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Nee, de VV Kamerik behoort niet bij
de 82 voetbalverenigingen die zelfs
nog voor 1900(!) zijn opgericht.
Sommige van deze verenigingen zĳn
opgeheven, overgenomen of samengegaan
met een jongere vereniging.
Maar bĳ sommige van deze verenigingen
wordt nog steeds gevoetbald. Bekendste
voorbeeld bĳ ons in de buurt is GC & FC
Olympia uit Gouda, in 1886 opgericht en nu
135 jaar oud. Menig VV Kameriker heeft er
tegen gevoetbald.
Zo bezien is de VV Kamerik dus nog maar
een frisse en dartele junior. En eigenlĳk hoopt
de redactie van dit 75-jarig jubileumnummer
dat de VV Kamerik de komende jaren die
frisse en dartele junior blĳft.
Zo’n junior die er lol in heeft en uit het hart
voetbalt, liever een knal naar voren dan een
tikkie breed.
Veel leesplezier.
De Redactie.
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Gefeliciteerd!

Een 75 jarig jubileum, is iets om
flink uit te pakken. Wat een domper
dat we juist dit jaar te maken hebben
met het coronavirus en allerlei
maatregelen die het sociale verkeer
belemmeren.
In plaats van het jubileum groots te vieren
is iedereen al blĳ dat er weer getraind mag
worden door leden tot 27 jaar. Want wie
had ooit gedacht dat het bĳna een jaar lang
niet mogelĳk zou zĳn te sporten zoals we
dat gewend zĳn..
Gelukkig lĳken we langzaam uit het
corona-dal te klimmen. Wellicht dat de
tweede helft van dit jaar dan toch nog een
feestje in petto heeft. Voor nu rest ons een
terugblik, niet zozeer in het afgelopen jaar,
maar in de afgelopen 75 jaar. Een
terugblik waar de club met recht trots op
mag zĳn. In oude jubileumboekjes op de
website van VV Kamerik las ik uitgebreide
historische verhandelingen.
Een aanvulling met het verhaal van de
laatste 25 jaar waarin een verhuizing en
een nieuw clubhuis belangrĳke
gebeurtenissen waren, laat ik met plezier

over aan de redactie van dit
jubileumnummer.
Ik moest wel een beetje lachen bĳ een
beschrĳving uit 1996 van het bestuur van
de club. Er werd opgemerkt dat het
besturen van de club ooit veel eenvoudiger
was, toen het nog bestond uit een klein
clubje betrokken mensen. “Nu -we
schrĳven 1996- is er een meervoudig
bestuur, waarbĳ elke afdeling een eigen
commissie heeft. Het bestuur staat verder
af van het speelveld. En het is veel meer
een kantoorfunctie geworden,” aldus de
schrĳver. Ik kon het niet nalaten om
paralellen te zien met de rest van de
samenleving, bedrĳfsleven en overheid.
En dat is dan ook het mooie van de sport.
Voetbal is een sport die midden in de
samenleving staat. Een sport die nog
steeds groeit in populariteit, niet in het
minst door alle enthousiaste meisjes en
vrouwen die zich hebben gevoegd bĳ de
jongens en de mannen. Dat belooft veel
goeds voor het volgende jubileum. Voor
nu van harte gefeliciteerd!
Victor Molkenboer, burgemeester
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Beste leden
75 jaar geleden, 1946. Nederland met
zo’n 7,3 miljoen inwoners heeft
ongeveer een jaar de vrijheid terug.
Dinsdag 12 maart 1946, de dag dat het
voor onze club begon. Het was zo’n vier
graden en de zon scheen zo nu en dan.
Een enkeling kan zich dit misschien nog
herinneren of weet dit via familie of
vrienden. De Schu�ers, de oorsprong
van voetbalvereniging Kamerik, werden
die dag geboren.
Maart 2021 is het inmiddels, 75 jaar later.
Nederland telt 17,3 miljoen inwoners. Het is
12 maart, een graad of negen met af en toe
een bui. Een besmettelĳk virus houdt
momenteel ook onze club, nog in zĳn greep.
Iedereen snakt naar het einde en wil de ‘oude’
vertrouwde bewegingsvrĳheid snel terug. Ook
het potje voetbal op onze velden en het hapje
en drankje in onze kantine.
Zelf ben ik ook al wekenlang niet op de club
geweest. Het bestuur vergadert online vanuit
huis en voetballen mag (op mĳn leeftĳd) ook
nog niet. Best een vreemde tĳd om namens
het bestuur een bĳdrage te schrĳven in dit
jubileumblad. Ondanks deze situatie willen we
de mĳlpaal van ons 75-jarig bestaan uiteraard
niet zomaar aan jullie voorbĳ laten gaan.
Allereerst wil ik jullie allemaal van harte
feliciteren met ons jubileum. Door jullie
enthousiasme, inzet en betrokkenheid is onze
club gegroeid tot een actieve vereniging met
circa 200 betrokken leden, tal van trouwe
vrĳwilligers en sponsoren. Via deze weg wil ik
jullie allemaal bedanken voor de tĳd en
energie die jullie de afgelopen jaren in onze
club hebben willen steken.
In de afgelopen 75 jaar is er veel om ons heen
en ook binnen de club veranderd. Momenteel
voetballen we met vier elftallen alleen nog op
de zaterdag en hebben we tien actieve
jeugdteams. Het vrouwenvoetbal ontwikkelde
zich verder en dat zie je ook bĳ onze club
terug. De mini’s voetballen regelmatig op
zaterdag en de 7-tegen-7 spelers op de
vrĳdagavond. Ook het wandelvoetbal met

onze Old Stars is een
mooie ontwikkeling van
de afgelopen vĳf jaar.
Hoogtepunten in de
afgelopen 25 jaar die mĳ
zo voor de geest staan
zĳn de jaarlĳkse
Internationale
toernooien met
Pinksteren, de
bekerwedstrĳd van de
zaterdag 1 tegen de
Ĳsselmeervogels, de
media-aandacht dankzĳ
Voetbol International, de
DOB-toernooien en tal
van memorabele derby’s
en promotiewedstrĳden.
Hoogtepunten klein of
groot. Ook jĳ zult er
samen met je
voetbalvrienden er zo
een aantal op kunnen
noemen.
Opvallende
ontwikkelingen in de
afgelopen decennia zĳn
de digitalisering en de
opmars van het
kunstgras. Moest je
vroeger nog langs de
Rabobank op het dorp,
of langs de bakkerĳ op
de Kanis om de
wedstrĳdinformatie of
afgelastingen op een A4tje te lezen, nu doe je dat
met een druk op je
smartphone. Blies de
muziek in de kantine
eerder door de speakers
via cassettebandjes of
gebrande cd’tjes, nu kun
je dankzĳ internet met
een paar keer klikken elk
liedje wat je maar wilt
afspelen. Door de opkomst van het kunstgras
is er zelden nog een afgelaste wedstrĳd. Ook
wĳ profiteren alweer zo’n 10 jaar van een

kunstgrasveld. Steeds minder leden zullen
zich het oude trainingsveld, dat elk jaar snel in
een woestĳnvlakte veranderde, nog kunnen

herinneren.
Opmerkelĳk is het dat de afgelopen 30 jaar
slechts twee voorzitters onze club hebben
gediend. Bertus den Blanken en Jan Klein.
Onze club heeft veel aan hen te danken. Zo
heeft Jan heeft de afgelopen jaren een zeer
grote bĳdrage gehad in de realisatie van het
huidige sportcomplex, zowel de
voetbalvelden als de moderne kantine. Van
dichtbĳ heb ik kunnen zien hoeveel tĳd en
energie Jan in de onze club heeft gestoken.
Door het verstrĳken van de tĳd hebben we
helaas ook afscheid moeten nemen van
dierbaren die veel voor onze club hebben
betekend. Zo zĳn in 2014 vrĳwilliger Kees
den Boer, in 2017 bestuurslid Peter Boere en
dit jaar Erelid Co Pak ons veel te vroeg
ontvallen. Tĳdens deze droeve
gebeurtenissen is het fijn om de steun en
betrokkenheid van onze leden te mogen
ervaren.
Ik stipte het al eerder aan. Tĳdens ons
jubileum zitten we in een periode van
beperkte vrĳheid door de Corona-pandemie
die ons leven beheerst. De senioren hebben
vrĳwel een jaar lang niet mogen voetballen,
de kantine is gesloten en de jeugd mag alleen
trainen.
Wĳ hadden ons jubileum heel anders
voorgesteld met een gezellige reünie, sport,
spel en een spetterend feest. Jullie vast ook!
Uiteraard houden jullie dit nog tegoed.
Vreemd is het wel om tĳdens ons 75-jarig
bestaan geen voorzitter te hebben. Gelukkig
is het overige zittende bestuur enthousiast en
goed gevuld. Wĳ hopen wel snel iemand te
kunnen vinden die de voorzittershamer op
wil gaan pakken.
Onze dorpsclub kenmerkt zich door
verbondenheid en betrokkenheid. Het
bestuur heeft daarom het volste vertrouwen
dat wĳ samen de club toekomstbestendig uit
de Coronacrisis kunnen trekken. Samen
maken wĳ de club! Wĳ hopen jullie weer snel
op, of langs de velden, of in de kantine te
kunnen verwelkomen.
Het bestuur is trots op dit mooie naslagwerk.
Wĳ willen de makers hiervoor graag hartelĳk
bedanken. Resteert mĳ tot slot jullie allemaal
veel leesplezier te wensen!
Samen op weg naar 100 jaar!
Namens het bestuur,
Jaap de Wit, secretaris
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Seniorenbestuur
Met veel plezier heb ik het
jubileumblad van 50 jaar VV Kamerik
de afgelopen periode nog eens
doorgebladerd. Zoveel namen en
gezichten die nog steeds bij de club
rondlopen. Als speler, vrijwilliger of
enthousiaste ouder. Ook zoveel die je
nooit meer tegenkomt. Wat is er van hen
geworden? Zelf speelde ik 25 jaar
geleden in de F1. Een groot deel van het
team speelt nog steeds gelukkig.
Een leven lang voetballen, dat is de missie van
onze vereniging. Voor de seniorencommissie
betekent dit dat we de randvoorwaarden
scheppen om iedereen te laten voetballen. Of
dat in 4 teams is of in 5, zoals we een aantal
jaar hebben gehad, maakt dan niet uit. Als
iedereen maar een team vindt waar hĳ op zĳn
niveau plezier kan halen uit het spelletje. Ik
wil de trainers/leiders/aanvoerders hartelĳk
danken voor de samenwerking.
Dat betekent niet dat prestatie op een laag
pitje staat. In 1996 verdeelde de club zĳn
krachten nog over een zaterdag- en
zondagafdeling. Toen dat steeds meer richting
de zaterdag ging, steeg ook het niveau.
De beste spelers in hetzelfde team leidde tot
meerdere promoties van het 1e en daarna ook
2e. Jarenlang hebben we stabiel in de 3e klasse
gespeeld. Toen dat niveau te hoog bleek, werd

