Voor barmedewerkers in de kantine is het
verboden alcohol te verstrekken aan een
persoon: 
• jonger dan 18 jaar; 
• ouder dan 18 jaar waarbij het

overduidelijk is dat de koper de drank
(onmiddellijk) zal doorgeven aan iemand
onder de 18 jaar; 

• waarvan niet vastgesteld is dat hij of zij
oud genoeg is om alcohol te verkopen.
Dit vaststellen moet gebeuren aan de
hand van een paspoort, ID-kaart of
rijbewijs. 

Bij eenmalige overtreding bedraagt de

boete € 1.360,-!

De verantwoordelijkheid om conform de
wet te handelen ligt bij ons allemaal! Dus
hou je aan de wet en voorkom een boete
voor jezelf en je club!

BEDRIJVENKAARTEN
De winnaar van het in het voorjaar gehouden bedrijvenkaarten was: 
Zacht Fruitbedrijf Van Wijngaarden.

Vlnr: Marc Vermeulen, trotse eigenaar Eric van Wijngaarden, André Veenendaal en Joop
Gruters.

Met de start van het nieuwe seizoen wordt

de doos met gevonden voorwerpen

geleegd. Mist u iets en wilt u een blik in

de doos komen werpen, mail dit dan naar

info@vvschalkwijk.nl. 

LAATSTE KANS!
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FHVANDENB-TOERNOOI

WINDERIG MAAR ALTIJD LEUK!
Op zaterdag 30 mei vond het jaarlijkse Frans van den Berg 4x4-

toernooi plaats. Hoewel het voor de supporters een beetje

afzien was door de wind, leken de spelers nergens last van te

hebben. Nu was het binnen de 'bakken' natuurlijk ook wel beter

vertoeven, maar de rode blossen en zweetdruppels waren vooral het

gevolg van maximale inzet bij de spelers.

De wedstrijden werden voornamelijk gefloten door eveneens jeugdige

scheidsrechters, die dat voortreffelijk deden. In de ochtend waren dat

Siem Kuijer, Danny van Vliet en Michel Gruters, in de middag Jeffrey

Kolfschoten, Koen van Bentum en Charles Henzen.
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De club is Kees Diks weer dankbaar voor het beschikbaar stellen van

de bakken, Hans van Rijn was voor de 'shovel', terwijl de boarding als

vanouds bij J&L De Kruijf vandaan kwam. Bedankt heren!

Eén van de hoogtepunten was, zoals altijd, de speech van Frans die

hem zo karakteriseert. Daar kan weinig over gezegd worden. Als je

wilt weten waar zo’n praatje van Frans over gaat, dan moet je gewoon

zorgen dat je erbij bent. Frans bedankt!

Hoewel bij dit toernooi het plezier voorop staat - want het voetbalt

super met die boarding - had het Jeugdbestuur toch een kleinigheidje

voor de poulewinnaars. De bonnen voor onze plaatselijke ijsspecialist

werden met plezier in ontvangst genomen. Get was wederom een

geslaagde dag.





Weet u waar ik erg moe van word? Dat zijn allerlei wetten en

regeltjes die ons door de overheid worden opgelegd en waar

we als voetbalclub tegenwoordig vaak mee te maken krijgen.

En dat in een land waar democratie en vrijheid hoog in het vaandel zou

moeten staan. Ik zal enkele voorbeelden geven van de volgens mij veel

te zware wetgeving waarmee we door de overheid worden opgezadeld.

Neem bijvoorbeeld het drankbeleid dat ons van bovenaf wordt opgelegd.

Was het jarenlang regel dat men vanaf zestien jaar alcohol mocht drinken,

sinds kort is die leeftijdsgrens verhoogd naar achttien jaar. Op zich lijkt

het een logische, gezonde  maatregel maar toch wil ik enkele

kanttekeningen maken. Je mag als jongen/meisje van zestien of

zeventien jaar allerlei initiatieven nemen voor de sportvereniging zoals

jeugdtrainer zijn, wedstrijdjes fluiten en noem maar op. Maar nu komt

het: op die leeftijd mag je ook bardienst draaien maar geen alcohol

schenken.

In mijn optiek is dat een stomme regel, want er zou best een aanpassing

mogen komen. Wanneer je wel op die leeftijd je rijbewijs mag halen en

zelfs onder toezicht van een ouder persoon die minstens vijf jaar

rijervaring heeft, mag rijden, waarom mag je dan geen bardienst draaien

en alcohol schenken met een zelfde soort  ‘toezichthouder’ naast je. Dan

pas je toch een soortgelijke maatregel toe als bij het autorijden.

