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Een goed begin van het nieuwe VV

Schalkwijkjaar is natuurlijk de traditio-

nele Nieuwjaarsreceptie die als vanouds

weer goed werd bezocht. Kort daarna deed zich

voor de club wederom een mooi moment voor

om goed voor de dag te komen. De vereniging

werd in de gelegenheid gesteld om al haar leden

aan te moedigen de voorstelling ‘FIFA Blatter,

de val van de voetbalkeizer’ in Theater Aan de

Slinger bij te wonen. Bekende acteurs brachten

de verschillende kanten van Blatter in sneltrein-

vaart naar voren waarbij geprobeerd werd dui-

delijk te maken hoe het zo mis kon gaan aan de

top van het wereldvoetbal. 

Aansluitend vond er een talkshow onder leiding

van Studio Sport-presentator Tom Egbers plaats

met verschillende sport- en voetbalgerelateerde

partijen uit de regio. Ik mocht namens de VVS

het woord voeren waarbij ik nogmaals pleitte

voor de komst van een (niet-kankerverwek-

kend!) kunstgrasveld. Op verzoek van Tom ant-

woordde wethouder Kees van Dalen

desgevraagd dat wij daarover nog altijd met el-

kaar in gesprek zijn, maar dat de kneep vooral

in de financiën zit. Al met al goed voor de VVS

om nader in de picture te komen en natuurlijk

erg leuk om eens met mijn vaste ‘zondagavond-

gastheer’ live in gesprek te gaan. 

En dan is het ineens februari en barst de - ge-

pimpte - kantine op vrijdag 3 februari uit haar

voegen door alle fanatiek buurtkaartende dorps-

genoten. Een groot succes! Wat niet anders zal

zijn bij de Bedrijven-Koppelklaverjasavond op

17 maart, maar die moet met het schrijven van

dit voorwoord nog plaatsvinden. 

Michel, Eric, Peter en Arno: ‘chapeau’ voor de

organisatie!

Februari betekent voor Schalkwijk natuurlijk

ook de maand van het carnaval. En tijdens het

betreffende weekend ging het dak er in de

Wiese weer vanaf. Erg leuk om ook hier vele

uitgedoste VVS-helden aan te treffen van wie

jullie diverse kiekjes in deze editie aantreffen.

Dit om de feestvreugde nog even op te rekken. 

Verder in deze editie weer veel ander nieuws.

Aandacht voor de finale van het Zaalvoetbal-

toernooi met blaasiconen Joop en Marcel, een

nieuwe column met tips ter voorkoming van

blessures en een oproep voor het gebruik van

het scorebord. Ditmaal is een extra mooie plek

ingeruimd voor Marcel Kool als sponsor, voor

‘zonnetje’ Kees van Ramselaar, voor de vrij-

williger Stefan van der Werf en voor Wim

Vendrig in het Vragenvuur. Wat mij betreft

leest het weer als een spannend jongensboek.

Veel leesplezier!
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EEN GELUKKIG, SPORTIEF
EN RESPECTVOL 2017! 

Ook het afgelopen jaar is er weer veel

werk verzet door vele vrijwilligers voor

het behoud van onze gezellige en ge-

zonde club. Al deze vrijwilligers dank ik harte-

lijk voor hun tijd. Dit vrijwilligerswerk is de

grootste steunpilaar van onze vereniging. Te-

rugkijkend op het afgelopen jaar laat ik een

aantal zaken de revue passeren:

• Bijna alle teams zijn nu voorzien van nieuwe

kleding, zodat er eenheid is binnen de club.

Veel dank aan de kledingsponsors. 

• Er zijn een aantal teams kampioen geworden.

Schalkwijk 4, de A1, D2 en F1 en meest re-

centelijk JO13. Altijd mooi en leuk om een

kampioenschap mee te maken want dat komt

niet zo vaak voor. Al blijft het plezier in het

spelletje voorop staan.

• Zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd.

• Nieuwe straat langs de kantine.

• Het FH v/d B 4 x 4 toernooi met wafels.

• Jubileumweekend met de wedstrijd tegen het

RTL-sterrenteam, de bijzonder gezellige zater-

dagavond met lekker eten en de optredens.

Zondagmiddag de finale van het Buurttoernooi

en de verloting. Allemaal prima verzorgd.

• Nieuwe koffie- en pinautomaat in de kantine.

• Het Dames I team heeft besloten om een

poule hoger te gaan spelen, zodat ze meer

clubs in de buurt treffen in plaats van teams

ver weg. Chapeau hiervoor.

• Geweldige start van de twee selectieteams

onder leiding van vader en zoon Wimmers.

Helaas gaat Max ons aan het einde van dit

seizoen verlaten. Hij was al coördinator

Technische Zaken voor de jeugd bij JSV

Nieuwegein, maar wordt nu ook coördinator

Technische Zaken voor de senioren en dit

laat zich helaas niet combineren met zijn rol

als trainer/coach van Schalkwijk 1. Wij zijn

daarom op zoek naar een opvolger. Zoon Lau-

renzo wil wel bij ons blijven als assistent-

trainer al heeft hij een logistieke uitdaging

om hier te komen vanuit Nieuwegein. Daar-

naast gaat Laurenzo beginnen aan een HBO-

opleiding en de vraag is of dit te combineren

is met VV Schalkwijk.

• Bestuurswisseling. Berry en Wim zijn uit het

Bestuur. Hun functies zijn overgenomen door

Pieter en Robin.

• Frans v/d Berg heeft het initiatief opgepakt

om op de donderdagavond een clubavond op

te starten om gezellig even bij te praten, te

kaarten of te darten. De bezoekersaantallen

van deze avond mogen omhoog :-).

• Supportersvereniging gaat nu verder onder de

naam “De vrienden van de VV Schalkwijk”.

• Een zeer goed bezochte Draaiavond met een

dito omzet. Helaas was het de laatste die

door Ton Koppers georganiseerd werd. Wij

zijn op naar opvolgers van Ton om dit ko-

mend jaar op te pakken.

Als we vooruitkijken naar het komende jaar,

dan sta ik graag bij de volgende punten stil:

• We gaan proberen om een tribune te realise-

ren. Een aantal mogelijkheden liggen mo-

menteel op de tekentafel en worden verder

uitgewerkt.

• Er zit weinig voortgang in de aanleg van

kunstgrasvelden. Er is een onderzoek gedaan

door het Mulier Instituut. Deze instelling is

gespecialiseerd in het doen naar onderzoek

over bevolkingsopbouw. Uit hun berekenin-

gen blijkt dat er helaas geen noodzaak is tot

het verhogen van de capaciteit van de velden

bij de VV Schalkwijk. Gelukkig zijn de kunst-

grasvelden met rubberkorrels veilig verklaard

door het RIVM.

• Hopelijk gaat het scorebord nog vaker ge-

bruikt worden door teams die op het hoofd-

veld spelen. De afstandsbediening en hand-

leiding om deze te bedienen liggen in de

Bestuurskamer bij de computer.

• Het Bouw/Bedrijventoernooi gaat weer opge-

pakt worden.

We hebben een mooi jaar achter de rug en

gaan dat hopelijk ook het komende jaar weer

evenaren!”

TON VERNOOIJ

Kopij voor het clubblad? Mail het naar: clubblad@vvschalkwijk.nl
Op zoek naar contactpersonen binnen de vereniging? 

Kijk onder 'contact' op: www.vvschalkwijk.nl

“Voor degenen die de Nieuwjaarsreceptie hebben gemist,

herhaal ik graag de belangrijkste inhoud uit mijn toespraak:
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VV SCHALKWIJK IN BEELD

NIEUWE GORDIJNEN DANKZIJ
VAN DER LEE STOFFEN
Heb jij het al gezien, het nieuwe blauwe gordijn
in onze voetbalkantine? De Kantinecommissie is
al een tijdje bezig om wat meer VV Schalkwijk-
sfeer in de kantine te brengen. Zo is er een groot
VV Schalkwijk-logo boven de trap geschilderd
en is er een aantal fotocollages opgehangen.