de 4e klasse een
vertrouwde plek.
Een competitie met
veel derby’s, het kan
niet mooier. Als het
team een constant
niveau haalt, doet
het bovenin mee en
kan het stunten
tegen beter geachte
teams. Op die
momenten zie je
het sportpark
vollopen en met
trots de
verrichtingen van
het vlaggenschip
volgen. Dat is wat
mĳ betreft
belangrĳker dan het
ambiëren van
spelen in een 3e of
zelfs 2e klasse.
Dit is het zesde
seizoen waarin de
huidige commissie
de zaken regelt voor
de seniorenteams.
De aanpak is vooral
pragmatisch te
noemen. We
verdelen de taken,
houden elkaar op
de hoogte of praten
elkaar kort bĳ als
we op de club zĳn.
Eigenlĳk plannen
we maar één
vergadering per jaar. Aan het einde van het
seizoen blikken we terug, kĳken we vooruit
en denken we na over nieuwe teamindeling,
trainingstĳden of andere zaken.
Deze vergadering (niet geheel toevallig op een
vrĳdagavond gepland) duurt gerust 6-7 uur.
Al is onze valkuil wel dat er vooral allerlei
randzaken de revue passeren en dat er maar
weinig tĳd daadwerkelĳk naar de
agendapunten gaat. We houden er wel lol in
op deze manier.

We doen de dingen samen. Als commissie,
maar ook met de teams. Frequent overleg
tussen alle leiders. Spelers worden gevraagd te
helpen bĳ allerlei hand- en spandiensten.
Hoe vaak we voor een training niet nog even
tafels en stoelen van zolder tillen, zodat het
terras weer open kan. Of op zaterdag met
extra jongens achter de bar helpen om de piek
op te vangen.
Maar het meest in het oog springend is toch
de Amaryllisbollenverkoop. Dan staan er toch

weer 40 seniorenleden klaar om de deuren
langs te gaan met de mooie bollen. Niemand
kĳkt er naar uit, maar achteraf vult de kantine
zich toch weer met de mooiste verhalen. Ik
gok dat over 25 jaar de verhalen niet heel
anders zĳn, maar ik hoop van harte dat we
deze traditie dan nog steeds in stand hebben!
Samen zorgen we voor een levende
vereniging, ook de komende 25 jaar.
Namens Seniorencommissie,
Jeroen Molenaar
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Jeugdbestuur
Dit seizoen vormen we met 7
vrijwilligers het Jeugdbestuur en
zorgen we ervoor dat alle jeugdige
Kamerikers die graag willen voetballen
bij onze vereniging terecht kunnen.
Onze vereniging (zoals vele andere
verenigingen) bestaat bĳ de gratie van de hulp
van tal van enthousiaste ouders, begeleiders
en/of andere vrĳwilligers. Bĳ VV Kamerik
mogen we trots zĳn dat we jaar in jaar uit in
staat zĳn om voor alle teams (dit jaar 11
teams) voldoende vrĳwilligers te kunnen
vinden.
De belangrĳkste taak van ons als
Jeugdbestuur is dan ook het organiseren van
de vrĳwilligers en coördineren van de taken/
activiteiten die de vrĳwilligers graag willen
uitvoeren. Alle teams trainen tweemaal in de
week waarbĳ er trainers nodig zĳn en spelen
op zaterdag hun wedstrĳden waarbĳ er leiders
en assistent- scheidsrechters nodig zĳn.
Natuurlĳk gaat het niet altĳd vlekkeloos, en
kan het voorkomen dat er ineens geen trainer
of leider is of dat de emoties door
gebeurtenissen de overhand nemen, maar
gelukkig kunnen we dat (ook door onze
Kamerikse instelling) meestal snel weer
oplossen.
Tevens organiseren we als Jeugdbestuur (of
we helpen bĳ) activiteiten zoals de
Sinterklaasviering, het vuurwerk- en
verenigingstoernooi en het ouder-kindtoernooi. En we organiseren de deelname aan
de Grote Clubactie waarmee we veel geld
voor onze vereniging ophalen.
In de afgelopen jaren hebben we naast de
bovengenoemde zaken ons ook
beziggehouden met zaken die vanuit overheid
worden opgelegd, zoals het hebben van een
jeugdbeleidsplan, de privacywetgeving (AVG),
anti-pest beleid en meer van dat soort zaken
en niet te vergeten COVID-19. Een hoop
(discussie) werk met een bĳna standaard
uitkomst, namelĳk dat we het algemene
KNVB-beleid volgen.
Een thema dat ook wel het vermelden waard
is, is dat we als Jeugdbestuur een aantal jaren

geleden onder leiding van de toenmalige
voorzitters Rob Bakker en Ferry van der
Spank geprobeerd hebben een
spelersbeoordelingssysteem op te zetten
gecombineerd met een selectiebeleid, om
zodoende onze talentspelers beter naar de top
te kunnen begeleiden. Een prachtig opgezet
systeem waarbĳ we zĳn echter ook snel weer
met twee benen op de grond zĳn gezet.
Selectiebeleid gaat alleen werken als er iets te
selecteren valt en bĳ kleine verenigingen zoals
de onze mogen we al blĳ zĳn als we
voldoende spelers hebben om alle teams te

kunnen vullen. En het is wellicht ook beter
voor onze kleine vereniging ons meer te
richten op teamgeest, dan op supertalent
ontwikkeling.
Ten tĳde van het schrĳven van dit stukje leven
we al bĳna een jaar met COVID-19. Naast
alle ellende die dit met zich meebrengt is het
mooie ervan dat het ons is gelukt
(Jeugdbestuur samen met de vrĳwilligers) om
voor onze jeugdspelers alle trainingen door te
laten gaan (op 6 weken na).
Tevens hebben we (om dat de competitie stil

ligt) op bĳna alle zaterdagen activiteiten voor
alle jeugdteams op het veld kunnen
organiseren met een hoge opkomst. Zowel
ouders als speler(s)(tjes) zĳn maar wat blĳ dat
er een VV Kamerik bestaat waar zĳ lid van
mogen zĳn. Rest nog om ook vanuit het
Jeugdbestuur eenieder binnen de vereniging te
feliciteren met het 75-jarige jubileum.
Het grootschalig feesten moeten we even
uitstellen, maar dat gaat zeker een keer
gebeuren.
Proficiat.
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Van de voorzi�ers
“Als je de deur dicht trekt, dan moet je
‘m goed dich�rekken.” Met deze
woorden sluit Jan Klein drie decennia
af. Drie decennia waarin Bertus den
Blanken (1989 tot 2007) en Jan Klein
(2007-2020) de voorzi�ershamer van de
VV Kamerik hanteren. In het 75-jarig
jubileum van de VV Kamerik is een
periode van 31 jaar een eeuwigheid,
maar verandering komt steeds sneller
zodat de eeuwigheid toch wat korter
lijkt.
Met Bertus den Blanken en Jan Klein praten
we over de tĳd waarin we leven, over
veranderingen in het dorp Kamerik en de
gemeente Woerden en -uiteraardveranderingen bĳ de VV Kamerik. Eén
verandering is duidelĳk en voelbaar: we
praten in een door de corona-pandemie nietgebruikte en dus koude kantine, geen water
en -vooral- geen koffie.
Het dorp en de VV Kamerik
We trappen af met de veranderingen in het
dorp Kamerik en de invloed ervan op de
voetbal. Kamerik is de laatste jaren in
versneld tempo veranderd. Om een paar
zichtbare veranderingen te noemen: er zĳn
nieuwe wĳken in Kamerik en in de Kanis, er
zĳn meer en andere inwoners gekomen, de
Hemrik en de Maria Goretti-basisscholen zĳn
in 2007 samengegaan in basisschool de Wĳde
Blik en in 2019 samen met de basisschool
Eben-Haëzer in één prachtig scholencluster
gehuisvest.
“Niet zo zeer de veranderingen in Kamerik
zelf zĳn belangrĳk, maar veel meer zĳn de
meer algemene veranderingen van invloed.
De toegenomen individualisering
bĳvoorbeeld heeft zo zĳn weerslag op de
motivatie van voetballers om iets voor de
vereniging te doen,” aldus Jan. -En Bertus:
“Tĳdens mĳn voorzitterschap was het werven
van vrĳwilligers veel gemakkelĳker. Veel
vakmensen timmerden mee aan de bouw van
de (vorige) kantine. Dat werven gaat nu wat
lastiger.” Het besturen van een vereniging is

volgens Jan ook complexer geworden: “De
VV Kamerik is steeds minder een ouwerwetse
vereniging, en steeds meer een moderne
sportclub. Dat is ook nodig omdat de
regelgeving uitgebreider is geworden, denk
bĳvoorbeeld aan het hygiëne- en alcoholbeleid. Zo is de huur van het sportpark van de
gemeente niet alleen een simpel contract over
de hoogte van de huur, maar is er een reeks
van onderliggende contracten. Eigenlĳk is er
een soort van bestuurder-manager nodig.”