Ik zou liever zien dat de regering al die linke kleine drankjes met alcohol

in openbare gelegenheden gaat verbieden voor jeugdigen. Bovendien help

je door een begeleiding van een bardienst met een oudere de

verantwoordelijkheid bij zestien/zeventien jarige te vergroten. En zo

breng je ook nog een stukje opvoeding in praktijk.

Nog een puntje van ergernis is het besluit om het aantal bingoavonden

voor ouderen drastisch in te perken. Juist in een tijdperk van

toenemende vergrijzing en daardoor toegenomen eenzaamheid bij

ouderen moet een club als HDS in Leersum het aantal bingoavonden van

tien naar vier terugbrengen. Ook volgens mij weer een gevolg van het

verkeerd toepassen van de horecawet. Regels in de maatschappij zijn

een groot goed maar ze moeten wel te behappen zijn.

Ik wil positief eindigen. We hebben een vijftal kampioenschappen mogen

vieren bij VV Schalkwijk, de platte kar is weer geregeld uitgereden. En

volgens mij is er toen vast een biertje genuttigd door de feestvierders,

mits ze ouder waren dan de wettelijke leeftijdsgrens natuurlijk.

Proost...!
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COLUMN

WETTEN en
REGELTJES

Door

FHVANDENB

BE
ST

E 
SP

EL
ER Wat hebben Peter van Wijngaarden en ik als interim-leiders van de

A1- junioren op een toernooi van de SV MEC '07 in Mourik genoten.

Met fysiek sterke tegenstanders als FC Lienden en MEC '07 wist

Schalkwijk drie wedstrijden gelijk te spelen en twee keer te win-

nen.

Het leverde behalve een fraaie tweede plaats ook de prijs voor 'beste

speler van het toernooi' op. Die eer ging naar onze keeper  Ramon

Wieman, die alle wedstrijden de nul had gehouden. Op de foto reikt

onze voorzitter Peter namens de leiders de prijs uit aan Ramon.
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DE SPONSOR

Kun je, als je niet in ons dorp geboren

bent en er de eerste zes jaar van je

leven nooit hebt gewoond, toch een

échte Schalkwijker zijn? Ja, dat kan en Marcel

Stokman is daarvan het levende bewijs. Marcel

zag in 1966 het levenslicht in Haarlem, in het

buurtschap Schalkwijk. Een paar jaar na zijn

geboorte zocht zijn vader, die in de vleeshandel

zat, een slagerij om over te nemen. Pa kwam

terecht in Westbroek, ten noordoosten van

Utrecht, maar vond zijn bestemming

uiteindelijk in ons dorp, waar de plaatselijke

slagerij te huur stond. En dus verhuisde het

gezin Stokman van Schalkwijk naar …

Schalkwijk. Marcel was toen zes en hij is nooit

meer vertrokken.

Ruim veertig jaar later woont de nu 49-jarige

Marcel aan de Lagedijk, samen met zijn vrouw

Irma (44) en hun zonen Daan van 16 en Tijs en

Rens, die 8 zijn. Daarnaast is hij eigenaar van

Keurslagerij Stokman op het Rond in Houten.

“Vroeger moest ik er niet aan denken om het

slagersvak in te gaan. Wij hadden de winkel

aan huis, dus ik kreeg vanaf mijn vroege jeugd

het bestaan als zelfstandig winkelier mee. Dát,

riep ik jarenlang, is echt niets voor mij.”

Schoorvoetend
Het liep anders, want toen Marcel een jaar of

22 was en van de landbouwschool kwam, ging

hij schoorvoetend naar zijn vader. “Met lood in

mijn schoenen vertelde ik hem, dat ik toch wel

open stond voor een bestaan in het vlees en de

Wie is toch die man, die op zondag

het vlees snijdt? Inderdaad, dat is

Marcel Stokman. En niet alleen op

zondag, de keurslager zet zijn mes

alle dagen van de week in een lekker

stuk vlees. Behalve op dinsdag, dat

is zijn vrije dag. Een mooie dag om

de gewaardeerde sponsor van onze

club eens op te zoeken.