Toen het rode gordijn aan vervanging toe was,
kon deze mooi vervangen worden door een
nieuw blauw exemplaar. De Kantinecommissie
heeft samen met Wil Hessing van Van der Lee
Stoffen naar een blauwe kleur gezocht die past
binnen het beeld van de huidige kantine. En het
resultaat mag er wezen! Een andere mooie
bijkomstigheid van de samenwerking met Wil
Hessing is dat hij het gordijn gesponsord heeft.
Wil, hartelijk dank daarvoor!
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INHOUDSOPGAVE

CLUBAVOND VVS
Wist je dat onze voetbalkantine elke donderdagavond vanaf 19.00 uur open is voor een gezellige
clubavond? Kom eens langs om een potje te darten, te tafelvoetballen, een kaartje te leggen of
gewoon om even bij te praten over het voetbal of andere alledaagse dingen. Uw gastheer Frans
van den Berg heet u van harte welkom.
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BLESSUREPREVENTIE

HAMSTRINGBLESSURES
VOORKOMEN

Een veelvoorkomende blessure in het

voetbal is het oplopen van schade aan de

hamstrings. 12-15% van alle voetballetsels

en -blessures zijn hamstringletsels. Deze

blessure zorgt meestal voor een lange

revalidatietijd. Ondanks dat de pijn snel naar

de achtergrond zal verdwijnen, blijft de spier

gevoelig en moet men rekening houden met

het missen van een aantal wedstrijden. 

De hamstringblessure ontstaat vaak (80%) tijdens hoge energetische,

explosieve excentrische hamstringactiviteiten (bijvoorbeeld lange

sprints). Hierbij staat de spier onder hoge spanning doordat veel

kracht wordt gezet. Maar 20% van alle hamstringblessures ontstaat tijdens

een stretching van de spiergroep. Het klassieke beeld van een voetballer

die tijdens een sprint naar de achterkant van zijn bovenbeen grijpt kent

iedereen wel. De toeschouwer, de trainer, de verzorger en de speler zelf

weten dan natuurlijk al hoe laat het is. 

Hoe kan een hamstringblessure worden voorkomen? 
Voetbal is geen sport waarbij lenigheid een grote rol speelt in de

kwaliteit en uitvoering zoals dat in de turnsport het geval is. Toch is een

basislenigheid wel belangrijk voor een voetballer. In sommige situaties

zal hij toch een stretchende beweging moeten maken waarbij de

lenigheid van zijn hamstrings behoorlijk wordt getest. Door preventief te

stretchen zal het bindweefsel in de spier (collageen) in de hamstrings

worden verlengd. Dit is belangrijk om te voorkomen dat men de spier

niet overstretcht tijdens bijvoorbeeld een aanname van de bal in de lucht. 

Hoe kan je spieren stretchen? 
Allereerst kan men de spiergroep statisch stretchen voor 3x15 seconden

per dag. Naast deze statische stretchvorm kan men ook kiezen voor een

andere vorm van stretchen. In deze vorm zal de spier actief

aangespannen moeten worden in verlengde positie. Door de hak op een

verhoging te plaatsen en de knie in 30 graden te brengen kan men actief

de hamstrings aanspannen door de hak naar beneden te duwen. Deze

stretchvorm voert men eveneens dagelijks uit, ongeveer 6x30 seconden

met spanning op de hamstring. Bij het voorkomen van hamstringletsel

tijdens een lange sprint zal er anders preventief getraind moeten

worden. In dit geval is spierlengte niet van belang en is stretching niet

belangrijk. In dit geval is er sprake van onvoldoende spierkracht en

onvoldoende spieruithoudingsvermogen. Men zal de spiergroep moeten

trainen in de functie van wat er van die spier wordt gevraagd. In

vakjargon noemen wij dit 'excentrisch trainen'. Excentrisch betekent

kracht moeten geven in verlengde positie. Er moeten oefeningen in de

training zitten die snel en explosief kunnen worden uitgevoerd om zo

doelgericht mogelijk te kunnen trainen. Hieronder heb ik een aantal

oefeningen uiteengezet die je thuis zou kunnen uitvoeren om de

spierkracht en lenigheid van je hamstrings te trainen. 

Vragen? Ik hoor ze graag.

Edwin van den Berg, verzorger VV Schalkwijk





Oefening 1:
• Ga met je voeten op schou-

derbreedte staan
• Zak door je knieën en doe

je billen goed naar achter
(alsof je op de wc gaat zit-
ten) tot ongeveer 90 graden

• Kom vervolgens weer
overeind

• Dit kan zonder als met gewicht. In 3 sec. zakken en in 1 sec.
weer omhoog

Oefening 2:
• Ga met je voeten op schou-

derbreedte staan
• Buig je knieën ligt (net

van het slot af)
• Buig voorover
• Kom weer overeind en let

hierbij dat je de billen en
hamstring goed aanspant

Oefening 3:
• Ga op je knieën op de

grond zitten
• Laat je enkels door iemand

op de grond houden, leun
langzaam naar voren en
houd daarbij je bovenli-
chaam en heupen recht

• Probeer de voorwaartse beweging zo sterk mogelijk af te rem-
men met je hamstrings

• Houd je het niet meer vol, dan vang je je op met je handen

Oefening 4:
• Ga liggen op je rug met je

armen langs je lichaam
• Breng je billen omhoog en

oefen druk uit op je voeten
• Tegelijk je knieën buigen
• Houd 2 sec. vast en daarna

de benen weer strekken
• De billen komen niet meer op de grond

Alle oefeningen 3 x 12 herhalingen doen.
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BLESSUREPREVENTIE

In het juli- en oktobernummer zullen Paul van Dorst
(Voetzorg) respectievelijk Damian Murphy (Fysio Workshop)
een bijdrage verzorgen. 

INFORMATIE-AVOND OVER 
VERGROTEN SPORTPRESTATIES

Op woensdag 23 november verzorgden sportfysiotherapeut
Damina Murphy (Fysio Workshop) en podotherapeut Paul van Dorst
(Voetzorg) een informatieve avond bij de VV Schalkwijk over hoe
een betere voetballer/-ster te worden. 

Onder het motto ‘winnaars die hun tegenstander voor blijven!’
demonstreerden Damian en Paul diverse oefeningen met behulp
van gewillige proefpersonen uit het publiek. 
Voor iedereen erg leerzaam en nu maar hopen dat dit een blijvend
winnend effect zal hebben!



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

Jhr. Ramweg 22 in Schalkwijk. 030-6011992.

Betalen met pin is mogelijk.
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IN HET ZONNETJE

Kees van Ramselaar is al een jaar of veertien

jeugdvoorzitter van VV Schalkwijk. Voor de redactie van

uw clubblad reden om hem eens in het zonnetje te

zetten. “Waarom ik? Ik kan zo tien anderen bedenken

die je beter kunt interviewen!”

“WAAROM IK? IK KAN ZO
TIEN ANDEREN BEDENKEN!”

Jeugdvoorzitter Kees van Ramselaar:

Het is nauwelijks mogelijk, maar voor wie Kees van Ramselaar

nog niet kent, volgt eerst een korte introductie. Kees (1975)

woont en leeft behoudens zes jaar Houten (“we konden in

Schalkwijk geen huis kopen en daar wel”) al zijn hele leven in ons

dorp. Hij is getrouwd met Loes, samen hebben ze drie kinderen: Mara,

Thijs en Cas. Als zesjarig jochie ging Kees voetballen bij VV

Schalkwijk, maar hij noemt zichzelf geen enorm talent. Organiseren en

leiding geven gaat hem beter af. Op zijn zestiende was hij al jeugdleider

bij zijn cluppie, later werd hij voorzitter van de Tour de Schalkwijk en

Dorpendag. Tegenwoordig is Kees, behalve lid van verdienste van VV

Schalkwijk, samen met Melvin Abramsen en Marcel van Zijl

trainer/leider van JO9 én jeugdvoorzitter.

Kees, we vinden dat jij het verdient om eens in het zonnetje te
worden gezet.
“Dat is hartstikke aardig, een schouderklopje is altijd leuk. Al moet je

vrijwilligerswerk niet doen voor de waardering, maar omdat je het leuk

vindt.”

Je bent al een jaar of veertien jeugdvoorzitter, waar ben je het
meest tevreden over?
“Ik denk dat we het als vereniging goed voor elkaar hebben. De club is

laagdrempelig, gastvrij en de sfeer is warm. Niet alleen voor onze eigen

leden, maar ook voor bezoekers. Er zijn nauwelijks vervelende

incidenten op ons sportpark, al gebeurt er ook hier natuurlijk weleens

wat. Maar we hebben korte lijnen en zitten met het jeugdbestuur

bovenop de teams. Is er bijvoorbeeld sprake van pestgedrag, dan

spreken we de betrokkenen daar direct op aan. En als ik hoor dat een

wedstrijd onprettig verlopen is, dan krijgt de betreffende club een

mailtje van mij. Meestal wordt daar heel positief op gereageerd.”