En besluit Jan lachend: “Je hebt politici en
bestuurders. Gelukkig ben ik meer bestuurder
dan politicus.”
Zaterdag en zondag
Hoewel er in 1993 nog 5 zondag elftallen bĳ
de VV Kamerik zĳn, is zoals bĳ andere
verenigingen ook bĳ de VV Kamerik de
zondag-afdeling ter ziele gegaan. Het laatste
zondag standaardelftal, zoals dat in KNVBtermen heet, dateert van 2003. Dat elftal

wordt wel kampioen, dat dan weer wel. Het
laatste zondag elftal dateert van 2009.
In 1975 gaat de zaterdagafdeling van start, en
daarmee ook de verschuiving van de VV
Kamerik als zondagclub naar zaterdagclub.
“Tussen de zondag- en zaterdagafdeling was
veel animositeit, soms stonden ze fel
tegenover elkaar en botsten de besturen van
zondag- en zaterdagafdeling,” verhaalt Bertus.
“Dan weer ging de strĳd over de A1-juniors
Pagina 13

die senior moesten worden: moesten ze nou
naar de zondag of moesten ze nou naar de
zaterdag, dan ging de strĳd weer ergens
anders over.” Achter de strĳd en animositeit
lagen de verschillen in geloofsopvatting:
katholiek versus protestant, wel-op-zondagversus niet-op-zondag voetballen.
“De zondag ging zeker niet bĳ de zaterdag
kĳken en omgekeerd. Maar de kleinzonen van
de toenmalige voetballers van de zondag
voetballen tegenwoordig op de zaterdag en
dus moeten de opa’s van de voormalige
zondag toch bĳ de zaterdag gaan kĳken. De
animositeit is wel tot eind vorige eeuw blĳven
hangen, maar uiteindelĳk heeft de jeugd zelf
beschikt: die willen gewoon zaterdagavond
stappen!” schetst Bertus de verandering.
De gemeente Woerden en de VV Kamerik
Voor veel zaken is de VV Kamerik sterk
afhankelĳk van het sport- en financiële beleid
van de gemeente Woerden. “Ik ben in 1989
voorzitter geworden. Kamerik is dan net in de
gemeente Woerden opgegaan. Alle contacten
met de gemeente lopen via de Sportraad.
Voor mĳ is dan het belangrĳkste om op één
lĳn te komen met andere voetbalclubs, zodat
de gemeente over huur, onderhoud,
enzovoorts gelĳke afspraken maakt tussen
voetbalclubs.
Dat wil weleens tegenvallen: SC Woerden had
soms een geheel eigen beleid,” vat Bertus de
toenmalige verhouding samen. “Met de
gemeente is het soms lastig afspraken maken.
Wisselingen van wethouders en ambtenaren
zĳn hier verantwoordelĳk voor.”
In 2007 -wanneer Jan voorzitter wordtbeschikt de VV Kamerik over twee “echte”
grasvelden en een zand-grasveld. “Voorheen

gravel-veld, maar destĳds konden we met een
aanzienlĳke schuld bĳ de bank niet veel
doen,” voegt Bertus toe.
De VV Kamerik, en ook nog de
korfbalvereniging SDO, trainen vĳf dagen per
week op het zand-grasveld. Zandgras: de
nadruk ligt op zand, niet op gras. Kortom,
van echt trainen is eigenlĳk geen sprake. Jan
ziet het als één van zĳn eerste doelen om het
zand-grasveld in iets moderns om te toveren.
“Met een knipoog naar lieslaarzen en
zwempakken nodigen we op ietwat ludieke
manier gemeente en gemeenteraadsleden uit
om naar het zand-grasveld te komen kĳken.
Die begrĳpen de boodschap.
Het is het begin van vele en goede contacten
tussen gemeente en VV Kamerik. Met name
PvdA wethouder Loes Ypma speelt hierin een
positieve rol.” Eén en ander resulteert in een
meerjarenplan voor de sport. Kern van het
meerjarenplan is dat sportaccommodaties niet
kunnen/ mogen uitbreiden, maar wel
intensiever gebruikt zullen/ moeten worden.
Dit leidt tot het voorstel van de gemeente om
bĳ SCH ’44 uit Harmelen, Siveo ‘60 uit
Zegveld en de VV Kamerik kunstgrasvelden
aan te leggen. In eerste instantie eist de
gemeente dat de voetbalclubs een eigen
financiële bĳdrage leveren. Echter, met
gebruikmaking van het Sportbesluit (2011)
financiert de gemeente uiteindelĳk de aanleg
van de kunstgrasvelden.
Voor de sportverenigingen is ook van cruciaal
belang dat de wirwar van huurregelingen en
subsidies omgezet wordt naar een eerlĳke
gebruikersvergoeding, gebaseerd op type en
grootte van het gebruikte sportveld. In
september 2009 wordt het kunstgras geopend

en kan de VV Kamerik “echt” trainen.
De kantine, de velden en de VV Kamerik
Aan de oude kantine daterend van 1975 is in
de loop der jaren veel veranderd: kleedkamers
aangebouwd, puntdak erop gezet, toiletgroep
verhuisd. En in 2012 zĳn de laatste
kleedkamers bĳgebouwd. De in 2018
gerealiseerde, nieuwe kantine is echter wel het
kroonjuweel van de VV Kamerik.
Begin 2015 worden in het Dorpshuis van
Kamerik de plannen ontvouwd voor één
nieuw schoolgebouw voor alle
basisschoolkinderen van Kamerik en de
Kanis. Locatie: tweede grasveld van de VV
Kamerik.
Vervolgens vinden tussen gemeente en club
vele overleggen plaats. Uiteindelĳk is de
gemeente eind december 2016 in een laatste
overleg met wethouder Margot Stolk en
burgemeester Molkenboer aan de ene kant en
Peter Boere, Jaco Pak en Jan Klein aan de
andere kant, bereid om 500.000 EUR in de
herbouw van de kantine, een kunstgrasveld en
een grasveld te investeren.

“Op 10 januari 2017 overlĳdt Peter -veel te
vroeg- op 51-jarige leeftĳd. Tot het allerlaatste
moment ontvangen we instructies van Peter
wat we moeten doen, hoe we het moeten
doen en bĳ wie we terecht kunnen,” schetst
Jan de gedrevenheid en clubliefde van Peter
Boere. “In de kerk in de Kanis zit de hele
voetbalvereniging. Die verbondenheid, die

saamhorigheid, en dat was ook zo bĳ Kees
den Boer in 2014, daaraan kun je zien dat de
VV Kamerik een echte vereniging is.”
Na de vele overleggen en het ondertekenen
van de contracten wordt op woensdag 31
januari 2018 de eerste paal door het jongste
lid van de VV Kamerik, Sep van Schaik, de
grond ingeslagen. En op vrĳdag 19 november
2018 vindt de officiële opening van de kantine
plaats. “De realisatie van de nieuwe kantine is
een prestatie van de hele vereniging. En ook
mĳn hoed af voor de aannemers en
onderaannemers, die lang niet alle uurtjes
hebben geteld,” kĳkt Jan terug. “Er is veel
tĳd, heel veel tĳd in gestopt. En het was lastig
om te realiseren. Maar als het allemaal lukt
dan is dat juist ook de lol ervan,” glundert Jan.
Het voetbal en de VV Kamerik
We blikken een weinig vooruit, wat voor
vereniging zou de VV Kamerik kunnen of
moeten zĳn. Jan: “Er is een jeugdbeleidsplan
voor de nabĳe toekomst. Daar is -niet voor
het eerst- de vraag op tafel gekomen of we
niet meer de nadruk zouden moeten leggen
op presteren. Maar eigenlĳk is de
jeugdafdeling daar veel te klein voor.
Het is vooral, zeker in een kleine
gemeente als Kamerik, van belang dat
kinderen leren samenwerken en plezier
hebben. Natuurlĳk, er zĳn goede en
minder goede spelers in een team, maar
dat mag het samenwerken en het plezier
niet in de weg staan.”
Bertus, die jarenlang in het onderwĳs
heeft gewerkt, geeft aan dat de
omstandigheden wel zĳn veranderd: “In
de maatschappĳ staat presteren voorop,
ouders proberen hun kinderen hier zo
goed mogelĳk op voor te bereiden. In
deze voorbereiding worden de opleiders
van hun kinderen -of dat nou in het
onderwĳs of bĳ de voetbal is, maakt
niet uit- gevraagd verantwoording af te
leggen. Voor de opleider kan dat
weleens problematisch zĳn.”
Jan: “Eigenlĳk is plezier hebben ook het
belangrĳkste voor ons eerste elftal. En
de meeste spelers hebben ook die houding,
eerst plezier, dan ambitie. In die zin moet een
trainer bĳ de vereniging passen, zoals een
Patrick de Ruiter zo goed heeft gedaan.
Natuurlĳk, ambitie en willen winnen hoort bĳ
de sport en het eerste elftal, maar zin hebben
in een potje voetbal met je maten is het
belangrĳkste.”
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Sponsorcommissie

Even voorstellen. Wij zijn de
sponsorcommissie, deze commissie
bestaat uit Joris van Schaik, Nico
Verheul, John Vandermeer en Stanley
Versteeg. Samen zorgen wij voor het
binnenhalen en vasthouden van
sponsoren om zo voor extra inkomsten
voor de club te zorgen.
De sponsoren zĳn vertegenwoordigd met
borden en banieren langs de velden, op de
tenues, tassen en kleding van alle teams, in de
kantine én op de website van de club. Het
sponsoren van de club gaat al vele jaren op
deze manier. Zo zĳn er bĳvoorbeeld wel 14
sponsoren die al in het blad van het 50-jarig
jubileum stonden en de vereniging nog steeds
steunen!
De sponsoren die toen al in dit blad stonden
zĳn:
• Aannemersbedrĳf A. van der Tol
• Autobedrĳf Benschop
• Autobedrĳf Wil van der Tol V.O.F.