Marcel Stokman 
WERD TOCH 

NOG SLAGER

Door: Martin Veldhuizen



worst. Hij was volkomen verbaasd, maar hielp

mij wel op weg. Bij een bevriende slager heb ik

toen het vak geleerd en negentien jaar geleden

kon ik de slagerij op Het Rond kopen. Die heb

ik jaren gerund met mijn jongere broer Jeroen,

totdat hij vorig jaar besloot om met eetcafé

Jonkheer De Ram een nieuwe uitdaging aan te

gaan. Nu ben ik alleen eigenaar van de

slagerij.”

Hij werkt daarbij graag met streekproducten.

“Dat doe ik al jaren, nog voordat het een hype

was. Het gaat mij er vooral om dat de kwaliteit

goed is en dan pas om waar het vandaan komt.

Mijn rundvlees komt uit Meerkerk, het

varkensvlees is van Schalkwijkse varkens.

Prima en heerlijk vlees, maar natuurlijk

kunnen klanten bij ons ook terecht voor

producten uit andere delen van het land en de

wereld, zoals een stuk Argentijnse ossenhaas.

En tegenwoordig verkopen we meer dan een

stuk vlees en een plak worst. Tot ons standaard

assortiment behoren nu bijvoorbeeld belegde

broodjes, tapas, fingerfood, salades en

complete maaltijden.”

Toekomstmuziek
Aan een ander bestaan dan slager wil Marcel

niet meer denken. “Het is hard werken, maar

de diversiteit aan werkzaamheden en het

persoonlijk contact met de klanten bevalt mij

prima. Wel zou ik de zaak graag nog een keer

grondig verbouwen. Een beetje meer sfeer in

de slagerij brengen, met grote hammen aan het

plafond bijvoorbeeld. En een plek, liefst

middenin de zaak, waar ik hapjes en maaltijden

kan bereiden om de klanten te laten proeven.”

Vooralsnog is dat toekomstmuziek, zoals de

toekomst van Marcel in 2013 ineens op losse

schroeven stond. De ziekte van Hodgkin, een

zeldzame vorm van lymfklierkanker, werd bij

hem geconstateerd. Bij de meeste patiënten is

de ziekte volledig te genezen, en ook bij Marcel

zijn de vooruitzichten gunstig. Het heeft hem

wel veranderd. “Ik heb een zware baan, fysiek

omdat ik de hele dag sta, en mentaal omdat ik

ook het bedrijf moet managen. Vroeger was ik

echt nooit moe, tegenwoordig gaat 's avonds

om een uur of tien het licht wel uit. Maar ik

klaag niet. Ik heb een prachtige vrouw, drie

schatten van kinderen, ik woon hartstikke

mooi en ik heb een goedlopend bedrijf. Er zijn

beslist mensen die het slechter hebben dan ik.”

Met dat bloeiende bedrijf is Marcel sponsor van

VV Schalkwijk. Langs het hoofdveld hangt een

reclamebord, in het clubblad staat een

advertentie, ergens moeten nog wat door de

keurslagerij aangeschafte trainingspakken

slingeren en bij evenementen als de draaiavond

kunnen vleespakketten van keurslagerij

Stokman gewonnen worden. “Als ondernemer

wil je wat terugdoen voor het dorp. Dat is de

belangrijkste reden om de voetbalclub de

helpende hand te bieden.”

Blauwe maandag
Overigens liep Marcel als voetballer slechts een

blauwe maandag bij VV Schalkwijk rond. “Ik

heb een paar seizoenen gevoetbald, maar als ik

eerlijk ben: ik kon er geen hout van! Al snel

ging ik ponyrijden en toen ik ouder werd kwam

ik op het paard terecht. Ik ben bij de jeugd zelfs

regelmatig Nederlands kampioen geweest en

heb verschillende internationale wedstrijden

gereden. Ja, voor paardrijden had ik meer

talent dan voor het voetballen.”

Dat geldt niet voor zijn kinderen. Zowel Daan,

met de B1, als Tijs en Rens, met de F2, werden

dit seizoen kampioen. “Vanwege mijn werk kan

ik helaas niet vaak bij ze komen kijken. Maar

ik weet, dat ze het ontzettend naar hun zin

hebben bij de club. Ook daarom is mijn

sponsoring bij VV Schalkwijk goed besteed.”
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Voetballen? 

Ik kon er geen

hout van!







Grip op de bal zien te krijgen, was dit

keer zo'n beetje de grootste uitdaging

tijdens het jaarlijkse Buurttoernooi.