Tekst: Martin Veldhuizen



Dat maakt je trots?
”Jazeker, zoals ik ook met veel plezier constateer dat er ieder jaar weer

hele leuke activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd. Denk aan

het vier-tegen-vier toernooi, de penaltybokaal, het zaalvoetbal,

sinterklaas en niet niet te vergeten het jeugdkamp. Wij vinden dat

ieder jeugdlid van VV Schalkwijk minimaal één keer de gelegenheid

moet hebben gehad om deel te nemen aan het kamp. Daarin slagen we

tot nu toe vrij aardig.”

Andere hoogtepunten?
“De zaterdagmorgen begint meestal met een bak koffie, samen met

Frans van den Berg. We kletsen bij en dollen een beetje met de trainers

en leiders die binnendruppelen. Dat is elke week weer een heerlijk

moment. En ik vind het fantastisch om te zien hoe al onze jeugdteams

er bijlopen. Elk team heeft gesponsorde wedstrijdkleding met het

clubembleem erop en soms ook nog trainingspakken en tassen. Een

prachtig gezicht en echt uniek voor deze club.”

Vormt het voorzitterschap na al die jaren geen belasting voor je?
“Ik vind het nog altijd leuk, al kun je het nooit voor iedereen goed doen.

Neem bijvoorbeeld het aflassen van wedstrijden. Laatst besloten we op

vrijdagavond om alle wedstrijden van dat weekend niet door te laten

gaan. Sommigen vonden dat te vroeg. Een week later namen we de

beslissing pas op zaterdagmorgen en waren anderen weer ontevreden.

Maar dat zijn uitzonderingen hoor. Ik geniet van de saamhorigheid met

en betrokkenheid van de overige bestuursleden, zowel in het jeugd- als

hoofdbestuur. Die is groot. Soms keren discussies terug die ik jaren

geleden ook al hoorde. Bijvoorbeeld over onze grasvelden of over het wel

of niet selecteren binnen de jeugdteams. Maar ik ervaar dat nooit als

vervelend. Je kunt je aan dingen storen, maar zodra je het pad van ons

sportpark afloopt moet je ze vergeten. Gelukkig kan ik goed afstand

nemen van wat er bij de club gebeurt.”

Je staat bekend om je persoonlijke benadering.
“Ik heb één stelregel waar ik niet graag van afwijk: ik voer geen

gesprekken met een beladen onderwerp aan de bar of in een volle

kantine. Dat vind ik niet de geschikte plek om bijvoorbeeld akkefietjes te

bespreken of om potentiële bestuursleden te vragen. Ik houd dat soort

gesprekken ook liever niet bij de persoon thuis; in mijn optiek pleeg je

daarmee toch een beetje inbreuk op hun privacy. Meestal maak ik

gewoon een afspraak op de club om met elkaar in gesprek te gaan.”

Wat vind je van de nieuwe wedstrijdvormen in het jeugdvoetbal?
“Ik heb het idee, dat het voor de KNVB vanaf het begin al vaststond dat

de nieuwe vormen er zouden komen. Maar persoonlijk vind ik het een

prima ontwikkeling. Ik zie regelmatig wedstrijdjes waarbij ik denk:

maak het veld maar wat kleiner. Al heb je natuurlijk ook jongens die

juist baat hebben bij een groot veld, vooral degenen die hard kunnen

rennen en schieten. Ik verwacht bij onze club geen problemen ten

aanzien van de nieuwe vormen. Bij het begin van het nieuwe seizoen

zullen we er klaar voor zijn.”

Hoe ziet VV Schalkwijk er wat jou betreft over pakweg tien jaar uit?
“Ik hoop dat we dan kwalitatief betere velden hebben, en of dat nu

kunst- of natuurgras is maakt mij niet zo veel uit. Een tweede veld met

verlichting is ook zeer welkom, net als een tribune langs ons

hoofdveld. Verder denk ik dat de kantine dan gerenoveerd is.

Misschien ben ik iets te ambitieus, maar ik zie een totaal nieuw en

gezamenlijk gebouw voor onze club en de tennisvereniging als een

mooie optie. Al moet de blauw-witte kleur natuurlijk wel overheersen,

haha. Ook hoop ik op nog meer voetballende meisjes en vrouwen, een

goede mix tussen mannen en vrouwen maakt onze club alleen maar

leuker. Maar het allerbelangrijkste: ik hoop dat mensen nog steeds

graag bij VV Schalkwijk komen en erbij willen horen.”

We zijn klaar Kees, het zonnetje kan uit. Wat vond je ervan?
“Ik reken erop, dat je begrijpt dat dit niet de VV Kees van Ramselaar

is, maar de VV Schalkwijk. De wisselende groep vrijwilligers is

minstens zo belangrijk als de vaste kern. Ik kan zo tien anderen

bedenken die je ook had kunnen interviewen. Al vond ik ons gesprek

hartstikke leuk hoor!”
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“Ik vind het fantastisch om
te zien hoe al onze

(jeugd)teams er bijlopen”
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TRAINERSNIEUWS

VV Schalkwijk heeft met het trainersduo Max en Laurenzo een

goede start gemaakt. We draaien goed mee in de vierde klasse

en misschien valt er zelfs nog wel een prijs te halen in de vorm

van een periodetitel. Goed werk van de trainers zou ik zeggen. Vooral

het van achteruit opbouwen en het durven te voetballen zijn veel

gebruikte termen. Dit samen met positioneel goed staan en een hoog

baltempo leidt dit tot resultaten en plezier in het voetbal.

Genoeg redenen om snel met Max in gesprek te gaan over een

verlenging van zijn trainerschap bij VV Schalkwijk. Ook Max en

Laurenzo hebben het naar hun zin bij onze club. Max denkt wel dat de

sportieve beleving beter kan en vindt het jammer dat er te weinig

alternatieven zijn bij afgelastingen, waarbij natuurlijk het niet hebben

van een kunstgrasveld essentieel is. Dit waren echter geen

belemmeringen voor Max om zijn contract niet te verlengen. Ware het

niet dat hij van JSV een aanbod kreeg om de functie van technisch

manager jeugd en senioren in te vullen.

Max was naast zijn hoofdtrainerschap bij Schalkwijk al technisch

manager jeugd bij JSV. In zijn nieuw aangeboden functie zou dit een

fulltime baan worden. Max heeft nog even gekeken of er mogelijkheden

waren om deze functie te combineren, maar kwam toch tot de

conclusie dat dit niet zou gaan lukken. Begrijpelijk heeft Max toen

aangegeven om na dit seizoen te stoppenals hoofdtrainer bij

Schalkwijk. Voor wat betreft het aanblijven van Laurenzo kan hij nog

geen duidelijkheid geven omdat hij niet goed weet hoeveel tijd zijn

vervolgstudie van hem gaat eisen. Daarnaast is er ook nog een

vervoersprobleem, omdat Laurenzo nog geen rijbewijs heeft en het

openbaar vervoer geen haalbare optie is.

VV Schalkwijk is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdtrainer

voor het seizoen 2017/2018. Na het plaatsen van een advertentie in

verschillende voetbal/trainersmagazines hebben we ongeveer vijftien

reacties gekregen. Hier zaten verschillende trainers tussen die

dachten dat het Schalkwijk bij Haarlem betrof. Die hebben we gelijk

maar aan de kant gelegd. Na diverse gesprekken is de keuze op

Thierry Meeuwsen gevallen. 

Thierry is 46 jaar oud, getrouwd en woont in IJsselstein. Hij heeft twee

voetballende zoons waarvan er één bij FC Utrecht in de jeugd speelt. In

het dagelijks leven is hij projectleider bij Van Vliet Groep Afvalwerking.

Dit seizoen is hij assistent-trainer bij VV De Meern 2, dat in de

hoofdklasse zondag speelt. Thierry heeft de ambitie om zelfstandig

hoofdtrainer te zijn en denkt dat VV Schalkwijk, een (dorps)club, bij hem

past. Hij heeft zelf in de jeugd bij Elinkwijk en FC Utrecht gespeeld en in

zijn seniorentijd bij JSV en DOS. Tevens heeft hij de nodige

trainingservaring opgedaan als assistent-trainer bij VVIJ en Sporting ’70.

We denken met Thierry een goede trainer in huis te hebben, die aanvoelt

hoe hij bij een dorpsclub het trainerschap invulling moet geven. We

hopen dat hij het beste uit de selectiespelers haalt en zijn enthousiasme

en beleving over kan brengen om tot goede prestaties te komen.