• De Schulenburch
• Derks & Zn. Staalconstructies
• Drost en Okkerman Vleesgroothandel
• Fa N. Roest & Zn.
• Firma Tuithof
• John Okkerman fietsen
• Makon BV
• Onderlinge Verzekeringen Kamerik
• QBTEC BV (toen nog Kiremko)
• T.S.D. B.V.
We zĳn super blĳ met de vele bedrĳven die de
club nu al op allerlei manieren een warm hart
toedragen en helpen ons financieel gezond te
houden. Voor de club van enorm belang!
Verder staan we altĳd open voor nieuwe
sponsoren en nieuwe ideeën! Lĳkt het u leuk
om de club te steunen als bedrĳf of als
individu bĳ de club van 50?
Schroom dan niet om een mailtje te sturen
naar sponsoring@vvkamerik.nl voor meer
informatie en we helpen u graag verder.
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Onderhoud, onderhoud..
Weleens thuis achter de stofzuiger
gelopen? En vervolgens zo’n vaag
gevoel hebben dat er morgen en ook
overmorgen weer stof ligt. Dat is in het
kort de omschrijving van het werk van
de onderhoudsploeg. Maar stofzuigen
en zo ook onderhoud staan niet
dagelijks in de schijnwerpers.
De mannen die de kern van de
onderhoudsploeg vormen, Jan van Beek,
Kees Janmaat en Bart Maĳenburg hebben
echter geen schĳnwerpers nodig. Ze doen het
omdat het nodig is, omdat ze er plezier in
hebben, omdat ze het wekelĳkse praatje op de
maandagmorgen voor geen goud willen
missen.
De drie geboren en getogen Kamerikers,
gemiddelde leeftĳd -laten we zeggen- nog net
onder de tachtig, weten alles van het
onderhoud van kantine, kleedkamers en
velden. Jan is minstens al sinds 1995 actief in
de onderhoudsploeg, maar deed daarvoor ook
al het nodige werk. Kees is “nog op verzoek
van Bertus den Blanken, de toenmalige
voorzitter” in 1997 begonnen in de
onderhoudsploeg. Eén van zĳn eerste taken is
“herstellen van de speelschade”. Dat betekent
op maandagmorgen gaten, kuilen en de
sporen van de zoveelste onnodige sliding in
de grasvelden dichtmaken. Bart schuift rond
2008 aan in de onderhoudsploeg, maar is dan
al vele jaren de drĳvende kracht in de kantine.
Gevraagd wat het onderhoud inhoudt wordt
er in een handomdraai een waslĳst aan kleine
en grote taken opgelepeld. Lees even mee:
maandagsmorgens de kantine en de
kleedkamers schoonmaken en de speelschade
herstellen. Alle afvalbakken in de kantine en
rond de velden leeghalen, vervolgens het vuil
sorteren -plastic wordt apart aangeboden aan
de gemeente- en de kliko’s aan de kant van de
weg zetten. “Maar ’s maandags wel om 09:00
en 11:00u koffie,” komt Jan ertussen.
De velden schoonhouden van blikjes, plastic
flesjes, chips-zakjes, papiertjes, kauwgum,
plastic bakjes, glazen uit de kantine, en
peuken! “Het wordt tĳd dat er een algeheel

rookverbod komt,” uit Bart zĳn
ongenoegen. Om vervolgens toch
ook vast te stellen dat “Het gezien
de enorm drukke bezetting van
het kunstgras in deze tĳd van de
Corona-crisis toch allemaal nog
meevalt.”
De onderhoudsploeg lĳkt met drie
mannen een louter mannenonderonsje op de
maandagmorgen. Maar de
geschiedenis leert anders. “Riet
Schalkwĳk, Mirjam Bouwman,
Anja van Bemmel”, somt Kees op.
“Angela Oostveen en Elly Bakker,
maar we vergeten er vast een
aantal. En als we na de coronacrisis weer gaan voetballen zĳn er
vast weer vrouwen die meehelpen
in de onderhoudsploeg,” vult Jan
aan.
“Eens in het jaar is er grote
schoonmaak van de kleedkamers.
Dan gebruik ik van dat anti-kalk
spul voor de tegels en spuit de
boel af met de Kärcher, de
hogedrukspuit,” gaat Jan verder.
“Sinds de nieuwe kantine (2018) er
is heb ik veel meer straat en tegels
om schoon te houden, vooral aan
de kant van de scholen groeit er
veel onkruid tussen de tegels.”
Bart somt verder op: “Houtkappen,
reclameborden (weer) vastmaken, kapotte of
loszittende tegels in de kleedkamer
vernieuwen, een kapot lampje vervangen, en
vele andere kleine reparaties.” “En niet
vergeten, de reclameborden moeten ook
schoon gemaakt worden,” voegt Kees toe.
In de loop der jaren zĳn werkzaamheden wel
veranderd. Toenmalig penningmeester Nel
Bouwman-Jacobi regelde eind 1990 op haar
werk een schrobmachine voor de kantine
zodat de vloer niet meer met de dweil
gepoetst hoefde te worden.
Co Pak ontfermde zich over de bosmaaier om
het gras rond de doelen en het gras in de
kanten te maaien. Jan verhaalt nog even dat

“Co dat deed -dwars tegen alle
veiligheidsnormen in- gewoon in korte broek
en op zĳn slippertjes.”
“Sinds de introductie van het kunstgras in
2009 is er voor ons minder aan de velden te
doen,” geeft Kees aan. “De gemeente komt
om de paar maanden met een tractor met
borstelkarretje het veld weer in orde brengen
en eens in de zoveel tĳd worden er korrels op
het kunstgras bĳgedaan.”
In de loop der jaren heeft eenieder zo zĳn
eigen taken en werkzaamheden in de
onderhoudsploeg. Dat werkt makkelĳk en
goed, en voorkomt veel discussie. “Blĳf van
mĳn werk af ” vat Jan de verdeling van de
taken lachend samen.

“Met Peter Boere als technische man boften
we wel, die was dag en nacht aanspreekbaar
en een echt schakelpunt tussen leveranciers,
vereniging en onderhoudsploeg,” schetst Bart
de situatie van de voorbĳe jaren. “Vaak
moeten zaken overdag afgehandeld worden,
een leverancier wil iets bezorgen of er moet
iets aan water of elektra gebeuren. Mensen
werken of hebben andere dingen, dus niet
iedereen heeft tĳd om overdag de kantine
open te doen. Gelukkig is Jan vaak wel in de
gelegenheid.”
Alhoewel twee van de drie (Jan en Bart) nog
vrolĳk meedoen aan het walking-football,
maken de heren zich gezien hun senioriteit
toch enigszins zorgen om de opvolging in de
onderhoudsploeg.
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Mini-voetbal

Bij onze mooie club is er uiteraard ook
aandacht voor de jongste
voetballie�ebbers. Eens per maand
verzamelen we op het kunstgrasveld. Er
zijn meestal wel zo’n 20 kinderen tussen
de 3 en 6 jaar. Vaak zijn het bekende
gezichten, maar er zijn ook regelmatig
kinderen die voor het eerst komen.
Na een goede gezamenlĳke warming-up
verdelen we de groep in 3 of 4 kleinere
groepjes. Iedere groep krĳgt zĳn eigen trainer
en dan gaan we verschillende leuke
trainingsvormen doen zoals tikkertje, op doel

schieten, dribbelen, pionnen omschieten, bal
hoog schieten, sprinten.
En aan het einde spelen we natuurlĳk altĳd
nog even een echte wedstrĳd!
Het is vooral voor de kids een leuke
kennismaking met voetbal. En voor de
kĳkende ouder is het natuurlĳk onwĳs gaaf
om zoon of dochter een mooie acties te zien
maken. Als een echte voetballer!
Lĳkt het je leuk om ook een keertje mee te
komen doen? Je bent van harte welkom!
Sportieve groet,
Namens alle trainers van de Mini's!
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JO7-8Losseveters,klavertjesvier
De
talenten
van JO8-1

Van JO7 naar Kamerik 1
Dankzij het onuitpu�elijke
enthousiasme waarmee Marcel van
Vliet ongeveer maandelijks het
Minivoetbal organiseert, stroomt de
Kamerikse jeugd al op 6-jarige leeftijd
binnen in onze vereniging.
Met deze leeftĳdscategorie nemen wĳ deel
aan een leuke regionale competitie waarbĳ er
gespeeld wordt tegen verenigingen in
omringende gemeenten (oa VEP, Woerden,
Cabauw, Lopik, Linschoten). Ook in dit
jubileum jaar is de aanwas weer behoorlĳk,
maar is er als gevolg van de Corona pandemie
geen regionale competitie.
Superleuk is om te zien dat 2 selectiespelers
van het eerste van Kamerik, Rick Veenstra en
Jurrie van de Berg, de taak op zich hebben
genomen om deze zeer jonge spelers/
speelsters elke zaterdag de fijne kneepjes van
het voetbal bĳ te brengen. Ook op woensdag
wordt dit team getraind en wel door Marjolein
van Dĳk. De spelers van de JO7 zĳn: Levi
Smit, Yannick Schalkwĳk, Thom Okkerman,
Faas Stoof, Tyler van Kempen, Ties van de
Geer. Op de foto ook nog 2 enthousiaste
aspirant leden, broer en zus Keelan en Elza.

De JO8-1 is
één van de
twee jongste
teams van VV
Kamerik die
KNVB
competitie
spelen.
Dit team
bestaat uit 7
fanatieke
talenten die elke
keer weer staan
te springen om
het veld op te
gaan. Het team bestaat uit Luka, Imran, Job,
Evi, Aron, Guus en Rick.
Ze rennen graag achter de bal aan en weten
het doel van de tegenpartĳ vaak te vinden. Er
wordt door elk kind hard gewerkt om tot een
goed samenspel te komen. Het knappe van
deze kinderen is dat ze het positiespel, wat
hun leiders Rik en Jurrie hun meegeven voor
de wedstrĳd, heel goed kunnen uitvoeren.

Er zĳn mooie doelpunten gescoord na goed
samenspel en dat zorgt voor een goed
teamverband. Als er gescoord wordt viert
ieder kind het alsof ie zelf heeft gescoord!
Het was heerlĳk om naar deze kanjers te
kĳken langs de lĳn!

De JO8-2 heeft altĳd lol
Onze mooie vereniging bestaat 75 jaar. Ik
heb de statuten er niet op nageslagen,
maar waarschĳnlĳk staat daar nauwelĳks
tot niets in over de ambitie om op niveau
te presteren. De plichtsgetrouwe
Kamerikers hebben zich afgelopen
driekwart eeuw dus keurig aan deze
onbekende regels gehouden.
En maakt u zich niet ongerust: de jongste
generatie gaat hier zeer waarschĳnlĳk ook
niets aan veranderen en houdt deze traditie in
ere. De technische staf begon circa twee jaar
geleden met de YouTube-beelden van een
Messi van 4 jaar op het netvlies gebrand vol
goede moed aan het begeleiden van deze
nauwelĳks-droog-achter-de-oren talenten in
de dop. Na 10 minuten struikelen, losse
veters, klavertje vier plukken en geen enkele
bal op maat was het lot van deze generatie
echter al duidelĳk: ook hier gaan we de
Champions League niet mee winnen.
Technische staf teleurgesteld, maar de kids
allerminst. Ze hadden vanaf het eerste
moment een enorme lol samen. Een beetje
tĳdens de trainingen en wedstrĳden, maar
vooral ervoor en erna. Ik heb tĳdens het
douchen zelden zo’n kippenhok meegemaakt:

Van links naar rechts: Teun Plomp, Jerro van
Dĳk, Pep Bakker, Jelte Boekhout, Jip Alders,
Thĳs Willemse, Dook Tonus

bergen schuim en buikschuivers tot over de
drempel.
Op voetbalgebied is er de afgelopen twee jaar
wat verbetering te zien, en is dus de lol alleen
maar groter geworden. Zelfs als er door
corona geen wedstrĳden gespeeld kunnen
worden, is het enthousiasme er niet minder
om. Elke maandag, woensdag en zaterdag
staan ze te trappelen van ongeduld en zĳn ze
na afloop niet naar huis te krĳgen.
Het maakt niet uit wie goed of iets minder
goed is, iedereen heeft zo zĳn of haar waarde
voor de groep. Daarom voelt volgens mĳ
iedereen zich zo op z’n gemak en dat hebben
de kids vooral aan zichzelf te danken. Ook
leveren de trainers (Marjolein, Tim, Marcel,
Gĳs) hier een grote bĳdrage aan. Dank
daarvoor!
We hopen dat deze groep nog tot in lengte
van dagen bĳ elkaar blĳft. Prestaties zĳn altĳd
ondergeschikt. Het gaat om het plezier dat we
samen hebben en het vertrouwen dat iedereen
even belangrĳk is voor het team. En dat zit
wel goed. Uit eigen ervaring weet ik dat een
hecht team vrienden en vriendinnen voor het
leven oplevert. Het belangrĳkste wat er is.
Op naar de 100 jaar, want zonder deze mooie
vereniging is dit alles niet mogelĳk!
Coaches: Mitch, Stefan & Joris
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JO9 Energie

JO10 Routiniers

Ondanks dat ook dit seizoen helaas
voortijdig is gestopt vanwege de
coronamaatregelen toch ook hier een
stukje over de JO10 van 2020-2021.
We zĳn dit seizoen begonnen met een paar
routiniers die al een seizoen in de JO10 erop
hadden zitten en een aantal aanstormende
talenten uit de JO9. Maar de meeste spelers
hebben al met elkaar samengespeeld, dus het
wennen aan elkaar ging snel. Duidelĳk is dat
het team uit multifunctionele spelers bestaat,
elke speler heeft weliswaar zo zĳn voorkeur
voor een positie, maar iedereen heeft weleens
als keeper, spits of iets ertussenin gespeeld.
Zo blĳkt Khalil niet alleen een neusje voor de
goal te hebben, maar kan hĳ ook prima als
keeper uit de voeten. Vaak staan Gĳs en Tĳn
in de verdediging, waar ze elkaar goed helpen
en coachen. Als Gĳs op doel staat zien we
vaak dat Jason zĳn positie in de verdediging
overneemt. Jason weet door zich goed op te
stellen vaak de bal af te pakken. Samen met
Tĳn kan hĳ dan de volgende aanval inzetten,

waarbĳ Tĳn en Jason niet alleen laten zien dat
ze de bal kunnen veroveren, maar ook een
goede pass kunnen geven.
Op het middenveld vinden we vaak Driek en
Floris, die ervoor zorgen dat de spits in
stelling kan worden gebracht. Natuurlĳk staan
zĳ ook hun mannetje bĳ het verdedigen.
Floris laat regelmatig zien dat hĳ zĳn
tegenstander op soms onnavolgbare wĳze kan
passeren, terwĳl Driek regelmatig voor het
doel opduikt om een doelpuntje te maken.
Ook Juune zien we vaak op het middenveld
met goede aanvallende acties en ook hĳ weet
regelmatig te scoren.
Scherp beginnen is niet altĳd het sterkste punt
van de JO10, maar na het eerste kwart is
meestal iedereen wel bĳ de les en begint de
wedstrĳd pas echt. We geven niet op en weten
de wedstrĳd vaak weer te kantelen.
Legendarisch was het terugkomen bĳ SIVEO
uit (altĳd lastig) van een 6-1 achterstand naar
een 7-7 eindstand.
Eugene Hoogendoorn, Frank van der
Landen.
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JO11 Felicitaties voor de club
VV Kamerik bestaat alweer 75 jaar.
Veel van onze ouders en opa's hebben
menig balletje getrapt op de velden van
deze fantastische club, zelfs nog in de
tijd dat de bal met veters bij elkaar werd
gehouden en het woord
‘kunstgraskorrel’ nog helemaal niet
voorkwam in de Dikke van Dale.
Maar nu zĳn wĳ aan de beurt, het team JO11
dat op dit moment furore maakt op de velden
in de regio. Een mooie gelegenheid om het
team eens aan iedereen voor te stellen, want
dat we nog veel meer van deze spelers gaan
horen, lĳkt een kwestie van tĳd. En dit is dan
direct een uitnodiging om de verrichtingen
van deze talenten een keer zelf te komen
bewonderen.

Zittend van links naar rechts:
Merlĳn alias ‘The Viking’ Clevis, een
prima middenvelder die altĳd schik heeft in
het spelletje en ‘fluitend’ rondloopt. Soms wat
te ‘aardig’ in het veld, maar is daarmee dan

ook een zeer geliefde tegenstander.
Tĳn alias ‘Beton’ Tuithof, de rots in de
branding achterin. Hoezo scoren? Dan moet
je eerst nog langs mĳ, en dat gaat niet
meevallen vriend. Met recht de sturende
kracht achterin die nergens voor terug deinst.
Finn alias ‘Scoren is mĳn passie’ van
Schaik, geef ‘m de bal en zet je geld in op
doelpunten. Met zĳn lange benen dribbelt en
frommelt ie zich een weg naar het doel en laat
in 90% van de gevallen het net trillen en geeft
de keeper het nakĳken.
Ryan alias ‘VOETbal’ van der Landen,
met zĳn maatje 42 de speler die op de
grootste voet leeft. Vooraf aan de wedstrĳd
standaard een strĳd met de te kleine sokken.
Maar als die sokkenstrĳd eenmaal gewonnen
is, altĳd goed voor gemiddeld 2 of 3
doelpunten. Heeft kleefpasta aan zĳn
schoenen, waardoor de bal altĳd aan de
VOET blĳft.

Lekker liggend in het gras:
Tim alias ‘de Heerser van de kruising’

Janmaat, een uitstekende keeper waar elke
spits het dun van in de broek krĳgt. Met zĳn
imponerende torso en dikke bovenbenen
scheert ie elke spits.

Staand, van links naar rechts:
Jelte alias ‘Achter standbeen’ Boers, deze
frivole en technisch vaardige voetballer op het
middenveld legt menig tegenstander in de
luren.
Ilse alias ‘Geef nooit op’ van der Laan,
met haar uitgebalanceerde linkerbeen en
onverschrokken doorzettingsvermogen kom
je haar aan de linkerkant als aanvaller 3x
tegen. En dat is best frustrerend voor de
tegenstander.
Mila alias ‘Stille kracht’ Soede, ook een
linkspoot op vooral het middenveld die je niet
hoort maar o zo effectief en nuttig is en voor

menig middenvelder een hele flinke
stoorzender is.
Jari alias ‘Techniek voor alles’ Korver, DE
stylist van het team. Met zĳn fluwelen linker
pootje en creatieve geest, gecombineerd met
een uitstekende traptechniek, legt hĳ elke bal
zĳn wil op.
Tim alias ‘De Stofzuiger’ Verhoef, veegt
met zĳn onoverwinnelĳkheid elk middenveld
schoon. Hĳ is DE motor van het team, voor,
midden, achter. Waar je ook kĳkt, je komt ‘m
tegen, niet leuk voor tegenstanders.
De trainersstaf, zonder deze geweldenaren
zĳn we niets. Jeannette Verhoef, Dick van
Arnhem en Tim Verweĳ staan elke week vol
enthousiasme op het veld om het team de
fijne kneepjes van het ‘vak’ bĳ te brengen.
De coaches zĳn Michel Boers en Joris van
Schaik.
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JO12 Eersteklas team
“Wat een fantastisch team is de JO12!
Door het goede samenspel en de
werklust is het iedere week weer een
feestje om die mannen te zien
voetballen. Het is ze zelfs gelukt om een
seizoen in de 1e klasse te spelen. Het
hoogtepunt tot nu toe is de strijd om de
beker waarbij ze het geschopt hebben
tot de halve finale,“ aldus leiders Pim
Vianen en Patrick van Dijk.
Sam Tonus voetbalt sinds zĳn 5e en speelt
het liefst in de verdediging als rechtsback. Met
zĳn snelheid en ‘plakkracht’ zit hĳ iedere
aanvaller op zĳn huid. Scoren kan Sam ook:
zelf vindt hĳ zĳn hattrick zĳn mooiste
voetbalmoment. Trots is Sam op het
bekeravontuur waar het team het redde tot de
halve finale.
Als 5-jarige begint Rick Hulsenboom met
voetballen. In het begin stond Rick op doel

met als hoogtepunt het tegenhouden van de
vele penalty’s in de bekerronde. Nu staat Rick
op zĳn favoriete positie: in de spits. In die rol
heeft hĳ met een kopbal zĳn mooiste
doelpunt gemaakt. Als dribbelkoning gaan we
Rick later zeker terugzien bĳ VV Kamerik.
Dani Gelauf speelt sinds zĳn 7e bĳ VV
Kamerik. In het veld staat Dani vaak op het
middenveld of op zĳn favoriete plek:
linksvoor. Daar weet hĳ het de tegenstander
knap lastig te maken. Naast scoren is Dani
goed in ‘latje trap’. De gewonnen kwartfinale
in de beker is zĳn mooiste voetbalmoment.
De spannendste wedstrĳd was vervolgens de
halve finale.
Thomas Visser kan je in het veld vinden als
linksback. Geen wonder natuurlĳk, want deze
robuuste linkspoot kan als geen ander
verdedigen. Thomas denkt graag terug aan de
eerste wedstrĳd in de 1e klasse tegen
Sportlust (wel verloren helaas). Kom snel een
keer kĳken naar Thomas, nu het nog kan,
over 10 jaar speelt hĳ namelĳk bĳ FC

Groningen.
Viggo Spies staat graag linksvoor in het veld.
Zĳn snelheid en steekpasses zĳn berucht bĳ
menig tegenstander. Scoren doet hĳ graag en
soms zelfs met zĳn hak! Voor een derby
Kamerik tegen Woerden kan je Viggo wel
wakker maken. Kamerik 1 heeft er straks een
topspeler bĳ.
Linkspoot Thĳs Vianen is een echte rots in
de branding. Het maakt deze ras-verdediger
niet zoveel uit of hĳ nu als back staat
opgesteld of links centraal. Elke week staat
hĳ op scherp om de voorhoede van de
tegenstander onklaar te maken. Af en toe lukt
het ook nog een doelpuntje te scoren. Zĳn
mooiste was een echte beauty: een volley
vanaf eigen helft..
Nils Verheul begon op zĳn 4e al met
voetballen. Deze boomlange spits scoort met
regelmaat. Zĳn mooiste doelpunt maakte hĳ
met een ‘hakje’. Nils denkt nog vaak terug aan
de (helaas verloren) halve finalewedstrĳd van
het bekertoernooi. Kamerik 1 heeft er over 10
jaar een topspits bĳ!
Niels Hoogendoorn staat graag als
linksbuiten in het veld. De combinatie van
zĳn techniek en slimme passes maken hem
levensgevaarlĳk! Het is dan ook geen wonder
dat hĳ zelfs met een omhaal doelpunten kan
maken. Niels gaan we later zeker zien in het
Kamerik 1.