Hoewel de voorspelde windstoten gelukkig

uitbleven, was het door de harde wind extra

aanpoten geblazen. Zeker voor de minder

geoefende buurtgenoten was het alle hens aan

dek om nog enige voetbalkunsten te kunnen

vertonen. En menigeen verzuchtte na de

wedstrijd dat het toch wel confronterend was

om ingehaald of uitgespeeld te worden door de

'jonkies'. Niettemin blijft het Buurttoernooi

een goede buurtenbinder en is het leuk en

goed om op deze manier wat ander publiek op

de velden en in de kantine te krijgen. 

Het toernooi werd extra verfraaid door

springkussens voor de jeugd, broodjes knak

en beenham voor de broodnodige energie en

op de vrijdagavond muzikale noten van DJ

Blaster Bro’s.

42 | LANGS DE LIJN

BUURTTOERNOOI

Veel lange ballen!



WINNAARS
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De sportiviteitsprijs ging naar de Wickenburghselaan. De prijs
(pakketje levensmiddelen voor iedere speler) werd door de SPAR
beschikbaar gesteld.

De finale werd gespeeld door de Ramdijkers en de Biesterlaan en
door penalty’s beslist in het voordeel van de Biesterlaan. Nieuw
was dat de penalty’s na afloop van de gespeelde wedstrijd
genomen moesten worden in plaats van vooraf. Dit zorgde voor
een spannender en meer gelijkwaardige wedstrijd doordat de

stand nu niet al grotendeels werd bepaald door vooraf genomen
penalty’s.

De 4X4-velden werden nu ook op deze dagen door de jongste
voetballers intensief gebruikt.
Wat de organisatie betreft is het voor herhaling vatbaar om het
Buurttoernooi en het Frans van den Berg 4X4-toernooi in één
weekend te combineren. Al is het in het vervolg dan hopelijk wel
beter weer!?
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VRAGENVUUR

1.    Omschrijf VVS in één zin Een van de weinige clubs waar het aantal vrijwilligers
nog meegroeit met het aantal nieuwe leden

2.   Favoriete club Nederland FC Utrecht

3.    Beste speler Nederland Arjen Robben

4.    Mooiste stadion Nederland de Kuip

5.    Favoriete club buitenland Bayern München

6.    Beste speler buitenland Cristiano Ronaldo

7.    Mooiste stadion buitenland Wembley

8.    Mooiste goal ooit Van Basten in de finale van het EK 1988 tegen
Rusland

9.    Mooiste wedstrijd ooit Liverpool - AC Milan Champions League finale 2005.
AC Milan stond 3-0 voor en Liverpool kwam terug tot
3-3 en won met penalties

10.  Mooiste tenue Real Madrid thuis

11.  Beste/favoriete trainer Fritz Korbach

12.  Favoriete andere sport(en) Tennis

13.  Mooiste sportmoment ooit Michael Chang tegen Ivan Lendl, Roland Garros 1989.
Chang (17} zat er zo doorheen, dat hij onderhands
moest serveren, maar won toch van de topfavoriet
Lendl en ook het toernooi

14.  Wat kijk je op televisie Blacklist, VI, Voetbal, Tennis

15.  Naar welk radiostation luister je Decibel/Slam FM/ Q

16.  Voor welke film blijf je wakker Da Vinci Code/ Angels and Demons

17.  Beste boek ooit gelezen Da Vinci Code en Dantes Inferno

18.  Het lekkerste eten Spaghetti 

19.  Favoriete drankje(s) Whisky/Bier

20. Vakantieland en wat doe je daar Oostenrijk skiën, Italië relaxen

21.  Ik erger mij aan Pesten en kopschop filmpjes op social media

22. Wie wil je graag ontmoeten Roger Federer

23. Je kunt mij wakker maken voor Liever niet

24. Mooiste man of vrouw Mijn 3 meiden

25. Dit is mijn droom Dat Charlotte een keer kampioen wordt met haar
meiden team.

Wie na jou in vragenvuurtje en waarom

Jos Vulto, ik heb er veel respect voor dat hij zonder echte voetbal achtergrond het uithoudt met
iemand die denkt dat ie er iets vanaf weet zoals ik. En wij zijn samen gewoon een goed team.

Naam:

RAOUL 
ENDEVELD

Adres:

de Groes 51 Schalkwijk

Geboortedatum en -plaats: 

04-12-1973

Partner/kinderen:

Astrid, Charlotte en Isabella

Beroep/studie:

Glazenwasser

Rol(len) bij VVS (speler/vrijwilliger):

Trainer MD1 en sponsor MD1
en Heren 3