Wim Uijttewaal

Dag Max,

welkom

Thierry



ADVERTORIAL
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BIJZONDER DOELPUNTTekst: Martin Veldhuizen

Kroongetuige Danny Kolfschoten:

"IK WIST NIET DAT
RENS ZO LENIG WAS"
Het is alweer bijna een halfjaar geleden, maar het moment staat Danny

Kolfschoten nog helder op het netvlies. Op een frisse zondagmorgen

werd Kampong 18 in Utrecht met 4-3 verslagen door Schalkwijk 5. Het

winnende doelpunt zal Danny nooit vergeten. "Ik wist niet dat Rens zo

lenig was."

De wedstrijd tegen de Utrechters leek

op een gelijkspel uit te draaien. Beide

ploegen hadden drie keer gescoord en

het bier lonkte. Totdat aanvaller Rens de

Bruin een hoge voorzet op waarde schatte.

Ploeggenoot Danny Kolfschoten was getuige

van het unieke moment. "Er kwam een hoge

bal van rechts en Rens stond midden voor het

doel, op de rand van het strafschopgebied. Ik

stond vlak achter hem en hoopte dat hij de bal

zou laten gaan. Niet alleen omdat ik er zelf

goed voorstond, maar ook omdat Rens nou

niet bepaald een torinstinct heeft. Sterker, hij

is een meester in het missen van de

makkelijkste intikkers."

Wereldgoal
Vol verbazing keek Danny echter hoe Rens de

bal niet liet lopen, maar ineens op zijn

pantoffel nam. "Hij volleyde de bal zo uit de

lucht, ik wist niet eens dat hij zo lenig was.

Vervolgens zag ik de bal met een curve van de

keeper wegdraaien en net onder de kruising

onhoudbaar in de bovenhoek verdwijnen. Het

was een wereldgoal, die we zeker van Rens

nooit hadden verwacht. Ik weet nog dat ik iets

naar de scheidsrechter riep, maar kan mij

niet meer precies herinneren wat. Volgens

mij dat hij de goal moest afkeuren, of dat hij

Rens uit het veld moest sturen of zo."

"We hebben er met z'n allen vreselijk om

moeten lachen. Al blijft het jammer dat we

het niet op beeld hebben vastgelegd. Maar

doordat zijn schoenen een plekje hebben

gekregen in de kantine, zullen wij zijn

doelpunt voorlopig niet vergeten. Of Rens nu

onze held is? Nee, hij blijft vooral een hele

matige voetballer, haha!"

Rens de Bruin (27) speelt vooral voor de gezelligheid in het vijfde. "Ik kan niet zo heel goed
voetballen, maar doe wel altijd enorm mijn best. Meestal speel ik maar een helft mee, over het
algemeen word ik dan voorin gezet. Nee, niet omdat ik zoveel scoor. Ik ben vooral goed in
kansen missen, haha. Een paar jaar geleden heb ik ooit uit een pingel gescoord, maar andere
doelpunten kan ik mij niet herinneren. Behalve die tegen Kampong natuurlijk. Ik weet nog
dat de bal van rechts met een hoge stuit op mij af kwam. Ik haalde met rechts uit en weet niet
hoe ik het voor elkaar kreeg, maar tot mijn verbazing vloog de bal met een boog het doel in.
Het was nog de winnende ook!

Ereplaats
Al mijn teamgenoten sprongen als een dolle om mij heen. Na de wedstrijd, in de kleedkamer,
werden mijn schoenen nog voordat ik ze in mijn tas kon stoppen uit mijn handen getrokken.
Ze kregen een ereplaats in de kantine werd mij gezegd. Ach, ik was toch al aan nieuwe
schoenen toe. Dus ik heb de datum van de wedstrijd, 6 november 2016, en mijn handtekening
op de kicksen gezet en nu staan ze in de prijzenkast.

In het begin werd ik bijna elke week aan mijn doelpunt herinnert. Nu is dat voorbij. Van
scoren is het niet meer gekomen. Dat kan zomaar weer een paar jaar duren. Of ik dat jammer
vind? Nee joh, ik blijf gewoon lekker mijn best doen."

"ACH, IK WAS TOCH AAN NIEUWE SCHOENEN TOE"
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JEUGDVOETBAL

Een mooie voetbalmorgen
Het is een mooie voetbalmorgen begin december, want vandaag

staat de jeugdderby tussen Schalkwijk onder elf tegen de

leeftijdgenoten van Delta Sports op mijn programma. Enkele

weken eerder is de wedstrijd door de plaatselijke consul Frans van de

Berg afgelast wegens de bevroren ondergrond, maar vandaag gaat het dan

toch gebeuren.

Waarom ik met zoveel spanning naar dit partijtje heb uitgekeken?

Vanwege allerlei sentimenten natuurlijk. Ik woon al ruim twintig jaar in

Schalkwijk, maar mijn kleinzoon voetbalt (en keept) in Houten bij Delta.

Wanneer ik op sportpark Blokhoven aankom, zijn de jongens al druk met

de warming-up begonnen. Ik voeg me tussen de ‘harde kern’ van de

tegenpartij omdat het allemaal bekenden van me zijn.

Er ontwikkelt zich een mooi en sportief voetbalgevecht waarbij

Schalkwijk beter aan de wedstrijd begint, maar Delta Sports met enkele

uitgekiende counters de thuisclub tot drie keer toe weet te verrassen via

spits Mika Lubbers, die doelman Max Gruters kansloos passeert. Maar bij

1-3 kantelt de wedstrijd en weet de fysiek wat mindere Schalkwijk-ploeg

met goede combinatiespel de opponent terug te dringen.

Het is dan ook geen wonder dat via treffers van Nick Koppers (2), Rick

Groenen (2) en Jeb Uijttewaal (2), ook nog zonen van de leiders, de score

wordt omgebogen. Ondanks goed en dapper keeperswerk van mijn

kleinzoon Guus komt uiteindelijk de 6-4-score tot stand, waarbij Delta

Sports nog bijna scoort na een uiterst wonderlijke combinatie met Ad

Vermeulen, de opa van doelman Joey, die na rust is gaan keepen. Ad

brengt een bal die naast het heiligdom van zijn kleinzoon lijkt te

verdwijnen, namelijk met een welgemikte trap weer het veld in waardoor

er bijna een doelpunt voor Delta ontstaat. Maar de prima scheidsrechter

Jesper Wieman heeft de situatie goed ingeschat en geeft terecht een

uittrap voor Schalkwijk. Waarbij een toeschouwer snedig opmerkt: “Die

opa Ad betaalt tegenwoordig geen contributie meer, dus hij mag helemaal

niet meespelen.’’

Kortom, er werd volop gelachen langs de lijn, want het was een uiterst

sportieve jeugdderby geworden, waarna we ook nog een aantal

welgemikte strafschoppen mochten bekijken. Ik nam met een dubbel

gevoel afscheid van de medetoeschouwers. Ik had die morgen immers

verloren, maar als Schalkwijker ook een beetje gewonnen. De echte winst

was de wedstrijd, want de jongens hadden ons veel moois geboden!

Hans van Echtelt

Winnaars Buurtkaarten
Op vrijdagavond 3 februari streden de Schalkwijkse buurten in de kantine weer om
de jaarlijkse kaarttrofee. Als individueel winnaar kwam Joop van der Velden uit de bus. 
De Lekdijk was de winnende buurt en de troostprijs was voor André Koppers.
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“De kinderen zijn altijd blij als ze

zien dat ik hun wedstrijden blaas.

Ik raak helemaal enthousiast van

hun liefde voor en plezier in het voetbal, dus

voorlopig ga ik nog wel even door. Maar over

drie jaar is het mooi geweest, dan ben ik

precies vijftig jaar scheidsrechter geweest.

Dat lijkt mij een goed moment ermee te

stoppen en het stokje aan mijn zoon Michel

over te dragen, die al op het veld als

scheidsrechter actief is.”

Joop Gruters, 'Ome Joop' voor de kinderen,

was ook deze winter weer van de partij bij het

zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd. Om de

week floot hij gedurende drie maanden op

woensdagavond zo'n negen wedstrijdjes. Joop

de ene week, Marcel Kool de andere. “Marcel

is een toffe peer. We kennen elkaar al jaren

en hebben een prima relatie. Hij is net als ik

heel flexibel wat betreft de invulling van de

avonden. Nee, daar komt zelfs Michel niet

tussen. Die moet nog drie jaar geduld hebben

voordat hij het van mij mag overnemen.”
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OP DE MIDDENSTIP

Joop 'Floep' Gruters al 47 jaar scheidsrechter bij jeugdzaalvoetbaltoernooi

“IK VIND BLAZEN
HARTSTIKKE LEUK”

Over drie jaar bereikt Joop Gruters een bijzondere mijlpaal. In 2020 is hij voor de vijftigste keer actief als

scheidsrechter bij het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd. “Ik vind 'blazen' nog steeds hartstikke leuk,

maar dan mag mijn zoon Michel het overnemen.”