Tibbe van Dĳk voetbalt al sinds zĳn 5e en
speelt graag op het middenveld. Met zĳn
vlĳmscherpe steekpasses en zĳn werklust in
het veld staat hĳ elke week zĳn mannetje!
Ook trakteert Tibbe de tegenstander
regelmatig op een ‘pannaatje’. Zĳn kopbal
tegen Alphense Boys zorgde voor de eerste
overwinning in de 1e klasse (5-4 gewonnen).
Over 10 jaar zie je Tibbe vast spelen bĳ
Kamerik 1.
Als 6-jarige begon Lucas Schalkwĳk met
voetballen. In het veld staat Lucas graag
rechtsbuiten. Met zĳn snelheid en balgevoel
weet hĳ de verdediging van de tegenstander
tot wanhoop te drĳven. Zĳn mooiste
doelpunt is ongetwĳfeld zĳn hard schot welke
met een boog in de kruising kwam. Voor de
toekomst twĳfelt Lucas nog tussen VV
Kamerik en Ajax. Wĳ hopen op het Kamerik
1 natuurlĳk..
Rick Wiltenburg was 5 jaar toen hĳ bĳ VV
Kamerik kwam voetballen. De laatste tĳd
heeft Rick zĳn plek gevonden op doel en dat
verdedigt hĳ met verve. Een doelpuntje
scoren lukt hem ook regelmatig. Gevraagd
naar zĳn mooiste: “Vanaf ver op de lat in de
hoek en dan in het doel.” Wat nog mooier
zou zĳn: “Over 10 jaar bĳ Ajax spelen!”
Denk je dan nog eens terug aan de mooie tĳd
bĳ de JO12?
Pagina 31

JO14 Dolletje

Even kennismaken met de JO14, het
enige team met een zeer duidelijke
taakverdeling voor de twee coaches.
Keeper: Kaj Verheul, lange vlugge keeper
met een goede trap.
Laatste man: Jayden de Koning, supersterk
en zet altĳd zĳn voetje ertussen.
Voorstopper: Twan ’t Hart, harde werker met
oog voor de bal voorwaarts.
Linksachter: Iza Goes, deze dame kom je indien je haar voorbĳ bent- vaak nog een keer
tegen.
Rechtsachter: Quinten den Blanken, deze
kleine man is niet bang voor een duelletje.
Linkshalf: Leff van Dalfsen, maakt zich niet
druk, zit overal tussen.
Rechtshalf: Lars van Schie: snelle halfspeler
die naast meeverdedigen ook graag wil
scoren.
Mid-mid: Nio Melet, goede vrĳe trap en

steekpas in de benen, ook op doel zeer nuttig.
Nummer 10: Bas van Rossum, kruipt graag
achter de spitsen, altĳd oog voor een ander.
Rechtshalf: Bram Tuithof, harde werker die
zĳn mannetje staat, gaat tot het gaatje.
Rechts- en linkshalf: Sjoerd Straver, net
begonnen maar al volleerd halfspeler met een
goede voorzet.
Rechtsvoor: Lindo van Sligtenhorst, is onze
trukendoos en dolt vaak de tegenstander.
Spits: Luuk Neuteboom, deze behendige
jongen heeft een neusje voor de goal.
Links voor: Diego Verheul, snelle
buitenspeler met strakke voorzet.
Coach linkerveld: Michel Neuteboom,
jarenlange ervaring en altĳd in voor een
dolletje.
Coach rechterveld: Nico Verheul, echter te
horen over linker- en rechter veld, altĳd
aanwezig.
Pagina 33

VV Kamerik De Jeugd

JO15 Iedereen enthousiast
De coaches van de JO15, Anet
Veldkamp, Jan Soede, Mario Praat en
Nico de Jong hebben vier vragen aan de
spelers voorgelegd: Favoriete positie en
waarom? Favoriete voetbalclub en
waarom? Leuk aan voetballen bij VV
Kamerik? Wat is je fijnste herinnering
aan VV Kamerik?
Roel Veldkamp, 13 jaar: Rechtsvoor. Ik heb in
2 verschillende teams gespeeld. In allebei de teams
heb ik het naar mĳn zin (gehad). Het leuke van
voetbal vind ik dat het teamsport is en dat ligt mĳ
wel. In het team ben ik één van de jongsten. De
toernooien zoals het Kerstballentoernooi en
Nieuwjaarsinstuif zĳn leuk en ook dat ik Pupil
van de week was. De wedstrĳd die ik me nog goed
herinner was een oefenwedstrĳd tegen Sportlust
die 3de divisie speelde en waar we toch 3 - 2 van
wonnen.

Jeroen Ruis, 13 jaar: Linksachter, omdat ik
snel ben en linksbenig, ook kan ik best wel een
voorzet geven. Ik kan als linksachter ook mee
aanvallen. Mĳn favoriete club is Ajax, dat zit in de
familie. Het leuke aan voetballen is dat het er altĳd
gezellig is en het dorpse gevoel is er ook erg te
merken. Mĳn leukste herinnering aan VV
Kamerik zĳn de voetbalkampen.

Pim Gresnigt, 14 jaar: Centrale verdediging. Ik
vind het leuk om ballen af te pakken. Ajax,
vanwege de goede spelers die er spelen. Leuk aan
voetballen bĳ VV Kamerik is dat je bĳna iedereen
kent. Het zaalvoetbaltoernooi in de Schulenburch
vind ik het gaafst.

Finn Praat, 14 jaar: In de verdediging en ook
centraal midden. Ik was 5 toen ik ging voetballen
en was toen het jongste lid van de club. Ik mocht
toen samen met Cecile de nieuwe kleedkamers
openen Het krantenartikel hangt nog steeds op
mĳn kamer. Het leuke van Kamerik is dat je
iedereen wel kent. Ik voetbal al jaren met vrĳwel
dezelfde mensen: allemaal vrienden van school.
Voetbalkamp is het jaarlĳkse uitje waar we naar
uitkĳken. Het kampvuur bĳ het eerste
voetbalkamp kan ik me goed herinneren.
Nederland-Spanje op voetbalkamp (2014) was
ook erg gaaf om met zo’n grote groep te kĳken.

Wessel Klinge, 14 jaar: Linksbuiten. Ik kan
vaak mee in de aanval en soms scoor ik. Sparta
Rotterdam. Ik ben ook fan van Ajax, maar als ik
moet kiezen ga ik toch voor Sparta, omdat de
sfeer op het Kasteel veel leuker is dan in de
Johan Cruĳff Arena. Bĳ Sparta kan het, als ze
gaan winnen heel spannend zĳn. Het leukste is
dat we al zo lang hetzelfde team hebben. Op
voetbalkamp zaten we met z’n allen in een grote
hal te kĳken naar Nederland-Spanje (5-1). Dat
vergeet ik nooit meer.

Melvin van Schie, 14 jaar: Keeper. Op
belangrĳke momenten kun je de bal stoppen.
Vooral het duiken naar de bal vind ik leuk en als je
de bal dan hebt, is dat geweldig. Ajax, het is
gewoon de beste club die er is. Met mĳn vrienden
voetballen is het leukst. Al een paar jaar hebben
we een gezellig team waar veel wordt gelachen. De
voetbalkampen vind ik de mooiste herinnering.
Met het team slapen (nou ja, slapen..) op één
kamer.

Thies Soede, 14 jaar: Rechtsback, omdat ik
dan een mannetje kan uitschakelen, maar ook mee

naar voren. Feyenoord, het is een leuke club uit
een mooie stad die niet zo vaak wat wint (zoals bĳ
die andere club). De VV Kamerik is een knusse
vereniging, en de sfeer in de kantine is ook
supergezellig. Het leukst was de act die we
opgevoerd hadden op het voetbalkamp met
opplaksnorren en de winst tegen de JO 13-2 van
de Alphensche Boys in Alphen

Siem de Vor, 14 jaar: Rechts midden, omdat
ik daar mĳn eigen mannetje heb en veel kan
samen spelen. Ook vind ik het leuk om aan te
vallen en te verdedigen. Feyenoord, komen uit een
mooie stad en spelen goed samen, kan ik als
voorbeeld kan nemen. Je kent elkaar allemaal bĳ
de VV Kamerik. We zitten al super lang bĳ elkaar
in het team en het is steeds gezelliger. En ik heb
leuke coaches. Ik heb super leuke herinneringen
aan VV Kamerik, maar het leukste vind ik wel het
voetbalkamp elk jaar, gezellig kloten op de
kamers.

brengen en in het doel te knallen. Of finaal te
missen. Ajax, wat anders. Bĳ Kamerik ken je ook
spelers van andere teams. We zĳn al lang bĳ elkaar
en raken steeds beter op elkaar ingespeeld.
Voetbalkampen zĳn gaaf, omdat het gewoon 2
dagen kloten is, en we leuke dingen doen. De
bekerwedstrĳd tegen VEP, omdat het de laatste
was van de poule, het bleef heel lang 0-0, er was
veel strĳd en het liep het soms hoog op, tot een
kopstoot naar mĳ toe. Maar we wonnen wel met
4-0. Hopelĳk kunnen we het bekerseizoen nog
afmaken.

Enrico Italiano, 13 jaar: Middenveld, want
dan kan je overpassen met iedereen en dat is heel
leuk. Napoli, omdat het een Italiaanse club is met
veel goede spelers. Kamerik is een gezellige
vereniging. En het is leuk om met allemaal
vrienden in een team te voetballen. De fijnste
herinnering is dat we kampioen zĳn geworden in
2017, gaaf om te winnen.