Tekst: Martin Veldhuizen



Aai over bol
Als een lieve opa kuiert Joop (71) op zijn

gemak door de zaal. Af en toe klinkt zijn fluit,

soms geeft hij een kind onverwachts een aai

over z'n bol en strikt een veter. “Ik heb in al

die jaren zowat elk jochie uit Schalkwijk

voorbij zien komen. Zeker vroeger, toen

iedereen uit het dorp mee kon doen, of ze nu

lid waren van de club of niet. Ik herinner mij

Menno van Bennekom, een jongen waarmee

ik een beetje medelijden had omdat hij doof

was. Hij hoorde mijn fluitje vaak niet, maar

aan zijn spelplezier te oordelen had hij er zelf

helemaal geen last van.”

Blazen
De scheidsrechterscarrière van Joop begon

overigens op het veld. Ruim vijftig jaar

geleden werd hem gevraagd een

jeugdwedstrijd te fluiten, of 'blazen' zoals

Joop het steevast noemt. “Het ging blijkbaar

goed, want ik ontving volop complimenten. Ik

kreeg er schik in en werd later de vaste

arbiter bij de vrouwen van Schalkwijk. En ook

bij de senioren heb ik zondags talloze

wedstrijden geblazen. Totdat ik tegen de

vijftig liep en het steeds minder kon bijbenen.

Toen ben ik gestopt.”

'Floep'
Zijn periode als arbiter werd voorafgegaan

door een loopbaan als speler bij VV

Schalkwijk. Tot zijn dertigste voetbalde

'Floep' (“een bijnaam die ik als kind kreeg,

omdat ik er van alles uit floepte”) als

rechtsachter. En niet zonder succes, want

Floep werd ooit in één weekend twee keer

kampioen. “Begin jaren zeventig speelden

we onder Willem Schreijer op

donderdagavond in Breukelen een

beslissingswedstrijd om de titel tegen

Hertha. Ik mocht invallen en schopte direct

een tegenstander over de omheining. Of het

geholpen heeft weet ik niet meer, maar we

wonnen met 2-1. Vervolgens werd ik

zondags weer kampioen, nu met het tweede

waarin ik meestal voetbalde.“

In de jaren tachtig werd Floep leider en

grensrechter van het eerste elftal. “Dat was

ook een mooie tijd waaraan ik goede

herinneringen bewaar. Ik moet direct denken

aan twee uitstekende trainers uit die periode:

Wessel Meersman en Ben Untied. Prima

oefenmeesters en uitermate geschikte kerels.”

Lid van verdienste
Verder verrichtte Joop allerlei klusjes voor

zijn club. Hij ging bij de recreanten voetballen

en begeleidde het hele spul, draaide

bardiensten en hielp mee bij het onderhoud

van ons sportpark. “Ik werkte als

terreinbeheerder bij de gemeente

Nieuwegein. Op enig moment werden daar de

dug-outs langs een hockeyveld vervangen. Ik

nam de oude dug-outs mee naar Schalkwijk.

Daar staan ze nog steeds langs ons hoofdveld.

En mocht er in de toekomst een tribune

gebouwd worden, dan help ik graag een

handje mee.”

Joop ontving in 1997 een onderscheiding voor

zijn werkzaamheden: hij werd lid van

verdienste van VV Schalkwijk. “Een mooie

waardering voor mijn werk, maar ook zonder

die onderscheiding vind ik het leuk om actief

te zijn. Ik ben nu eenmaal graag buiten en ga

vrijwel dagelijks naar een fruitteler in de

buurt om fruit te plukken of onderhoud te

plegen aan de bomen. Alleen de donderdag is

heilig. Dan komen mijn kleinkinderen, voor

hen blijf ik thuis.”

Parijs
Thuis is voor hem bij zijn vrouw Corrie, de

fruitboomgaard of sportpark Blokhoven. “Mij

krijg je zo snel het dorp niet uit. Ik heb een

hekel aan vakanties, een dag tussen de

fruitbomen is voor mij genoeg. Ooit was ik in

Parijs, maar verder ben ik nog nooit geweest.

Ik heb er geen behoefte aan, al gaan we met

vijf andere gezinnen uit de buurt wel elk jaar

een weekendje weg. Een beetje wandelen,

kaarten en verder vooral bier drinken, daar

ben ik nog wel voor te porren.”

En, vanzelfsprekend, voor een potje voetbal. Als

lid van 'De Vrienden van Schalkwijk' is Joop

een trouw supporter bij de wedstrijden van ons

eerste elftal. Het team waarin hij niet alleen zelf

actief was, maar ook zijn zoons Johan en

Michel en, over een paar jaar, wellicht zijn

kleinzoons Max en Nick. Ondertussen gaat hij

nog drie jaar lekker 'blazen' in de zaal, bij het

jaarlijkse jeugdtoernooi.
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“ Ik raak helemaal enthousiast van de
liefde en het plezier van de kinderen”
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ZAALVOETBAL

Met Kool Transport uit Vianen als hoofdsponsor is afgelopen
weken door 96 jongens en meisjes - verdeeld over 22 teams -
gestreden voor de eerste plekken van het jaarlijkse
Zaalvoetbaltoernooi. Wat alweer voor de 47ste keer werd
gehouden. Ook dit jaar weer onder toeziend oog van Joop Gruters
en Marcel Kool.

Het werd een spannende finalezondag waar dit jaar in sommige
poules penalty’s moesten uitwijzen wie eerste of tweede werd.
Uiteindelijk waren het Houten, AS Roma en Feyenoord die met
de grootste bekers naar huis gingen. De gebroeders Van den
Heiligenberg zorgden met ‘hun kabouters’ voor een vermakelijk
schouwspel halverwege het toernooi.

ZAALVOETBALSPEKTAKEL



Vanaf links ziet u:

Daan: Een voetballer waar ik mij mee vergelijk is Nicolai Jørgensen

(Feyenoord). Ook ik wacht de ballen af en wil op het juiste moment op

de juiste plek staan.

Bram heeft in zijn performance iets weg van 'De Kromme', alias

Willem van Hanegem (ex-Feyenoord en FC Utrecht). Maar inhoudelijk

helemaal te vergelijken met Will Griggs (Wigan Athletic). Vanwege

Bram's kennis van muziek en voetbal en omdat hij nog snel in vuur en

vlam staat of 'on fire' is.

Stan: Ik vergelijk mezelf met Pepe (Real Madrid), omdat hij ook vaker

zijn schouders dan zijn voeten gebruikt om een duel te winnen. En hij

is net als ik ook vaak kampioen geworden, ik was al 3 keer kampioen.

Het enige grote verschil is dat ik niet kaal ben!

Yuri: Mark van Bommel (ex-PSV en Bayern München), een begaafd

technicus die perfecte slidings kan maken.

Freek is de Danny Blind van Schalkwijk… Vader langs de lijn

en zoon in het veld. 

Ton is net Frans van den Berg maar dan met duidelijke

articulatie en daardoor beter te verstaan. 

28 | LANGS DE LIJN

VOORSTELRONDJE

RONALDO, 
VAN HANEGEM EN
TOMMY COOPER
Op deze pagina's stellen de spelers en staf van JO19 zich aan
u voor. En zij nodigen u van harte uit om eens bij een training
of wedstrijd te komen kijken of de vergelijkingen kloppen!



Martijn lijkt in zijn spel op Sjoerd van Eyden: snel rücksichtlos en

van links naar rechts en voor naar achter. Sneller dan Martijn zijn ze

er niet.

Yannic: Ik vergelijk mijzelf graag met Klaas Jan Huntelaar

(Schalke'04), hij is een prima spits met een neusje voor de goal. Hij

staat altijd op de goede plek en ik probeer dat zelf ook altijd te doen.

Dennis is net Tom Beugelsdijk (ADO Den Haag). Hij 'vliegt' als een

hinde over het veld. 

Ramon lijkt als twee druppels water op Piet Schrijvers (ex-Ajax), ook

wel bekend als de beer van de Meer. Al is Ramon regionaal beter

bekend als de Dijk van Schalkwijk.

Mat: Als je haar maar goed zit en je schoentjes perfect matchen. Mat

heeft wat voetbal betreft niet zoveel weg van Ronaldo (Real Madrid),

maar wat uiterlijk betreft alles. 

Herman: Peter Bosz maar dan zonder bril. Heeft goed in zijn hoofd

wat de bedoeling is in het spelletje en kan dit prima aan de jongens

overbrengen.

Bas: Joey van den Berg (Reading) speelde vroeger verdediger en nu op

dezelfde positie als ik op het middenveld. Joey kan ook nog wel eens

harde overtredingen maken, wat ik ook wel eens doe. Maar ik bedoel

het allemaal wel goed!

Siem: Naamgenoot van Siem de Jong (PSV), maar vooral te

vergelijken met José Antonio Camacho (ex-Real Madrid), een keiharde

verdediger met als bijnaam 'het scheermes'.

Bryan: Jaap Stam (ex-PSV en Manchester United) alias de slager uit

Kampen, alleen zijn blik joeg je al de stuipen op het lijf. Daarnaast

heeft ie een prima pass en kan hij het overzicht bewaren.

Robbin, alias de Rat. Hij is bijna ongrijpbaar en je komt hem meerdere

keren tegen in het veld. Heeft een prima speloverzicht en is snel. 

Danny lijkt in doen en laten op Arjan Robben (Bayern München). Ook

Danny is erg snel en een zeer harde werker. Hij is zeer bekwaam in

het uitschakelen van zijn mannetjes en weet als geen ander zaken af te

ronden.

Maarten (niet op de foto): Davy Klaassen (Ajax), een harde werker die

als één van de besten het overzicht kan bewaren. 

Dirk (niet op de foto) is net als Foppe de Haan een echte

mensencoach. Hij weet de mannen goed te motiveren en te

stimuleren.

Johan (niet op de foto) is de Tommy Cooper van het team, maar dan

zonder fez. Als ie vijf minuten geen grap gemaakt heeft, is er iets met

hem aan de hand.
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ACTUEEL (1)

Dit was de tussenstand in de Hypotheek Plus

‘Speler van het jaar verkiezing’ tijdens

de winterstop. Is Rik van der Ven de

komende maanden nog in te halen?

Naam:                   Punten:

1. Rik v/d Ven             38

2. Sep de Bruin           25

3. Joost Vernooy         21

4. Niek Kuijer             20

5. Koen van Bentum   17

Maarten Spruijt      17

HYPOTHEEK PLUS – SPELER VAN
HET JAAR VERKIEZING 2016/2017

OPROEP: GEBRUIK HET SCOREBORD!
Wij vragen alle trainers en leiders
het scorebord te gebruiken bij
wedstrijden op het hoofdveld. 
De gebruiksinstructie ligt samen
met de afstandsbediening (op de
printer) in de kast naast de
computer in de Bestuurskamer. 

ERELEDEN EN LID VAN VERDIENSTE
Lid van verdienste worden leden die zich op uitzonderlijke wijze gedurende minimaal 15 jaar

actief en onafgebroken verdienstelijk hebben gemaakt binnen de VV Schalkwijk door vrijwillig

en onbetaald op meerdere gebieden binnen de vereniging actief te zijn geweest. Voor ereleden

geldt hetzelfde maar dan gedurende een periode van minimaal 25 jaar.

1

2

3

4

5
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ECHT VAN ECHTELT

WINTERSTOP
Ik ben blij dat de winterstop voorbij is en er weer gevoetbald kan worden.

Fietsen door een besneeuwd landschap

heeft zijn bekoring maar er gaat niets

boven een zomerse temperatuur langs

het lijntje van een sportveld. Bovendien mis

ik in die periode mijn sociale contacten met

de ‘harde kern’ van Schalkwijk die ook bij de

wedstrijden van het eerste elftal staat te

kijken. We praten dan niet alleen over de

plaatselijke voetbalhelden maar ook over de

vraag of Feyenoord dit jaar eindelijk weer

eens landskampioen gaat worden. Kees

Gerritsen, Beau Sluyk en Jan Willem van

Dijk kijken daar gespannen naar uit, ook

ikzelf hoop van harte dat de Rotterdammers

de heerschappij van Ajax en PSV gaan

doorbreken. Even een onthulling: sinds 24

juli 1993 kan mijn liefde voor Feyenoord niet

meer kapot, In dat jaar werd de ploeg voor

het eerst sinds lange tijd weer eens

landskampioen, met Wim van Hanegem als

trainer.

Het toeval wil dat de Biltse voetbalclub FAK

(nu FC De Bilt) eerder dat jaar een contract

met Feyenoord had afgesloten om daar vlak

na de competitie een oefenwedstrijd te komen

spelen. Het kwam mooi uit dat de ploeg

kampioen was geworden, er stonden liefst

6000 toeschouwers langs de lijn op sportpark

‘Weltevreden’ om vedetten als John de Wolf,

Rob Witschge, Ed de Goey, Gaston Taument en

John Metgod in actie te zien.

Na overleg met coach Van Hanegem was

besloten om mij als scheidsrechter aan te

wijzen, Willem ken ik al vanaf zijn Velox-tijd

begin jaren zestig. ,,Ik heb gehoord dat die

Van Echtelt een aardig deuntje kan fluiten,’’

had hij tegen het bestuur van FAK gezegd.

,,Laat hem maar komen.’’

En zo kon het gebeuren dat ik bij heerlijke

zomerse temperaturen, samen met twee

grensrechters van FAK, op de middenstip stond

om het team dat zojuist landskampioen was

geworden, aan de wedstrijd te laten beginnen.

Kees Gerritsen, Beau Sluijk en Jan Willem van

Dijk zullen het niet willen geloven dat ik ooit

hun favoriete club mocht fluiten, maar gelukkig

zijn de foto's er nog. Op de achtergrond is te

zien hoeveel volk er die dag in De Bilt was. En

toen ik deze winter op mijn fiets door een

besneeuwd Schalkwijk fietste, dacht ik even

terug aan die zonovergoten dag!



Yakimono, Teppanyaki & Wok
Meidoornkade 33 • 3992 AG Houten

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

Genieten in Aziatische stijl
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ACTUEEL (2)

AGENDA 2017

19 en 21
mei 

Buurttoernooi 

27
mei  

FHVANDENB 
4x4 toernooi

20 
mei 

Jeugdkamp 

10
juni   

Medewerkersfeest

RESPECT!
De stoere binken van de JO 11-1 laten hun zieke medespeler Teun van Dijk weten dat ze aan

hem denken. Een aantal spelers had zelfs op zijn T-shirt geschreven “Deze is voor jou Teun” die

ze na het scoren van een doelpunt trots toonden door hun wedstrijdshirt omhoog te tillen. Een

knap staaltje teamgeest!

JO 12-1 IN HET NIEUW!
Met dank aan de gebroeders Sturkenboom Constructie- en snijwerk Houten loopt JO12-1 er weer mooi bij!

WEBSHOP VV SCHALKWIJK
Via de webwinkel op www.vvschalkwijk.nl

kunnen alle leden kleding mét het
clublogo en andere sportartikelen bestellen

met een korting van 15%. 
Ook leuk om cadeau te doen!
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DE VRIJWILLIGER

De vele gezichten van Stefan van der Werf

EEN ECHTE HOUTHAKKER 

Tekst: Martin Veldhuizen

Houthakkers worden ze genoemd, voetballers die het vooral op de benen

van hun tegenstander gemund hebben en hen het liefst doormidden

zagen. Ons vierde elftal kent een échte houthakker. Stefan van der Werf

is niet alleen voetballer, trainer/leider, rattenvanger en jager, ook klimt hij

wekelijks in bomen om zijn houtkachel van brandhout te voorzien. 

"Ik een houthakker? Haha, ik kan flink aan de noodrem

trekken, maar ben in mijn hele voetbalcarrière pas één keer

uit het veld gestuurd. En alleen omdat ik reageerde op iemand

die mij van achteren neer schopte. Maar het klopt wat je zegt. Ons

huis wordt verwarmd door een houtkachel, het brandhout daarvoor

zaag en hak ik zelf. Ik ben dus een echte houthakker."

Stefan van der Werf werd in november vijftig jaar. In de Wiese ging

een man of honderd uit zijn dak, onder de feestgangers vrijwel alle

spelers van het vierde elftal. "Ik voetbal al een jaar of vijfentwintig in

dit team. Ik ben degene die er het langst speelt, de rest is na mij

gekomen. Deze zomer zwaai ik af, het herstellen van een wedstrijd

duurt steeds langer. Maar ze zijn niet van mij af, want ik ga sowieso

bij ze kijken en drink na afloop graag een biertje mee."