Daan de Jong, 14 jaar: Linksvoor, ik hou

Jasper de Jong, 14 jaar: Verdediging of

ervan om doelpunten te maken en om snel naar
de bal te gaan. FC Barcelona, omdat ze topspelers
hebben. Ik vind voetballen leuk als sport en als
hobby. Het gekste wat er ooit is gebeurd is dat ik
tegen Excelsior gescoord heb, ik droom er nog
steeds van hoe ik heb gescoord.

centraal midden. Omdat ik dat nu gewend ben en
er het best met mĳn team mee kan spelen. Ajax,
eigenlĳk hoef ik niet uit te leggen waarom. Het is
een kleine vereniging, altĳd gezellig bĳna iedereen
kent elkaar. Ik zit al jaren in een leuk team, altĳd
gezellig. Op voetbalkamp gebeurt er altĳd wel wat
leuks.

Mees van Rossum, 14 jaar: Linksvoor of
rechtsvoor. De vrĳheid om de bal naar het doel te

Nico
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JO17 Gewoon drie goals
Kamerik JO17 is een leuk team
bestaande uit een enthousiaste mix van
zeer verschillende persoonlijkheden,
eigenschappen en kwaliteiten. De
nadruk ligt vooral op gezelligheid,
humor en positieve sportiviteit.
Tĳdens de wedstrĳden is het op de bank vaak
nog gezelliger dan op het veld. Maakt het
voor de coaches wel makkelĳker om iemand
te wisselen. In het team zitten 3 dames die
niet onder doen voor de heren. Regelmatig
wordt een uit de kluiten gewassen
tegenstander “per ongeluk” onderuitgehaald.
Natuurlĳk worden er dan direct excuses
gemaakt en wordt er geïnformeerd naar het
fysieke welzĳn.
Kampioen zal dit team niet snel worden.
Tĳdens het spel wordt wel alles gegeven wat
regelmatig toch tot zeer spannende
wedstrĳden leidt.
Dan is het leuk om te zien dat onze
tegenstanders ons soms onderschatten en

denken de buit binnen te hebben bĳ een 5-3
voorsprong met nog 10 minuten te gaan. Niet
dus, dan maakt Kamerik er gewoon nog even
3 en gaan we met 5-6 winst naar huis.
Soms wordt met dubbele cĳfers verloren,
maar daar gaan we het hier niet over hebben.
We zullen de selectie even voorstellen:
Milan Hoogerwerf: Onze onverschrokken
doelman, jongste van de groep, wordt met de
week beter. Wisselt geniale reddingen af met
hier en daar een iets minder gelukkig
moment.
Daan Wiltenburg: Laatste man, de
steunpilaar van het elftal. Heeft een geweldige
traptechniek, snelheid en is niet vies van een
lange solo die soms al in eigen
strafschopgebied begint.
Wesley van Putten: Voorstopper, laatste man
of mid-mid. Sterke verdediger met offensieve
acties, kan een mannetje uitspelen om daarna
een mooie steekbal te geven op spitsen.
Ivan Romĳn: Rechtsback, is uitgegroeid tot
een boom van een
vent, strak in het vel
en zeer veel
snelheid, waardoor
je hem ook steeds
vaker voorin ziet.
Jesse van Zĳtveld:
Voorstopper/
verdediger. Jesse is
dit seizoen
begonnen met
voetballen. Is erg
snel en maakt veel
tegenstanders het
leven zuur. In korte
tĳd zie je sterke
verbeteringen in zĳn
techniek. Kan goed
koppen.
Cecile van Schaik:
Linksback. Deze
kleine dappere dame
is voor de duvel niet
bang. Vliegt met
volle inzet de duels

in en komt er meestal als winnaar uit. Kan
verrassend ver ingooien.
Sam Bon: Links- of rechtsback. Als Sam zĳn
dag heeft dan vreet hĳ elke tegenstander met
huid en haar op. Het is een genot om te zien
hoe hĳ er dan vol in kleunt.
Stefan de Heer: Linkshalf, toont altĳd 100%
inzet, heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Ook bĳ Stefan zie je dit jaar sterke
verbeteringen qua techniek en spelinzicht. Je
ziet hem steeds vaker in de buurt van het doel
van de tegenstander. Als er weer gevoetbald
mag worden dan zal het niet lang duren
voordat hĳ er een paar scoort.
Luigi Italiano: Mid-mid/ Spits. Luigi heeft
een verfijnde techniek, onnavolgbare acties en
een “over-mĳn-lĳk” mentaliteit. Weet precies
wat hĳ wil, een goalgetter met een mooie trap.
Aukje Straver: Rechtshalf/ Rechtsbuiten.
Zeer gedreven sportieve dame. Maakt veel
meters en heeft een uitstekende conditie, een
echte teamspeelster.
Kim Goes: Rechtshalf. Geeft alles, gaat altĳd
voor de bal maar neemt vaak lachend een paar
beentjes van de tegenstander mee.
Kilometervreter op rechts. En -niet
onbelangrĳk- ook sterk in de derde helft, in
de kantine samen met Cecile aan de tosti met

een AA.
Nick Feddema: Mid-mid. Vooral in balbezit
erg sterk, stylist zoekt niet altĳd de beste maar
wel vaak de mooiste oplossing.
Coen Eveleens: Rechtsbuiten. Coen heeft
een uitstekende techniek, kan een mannetje
uitspelen om daarna een voorzet op maat af
te leveren.
Thĳmen den Blanken: Supersnelle spits,
heeft altĳd een eigen kĳk op de wedstrĳd. 1
op 1 op de keeper is hem wel toevertrouwd.
Hĳ vergeet weleens hoe goed hĳ kan
voetballen.
Rick Witteveen: Linksbuiten. Als Rick met
zĳn enorm lange benen eenmaal op gang is
dan is hĳ niet bĳ te houden. Hĳ raakt
inmiddels steeds meer gewend aan die lange
dingen en pikt daardoor regelmatig een
goaltje mee.
Erik Wiltenburg en Andre van Schaik
mogen als jeugdleiders deze groep binnen de
lĳnen laten acteren, wat ze met veel plezier
doen.
Trainers Ferry Hoogerwerf en Dick van
Arnhem schaven wekelĳks met zeer veel
enthousiasme aan het spelinzicht, conditie en
aan de technische skills van deze groep.
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JO18 De oudsten

In het jubileumjaar van de 75-jarige
VV Kamerik bestaat het oudste
jeugdteam uit een stel enthousiaste 16-,
17- en 18-jarige voetballers. Het goed
begonnen seizoen -we stonden vierde in
de competitie- strandde helaas door de
corona pandemie.
Bas, Johan, Floris, Colin, Juno, Chiel, Tom,
Adriaan, Daan, Mees, Wesley, Luuk, Jim,
Gaby, Dennis en Siep vormen dit jaar de

JO18.
Leiders zĳn Dani, Mark en Lex. Dani en
Mark verzorgen op maandag en woensdag de
trainingen. Lex houdt zĳn conditie met de
grensrechters-vlag op peil.
Ondanks dat het niet mogelĳk is wedstrĳden
te spelen blĳft de groep trouw en voltallig de
trainingen bezoeken.
Een aantal van deze jongens zal volgend
seizoen de overstap naar de senioren
(moeten) maken.
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Internationaal Toernooi

In 2014 vond de 30e editie van het
internationaal toernooi plaats. Het
evenement van het jaar voor de VV
Kamerik, het dorp en vele andere
voetbalclubs uit binnen- en buitenland.
Tien jaar eerder stopten vele trouwe
commissieleden, die er samen in waren
geslaagd een fantastisch toernooi neer te
zetten. Gerard Voorbĳ, die 20 jaar in de
commissie actief was, zegt hierover: ‘’Na 20
jaar was het mooi geweest. Ik heb veel plezier
gehaald uit het regelen van buitenlandse
verenigingen en de gezelligheid die erbĳ
kwam kĳken. Maar het was tĳd voor een
nieuwe lichting’’.
Enkel Peter Boere bleef de commissie trouw
en in zĳn zoektocht naar nieuwe
commissieleden kwam hĳ onder andere bĳ
Kees en Anita uit.
‘’Toen wĳ in Kamerik kwamen wonen zĳn wĳ
via Peter Boere betrokken geraakt bĳ de
vereniging. Na enkele jaren vroeg Peter ons

de horeca voor het toernooi te regelen.
Samen met een aantal nieuwe gezichten kon
het toernooi voortgezet worden. Ieder jaar
liepen we wel tegen iets aan wat we het jaar
daarop weer konden verbeteren. Misten we
het ene jaar kleingeld omdat iedereen voor
€50 geld pint? Dan zorgen we het jaar daarop
dat er voldoende was.

1000 Eieren
Ieder jaar kwamen er nieuwe initiatieven. Van
een simpel ontbĳt naar een ontbĳt waarbĳ
Kees ruim 1000 eieren bakte voor teams en
vrĳwilligers. Van bekers voor de teams naar
het inzetten van scouts zodat ook de beste
speler en later zelfs de beste trainer van het
toernooi een beker kregen’’, zo geeft Anita
aan.
Het evenement groeide uit tot een populair
evenement, waarbĳ niet alleen teams, maar
ook scheidsrechters, vrĳwilligers en publiek
trouw bleven komen. Hoe kan het dat
iedereen zo trouw het toernooi bleef
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bezoeken?
‘’Vooral omdat dit volgens ons alleen in
Kamerik kan. Leden die bardiensten draaien,
ouders van jeugdspelers die eten opscheppen
en vele dorpsgenoten die bĳvoorbeeld als
crew lid allerlei klusjes oppakten: iedereen
stond voor elkaar klaar. Misschien kwam dat
ook doordat wĳ als commissie onze
vrĳwilligers probeerden te verwennen: een
uitsmĳter bĳ de lunch en een biefstuk bĳ het
avondeten. Een nachtsnack voor de ouders en
de crew die in de nacht toezicht hielden.
Andersom kwamen wĳ vroeg in de ochtend
in een opgeruimde keuken; de nachtwakers
hadden alles voor ons schoongemaakt.’’
De sfeer was dus altĳd goed binnen de
organisatie en dat had ook zĳn uitwerking op
de deelnemers aan het toernooi. We kunnen
ons allemaal nog wel de volle feesttent voor
de geest halen en er zĳn mooie
vriendschappen gesloten tussen deelnemende
teams.