Ganzenborst
Zijn medespelers hopen dat hij na de wedstrijd ook een bezoekje

brengt aan de kleedkamer om zijn befaamde traktatie uit de delen. "In

mijn vrije tijd jaag ik op wild als hazen, eenden, fazanten, vossen en

ganzen. Van jonge ganzen haal ik de borstfilets eruit en braad ze

vervolgens een halfuurtje in de oven. Daarna leg ik ze nog een

kwartiertje in de rookton, laat ze afkoelen en dan snijd ik plakjes zo

dun als carpaccio. Dat smaakt heerlijk, zeker na een potje voetbal met

een koud flesje bier erbij. Het is vaste prik geworden in onze

kleedkamer, binnen tien minuten is alles op."

Stefan ontdekte het jagen al op zes- of zevenjarige leeftijd. "Ik was

altijd buiten om te voetballen, vissen of om kievitseieren te zoeken. Op

een keer mocht ik met mijn vader Steef mee om fazanten bij elkaar te



drijven. Ik vond het geweldig, liep dwars door bramen- en

doornstruiken. Mijn schoolprestaties leden er wel onder, want als er

doordeweeks gejaagd werd, meldde ik mij gewoon ziek. Ik deed

daardoor een jaar langer over de lts, maar ben uiteindelijk

gediplomeerd timmerman en meubelmaker/stoffeerder. Eén van de

docenten keek bijzonder vreemd op dat ik examen deed. Hij zei: wat

kom jij doen, we hebben je dit jaar amper gezien?"

Jagen of voetballen, Stefan kan niet kiezen wat hij leuker vindt. "Ik doe

het allebei even graag. Maar ik scoor niet zo veel en schiet vaker een dier

dood dan een bal in het doel. Dus in jagen ben ik waarschijnlijk wel wat

beter. Ik stop met voetballen, maar blijf jagen tot ik er bij neerval."

Rattenvanger
Ook beroepsmatig is Stefan een jager, hij is rattenvanger bij

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. "Als klein jochie zag ik

regelmatig ratten in onze omgeving. Van een rattenvanger kreeg ik

twintig klemmen en al snel vroeg ik of ik er meer kon krijgen, want ik

ving de ratten bij bosjes. Zo werd ik premievanger, voor elke rat kreeg

ik 7,5 gulden. Als ik er één gevangen had knipte ik de staart eraf, die

kon je langer bewaren. Eens in de paar weken werden de staarten

opgehaald en was ik een flink zakcentje rijker. Met mijn diploma's heb

ik nooit wat gedaan, na mijn schooltijd begon ik direct als

rattenvanger. Eerst bij het Rijk en via de Provincie kwam ik bij mijn

huidige werkgever terecht. Ik heb echt de mooiste baan van

Schalkwijk en daar ben ik hartstikke trots op."

Meidenvoetbal
Stefan heeft twee zussen en één broer.  Met zijn vrouw Yvonne heeft

hij drie dochters: Paulien (15) en de tweeling Suzanne en Moniek (11).

"Ik had graag een zoon gehad om mijn liefde voor het buitenleven mee

te delen. Maar ik ben blij dat de meiden voetballen leuk vinden.

Paulien speelt in MO15, Suzanne en Moniek in MO13. Dit seizoen ben

ik, samen met mijn neefje Ferry, trainer/leider geworden van dat

laatste team, nadat ik een jaar of acht geleden trainer werd van

Paulien toen zij ging voetballen. Ik wilde al wat voor de club doen, dus

dat Paulien ging voetballen kwam als geroepen. Mijn vrouw Yvonne

werd leider, het trainen heb ik jaren gedaan met eerst Cindy

Hommelberg en later Marco Tangelder."

Ondanks dat de prestaties dit seizoen niet bijster goed zijn, vindt

Stefan het trainen van de meiden hartstikke leuk. "We hebben een

hoop jonge meiden, die voor het eerst op een groot veld spelen. Als ze

twee keer diep gaan zitten ze stuk. Maar het plezier staat voorop en ze

hebben elkaar blijkbaar genoeg te vertellen want ze kleppen heel wat

af. Maar dat ben ik met drie dochters natuurlijk wel gewend."

Volgens Stefan kan Schalkwijk op niet al te lange termijn de vruchten

plukken van het groeiend aantal voetballende meiden. "Als ze allemaal

blijven voetballen, hebben we over een paar jaar een heel goed elftal.

Maar je weet niet hoe het loopt, misschien gaan ze op zaterdag

werken, krijgen ze vriendjes of gaan ze hun tijd aan andere dingen

besteden. Ik hoop dat mijn dochters blijven voetballen. Met z'n drieën

in het eerste vrouwenteam zou heel leuk zijn, toch?"

Studio Sport
Stefan heeft het prima naar zijn zin bij de club. "Ik denk dat er weinig

verenigingen zo goed draaien als die van ons. Er is een groot aantal

vrijwilligers die van alles organiseren, de betrokkenheid is groot, het

verloop klein. En de jeugd wordt met de paplepel ingegoten dat

vrijwilligerstaken erbij horen. Ik vind het bijvoorbeeld prachtig om te

zien dat spelers uit de A- en B-jeugd als scheidsrechter actief zijn."

Ook als zijn dochters de club ooit de rug toekeren, blijft Stefan een trouw

bezoeker van sportpark Blokhoven, belooft hij. "Ik zou niet weten wat ik

anders moet doen. Ik blijf jagen, hout hakken en naar het voetbal gaan.

Om bij mijn dochters te kijken, misschien wel bij mijn kleinkind(eren) en

anders zeker bij mijn vrienden van het vierde. Daarna drink ik een

lekker pilsje en ga om een uur of half zes naar huis om te eten en Studio

Sport te kijken. Al val ik dan meestal op de bank in slaap. Nee, dat komt

niet door de drank, mijn houtkacheltje maakt mij rozig."
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"Ik schiet vaker een dier dood
dan een bal in het doel"



Welkom en geniet bij 
boerderij de zalm!

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

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

s leep
overnachten
bed & breakfast

reba lance
coaching
onthaasten

trainingen
vergaderen

meet
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In het weekend van 4 en 5 februari ontstond een onnodige paniek bij de seniorenafdeling

van de VV Schalkwijk. Een grote uittocht van spelers van de selectie dreigde naar de

wintersport. Ook de lagere teams kregen spelersproblemen doordat verschillende voetballers

actief waren bij de finale van ons onderlinge jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi.

Maar maakte niet een voormalige penningmeester, wijlen Kees Koppers, ooit de volgende

opmerking in een dergelijke situatie: ,,Waar maak je je eigenlijk druk om, je kan er toch altijd

maar elf opstellen...’’ Toen zondag 5 februari was aangebroken, schoven spelers van het tweede

elftal door naar het eerste, terwijl een aantal A-junioren het tweede weer compleet maakte. 

Het gevolg: Schalkwijk 1 won de uitwedstrijd tegen het altijd moeilijk te bespelen DWSV

met 1-2, terwijl Schalkwijk 2 tegen het stugge Vreeswijk met 4-1 op de been bleef. Helaas

verloren de andere lagere elftallen, maar dank zij de medewerking van verschillende A- en

B-junioren kon er toch overal gevoetbald worden. Dus een beetje extra vertrouwen in de

jeugd is hier op zijn plaats, dit is voor mij amateurvoetbal op z’n best.

Maandag 6 februari werd ik weer eens van stal gehaald om de A-junioren te trainen en ik

voelde me uiterst trots te merken dat we vrijwel compleet waren. Ondanks het feit dat de

meeste spelers al twee wedstrijden in het weekend achter de rug hadden.  Over een goede

mentaliteit gesproken. Daarom neem ik voor deze junioren mijn traditionele petje af. Ooit

zei een wijs man tegen mij: ,,Het gaat er niet om wie er niet zijn, maar wie er wel zijn....’’

COLUMN

MENTALITEIT

Door

FHVANDENB
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DE SPONSOR Tekst: Martin Veldhuizen

Sponsor Marcel Kool:

"TEGEN FRANS KAN IK
MOEILIJK NEE ZEGGEN"
"Kwaliteit, goede service en een scherpe prijs. Dat bieden wij onze klanten, al meer

dan honderd jaar." Marcel Kool van transportbedrijf Kool is eigenaar van het

familiebedrijf en sponsor van VV Schalkwijk. "Tegen Frans kan ik moeilijk nee zeggen."

Sinds begin dit jaar is Marcel Kool (22 juli 1965) alleen eigenaar

van transportbedrijf Kool. Zijn broer Jos stapte na meer dan

veertig jaar uit het bedrijf. "Ik mis hem elke dag. Jos en ik

hadden de taken verdeeld: ik was algemeen directeur, hij hield zich

bezig met de garage en de techniek. Jos was ook de man van de

ideeën, ik mocht daar graag met hem over sparren. Helaas is dat

voorbij, al komt hij gelukkig nog vaak genoeg langs."

Schalkwijkse Wetering
In 1986 namen Jos en Marcel het bedrijf over van hun vader Arie en

diens broer Dirk. Die hadden op hun beurt in 1960 de zaak

overgenomen van vader Hendrik, die het bedrijf in 1912 begon met

beurtvaart, waarbij boten met goederen en passagiers door paarden

werden voortgetrokken via de Schalkwijkse Wetering naar Gouda. Ruim

honderd jaar later is Kool Transport een (inter)nationaal transportbedrijf

dat onder andere frisdranken, staal, containers, oud papier, hout,

buizen en stukgoed vervoert. Het beschikt over een modern wagenpark

van meer dan vijftig vrachtwagens en een eigen onderhoudswerkplaats.

"Ik had vroeger geen duidelijk beeld wat ik wilde worden", vertelt

Marcel, terwijl zijn vader en opa vanaf een foto over z'n schouder

meekijken en -luisteren. "Na de middelbare school ging ik naar de

HEAO en kort nadat ik mijn studie had afgerond, wilde mijn vader het

bedrijf verkopen. Dat had hij eerder, zonder succes, al geprobeerd en zo

rolde ik er vanzelf in. M'n vader was blij dat hij van z'n bedrijf af was

en ik ging doen wat mij feitelijk met de paplepel was ingegoten."

Vianen
Onder leiding van Jos en Marcel groeide het bedrijf als 'kool' en in

2012 verhuisde het van Schalkwijk naar Vianen. "We zaten middenin

het dorp en konden onze auto's niet meer kwijt. Op een gegeven

moment stonden ze in omliggende dorpen als Cothen, Bunnik en

Houten. Verhuizen was noodzaak geworden en we konden de grond

voor een prima prijs verkopen."



De verhuizing vond plaats middenin de economische crisis, waarbij tal

van bedrijven failliet gingen, ook in de transportsector. Kool Transport

overleefde de crisis wel. "Vanuit de historie stond er een goed bedrijf

met vet op de botten. Ook wij kenden een paar slechte jaren, met wat

geluk zijn we omhoog gekrabbeld. We pakten alles aan en bleven doen

waar we in geloven. We zijn een transportbedrijf en moeten op de weg

zitten. Met goede chauffeurs, die hun pappenheimers kennen, flexibel

zijn en hard willen werken. Kwaliteit en goede service staan bij ons

voorop, tegen een scherpe prijs. We doen wat we beloven en zijn

eerlijk richting onze klanten. Het klinkt misschien als een cliché, maar

deze aspecten zijn ontzettend belangrijk om een goede band op te

bouwen met klanten."

Intussen is het bedrijf van Marcel flink gegroeid. Ongeveer 75 man,

waarvan er bijna 70 als chauffeur of in de garage werkzaam zijn,

vormen het personeel van Transportbedrijf Kool. "Door de groei

kennen sommige medewerkers elkaar nauwelijks, dat vind ik wel een

minpunt. Maar bij het afscheidsfeest van Jos was bijna al het

personeel aanwezig en het was reuzegezellig."

Beestenboel
Bij VV Schalkwijk komt Marcel nauwelijks meer. En dat is niet omdat

zijn bedrijf al zijn tijd opslokt. "Met mijn vriendin Linda rommel ik in

het weekend vooral in en om het huis. Het is bij ons één grote

beestenboel, met paarden, kippen, een haan, konijnen, katten en

honden. Er gaat heel wat tijd zitten in de verzorging van al dat spul.

Verder mag ik graag een beetje knutselen of een stukkie fietsen."

Voetballen zit er voor hem niet meer in. "Tot mijn 21-ste heb ik

gevoetbald, eerst in de jeugd en daarna een paar jaar in het eerste. Tot

ik een kruisband scheurde. Ik heb het later, nadat ik een plastic

kruisband kreeg, nog wel in een lager elftal geprobeerd, maar het ging

niet meer. Het voetballen heb ik wel gemist, want ik vond en vind het

een heel leuk spelletje. Nu ben ik alleen zo af en toe nog als

scheidsrechter actief (zie kader, red.)"

Frans van den Berg
Daarnaast is Marcel met zijn bedrijf één van de trouwe sponsors van

VV Schalkwijk, onder andere bij de draaiavond, als teamsponsor en bij

het jeugdzaalvoetbaltoernooi. "Frans van den Berg komt soms bij mij

langs. Ik denk altijd dat hij voor de gezelligheid komt, maar uiteindelijk

vraagt hij meestal om geld voor de voetbalclub, haha. Ik vind het mooi

om te zien hoeveel plezier de mensen bij Schalkwijk aan hun sport

beleven, dus ik probeer de club te steunen waar ik kan. Overigens is

het bedrag over het algemeen te overzien. Ik ben ook sponsor van SVF

in Cothen en zelfs langs het veld van Witteveense Boys in Drenthe

hangt een reclamebord van ons bedrijf. Eén van mijn zussen woont in

Witteveen, vandaar."

Marcel ontvangt regelmatig een uitnodiging voor allerlei activiteiten

die VV Schalkwijk organiseert. "Hartstikke leuk en het is een mooie

waardering voor de hulp die ik af en toe bied, maar ik vind het niet

noodzakelijk. Eigenlijk vind ik het al heel bijzonder dat ik een plekje in

dit prachtige clubblad krijg, want zo vaak laat ik mijn gezicht niet meer

zien bij de vereniging. Of betekent dit, dat Frans binnenkort weer

langs komt? Ach, tegen Frans kan ik moeilijk nee zeggen."
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Marcel treedt geregeld op als arbiter bij het buurttoernooi,
bovendien is hij de vaste kompaan van Joop Gruters bij het
jeugdzaalvoetbaltoernooi. Samen blazen ze alle wedstrijden naar
een goed eind. "Joop en ik zijn uit hetzelfde hout gesneden. Je kunt
makkelijk met hem communiceren en hem alles vragen. Dit jaar
kwam één avond mij niet zo goed uit. Vanzelfsprekend nam Joop het
van mij over. De samenwerking met hem vind ik ontzettend prettig."

HETZELFDE HOUT

"Kwaliteit en goede service
staan bij ons voorop,

tegen een scherpe prijs"
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VRAGENVUUR

1.    Omschrijf VVS in één zin: Gezellige, echte
dorpsvereniging

2.   Favoriete club Nederland: FC Utrecht

3.    Beste speler Nederland: Arjen Robben

4.    Mooiste stadion Nederland: De Kuip

5.    Favoriete club buitenland: Liverpool

6.    Beste speler buitenland: Zlatan Ibrahimovic

7.    Mooiste stadion buitenland: Westfalenstadion

8.    Mooiste goal ooit: Marco van Basten in de finale
van 1988

9.    Mooiste wedstrijd ooit: Duitsland – Nederland in de
halve finale van 1988

10.  Mooiste tenue: Italiaans nationale team

11.  Beste/favoriete trainer: Guardiola

12.  Favoriete andere sport(en): Wielrennen, Tennis

13.  Mooiste sportmoment ooit: Goud voor de
volleybalmannen in Atlanta

14.  Wat kijk je op televisie: Suits, Sport

15.  Welk radiostation: Geen voorkeur

16.  Voor welke film blijf je wakker: Voor geen enkele film

17.  Beste boek ooit gelezen: The Client

18.  Het lekkerste eten: Spareribs van de kleine Geer

19.  Favoriete drankje(s): Koffie en bier 

20. Vakantieland en wat doe je: Oostenrijk skiën

21.  Ik erger mij aan: Mensen die overal
commentaar op hebben

22. Wie wil je graag ontmoeten: Deze vraag slaan we over

23. Je kunt mij wakker maken voor: Voor niets in het bijzonder en
overal voor

24. Mooiste man of vrouw: Mijn eigen meiden

25. Dit is mijn droom: Gezond blijven

Wie na jou in vragenvuurtje en waarom: 

André Koppers, ik ben heel benieuwd naar André zijn antwoorden…

Naam:

Geboortedatum en -plaats: 

20-01-1969 Schalkwijk

Partner/kinderen:

Ilona / Anne en Ilse

Beroep/studie:

Boekhouder

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

Speler 4e elftal, Leider MO11-1

WIM
VENDRIG