Lucky Ajax
Hoewel ieder jaar weer een nieuwe
hoogtepunt was, werd de 25e editie in 2009
een van de meest memorabele. Lucky Ajax
kwam toen een wedstrĳd spelen tegen het
eerste elftal. Ook de editie in 2012, waar
Scoren voor Suus onderdeel van was, werd
een groot succes. Oud Feyenoord kwam op

bezoek en George Baker zong zĳn grootste
hit. Een editie met een lach en een traan,
waarbĳ geld werd opgehaald voor de
Hartstichting.
Kees en Anita geven aan dat er bĳ de
organisatie van deze evenementen nog meer
kwam kĳken. ‘’Professionele security, een
stadionspeaker en natuurlĳk een viptent. Maar
ook hierbĳ konden we weer op vele
vrĳwilligers rekenen’’.
Helaas was de editie in 2014 de laatste editie
van het internationaal toernooi. Strengere
regelgeving zorgde ervoor dat het voor de
organisatie een bĳna onmogelĳke opgave
werd het toernooi op dezelfde wĳze te blĳven
organiseren.
‘’Het waren intensieve dagen voor ons tĳdens
het toernooi, met maar een paar uur slaap per
nacht. Een week voor- en een week na het
toernooi namen we vrĳ. Maar dit was het
zeker waard. We kĳken er met een heel goed
gevoel op terug’’ aldus Anita.
De sfeer, de humor, de vriendschap, het klaar
staan voor elkaar: dat maakte het toernooi tot
hét evenement van het jaar.
Gaan we in de toekomst weer een
internationaal toernooi meemaken? Het
wordt een lastige opgave, vinden zowel Kees
& Anita als Gerard. Maar het is mogelĳk,
want Kamerik heeft bewezen dat het kan.
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Nogeenjubileum,20jaarvoetbalkamp
Eigenlijk zou 2021 het 20e
jubileumjaar worden, maar door de
corona-pandemie kon het 19e
voetbalkamp in 2020 geen doorgang
vinden. Hopelijk dat het voetbalkamp
dit jaar wel doorgaat, de activiteiten
liggen al klaar.
Het voetbalkamp is opgericht door een groep
enthousiaste vrĳwilligers. Voor de JO19
(destĳds de A-junioren) was er het
Pinkstertoernooi. Voor de jongere jeugd was
er niet iets vergelĳkbaars, en zo is het
voetbalkamp ontstaan.
In de loop der jaren zĳn verschillende locaties
bezocht. De kampcommissie wist elk jaar
weer een wisselend programma aan te bieden.
Vooral de bonte avond op de locatie (podium
met geluid!) in Baarn in 2019 is beroemd.
Boven verwachting hadden alle teams een
stukje ingestudeerd. De meest hilarische
stukjes kwamen voorbĳ, maar ook heel
aandoenlĳke.

Beroemd en berucht is inmiddels de
ochtengymnastiek. Uitputtende dag, natuurlĳk
veel later dan normaal slapen. En dan ‘s
morgensvroeg ochtendgymnastiek.
Nick van Zĳl ooit zelf als pupil mee geweest,
nu organisator, beschrĳft hoe dat voelde:
“Het voetbalkamp van 2013 was er eentje
voor in de boeken. Niet alleen is de
welbekende kreet “WARME WORSTEN”
van Mirjam Voorbĳ ontstaan, nee, ook was dit
het eerste voetbalkamp waarbĳ
ochtendgymnastiek werd ingevoerd.”
“De pupillen, waaronder ikzelf, sliepen de
avond ervoor pas rond een uurtje of vĳf,
waarna we na een korte nacht van welgeteld
twee uur alweer wakker werden gemaakt.
Tot onze schrik stonden daar 4 kampleiders in
strakke yogapants. Zo begon de nieuwe dag
met 4 kilometer hardlopen. Daarna begon de
gymnastiekles pas echt. Iedereen zonder
badeend en schoonmaakborstel moest naar
voren komen om push-ups en sit-ups te doen.
Tot veel gelach en gehoon van de pupillen

met badeend moest je er echt aan geloven: je
had geen keus.”
“Acht jaar later zat ik zelf in de voetbalkampcommissie en wist ik gelĳk wat ik wilde doen:
ochtendgymnastiek. Nu stond ik zelf klaar in
strakke yogapants om de dag te beginnen met
een mooie hardlooproute. De pupillen gingen
om 5 uur slapen en dus was zeker de helft
hun badeend of schoonmaakdoekje vergeten,

hoppa 20 push-ups.”
Wĳ feliciteren alle leden met het 75-jarig
jubileum!
Nick van zĳl, Harold van der Gun, Lianne
van der Landen, Kitty Verheul, Angelique
Janmaat, Mark van der Moolen, Marjolein van
Dĳk, Luuk van Schaik en Jessica
Hulsenboom.
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Hé scheids..

Soms is het een hele zoektocht om een
scheids te vinden die op zijn vrije
zaterdag een wedstrijdje wil fluiten.
Maar gelukkig is er een trouw groepje
scheidsen dat zich vrĳwel ieder weekend
beschikbaar stelt. Dat maakt de zoektocht een
stuk makkelĳker. Eén van hen is Wim van der
Moolen.
“Op mĳn 45ste, na nog 7 jaar bĳ de VV
Kamerik te hebben gevoetbald, ben ik
gestopt. Om betrokken te blĳven bĳ het
voetbal ben ik gaan fluiten, junioren en
senioren. In het seizoen fluit ik vrĳwel iedere
zaterdag één wedstrĳd, niet meer hoor.”
Wim heeft zelf lang gevoetbald en kon
behoorlĳk fanatiek zĳn. Op latere leeftĳd
kreeg hĳ nog een rode kaart en twee
wedstrĳden schorsing. Dat is misschien de
reden dat hĳ weinig kaarten trekt: “Als een
fanatieke speler eens een tikkie uitdeelt, dan
kan ik dat makkelĳker door de vingers zien.
In de loop van de tweede helft zie je bĳ de

senioren dat er door vermoeidheid wat sneller
een overtreding wordt gemaakt. Terwĳl dat
dan niet per se de bedoeling is. Dan trek ik
niet meteen een kaart, zo strak zit ik er niet
op.”
Willem heeft de liefde voor het fluiten
doorgegeven aan zĳn zoons Frank en Mark.
“Zĳ zitten er wat strakker op dan ik hoor.
Zeker Mark is fanatiek en strooit makkelĳker
met kaarten. Ooit heb ik hem er uitgestuurd.
Hĳ wilde dat ik hem nooit meer zou fluiten.
Blĳkbaar heeft de scheidsrechtercoördinator
naar hem geluisterd, want ik heb hem daarna
ook niet meer gefloten.”
De kinderen van Frank zitten ook weer op
voetbal, is er misschien weer een goeie
scheids in de groei? Toch maar even vragen:
Waarom zĳn de Moolens zulke gedreven
scheidsrechters? Wat is daar nou voor nodig?
Lachend geeft Willem de verklaring: “In ieder
geval een scheidrechtersfluit.”
Precies de droge humor die je nodig hebt om
een wedstrĳd in goede banen te leiden.
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Walking Football

Tijdens de voorbereiding van het 70jarig bestaan van de VV Kamerik werd
een plannetje bedacht om ook onze
oudere leden in actie te laten komen.
Omdat wij een samenwerkingsverband
hebben met FC Utrecht werd deze club
door ons benaderd voor een activiteit.
Zĳ waren al een aantal jaren het Walking
Football aan het promoten door bĳ diverse
verenigingen demonstratiewedstrĳden te
spelen. Na een aantal gesprekken werd er
besloten om er een wedstrĳd van te maken
tussen FC Utrecht en de VV Kamerik op
vrĳdagavond 11 maart 2016.
Veel leden van vroegere jaren welke de leeftĳd
van 60 jaar waren gepasseerd werden
uitgenodigd zich aan te melden. Het
resulteerde in een groot succes. Voldoende
liefhebbers meldden zich aan en de wedstrĳd
werd een promotie voor het Walking Football.
Deze wedstrĳd betekende voor een groepje
leden de start van het Walking Football Team
bĳ onze club. Na deze kennismaking werden
we voor enkele toernooien uitgenodigd. Dit

werd erg positief ervaren dus zochten we
naar een wekelĳks potje voetbal. Sinds
september 2016 spelen we nu elke
woensdagmiddag een onderlinge wedstrĳd
tegen Sportlust ’46. De ene week in Woerden,
de andere week in Kamerik.
Tĳdens het spel gelden er afwĳkende
spelregels. Je mag niet hardlopen, je mag de
bal niet koppen, je mag geen sliding maken en
de bal mag niet boven heuphoogte gespeeld
worden.
Speelden we eerst in oude tenues van ons
eerste elftal, sinds een jaar hebben we een
eigen sponsor gevonden in de Onderlinge
Verzekeringen Kamerik. We hebben een
prachtig tenue en bĳpassende tassen
aangeboden gekregen. Hier zĳn we uiteraard
bĳzonder vereerd mee.
Wil je kennis maken met het Walking Football
neem dan gerust contact op met
ondergetekende. Er zĳn altĳd nieuwe spelers
(liefhebbers) welkom.
Bart Maĳenburg
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Jong Belegen

Jong Belegen, het leukste dameselftal
van de gemeente! Sinds medio 2015
heeft VV Kamerik haar eigen
Dameselftal.
Wat als een lolletje is begonnen, een stel
gillende dames in de wei, werd elk jaar iets
serieuzer. In 2017 zĳn we zelfs begonnen aan
de heuse vrouwen 35+ competitie, 7 tegen 7.
Hier kregen wĳ ook een geweldig mooi tenue
van sponsor Erik Wiltenburg Bouwkundig
tekenbureau! Waar we tot op de
dag van vandaag nog steeds
enorm blĳ mee zĳn!
In deze competitie werd vrĳ snel
duidelĳk waar wĳ als dames blĳ
van werden. In eerste instantie
“een winnende TOS!!” en later
werden wĳ al snel beroemd om
onze gezelligste “derde helft”.
Menig kantinebeheerder wist al
snel dat als Jong Belegen in thahouse was, de tafels beter aan de
kant konden gaan. Zodra het
lĳflied, Sex on fire gedraaid werd,
was er geen een tafel meer veilig!
14 April 2017 hebben wĳ ons
eerste eigen thuistoernooi
georganiseerd, het Jong Belegen

Feestival.
Dit was een groot succes, veel
teams uit de regio kwamen
meedoen, zelfs een
samengesteld team uit
Woerden. Na het toernooi
(over de uitslag zullen we het
maar niet hebben) waren
Marco, Mark en Party DJ
Marco er om de sfeer er goed
in te knallen!!! Dit hebben wĳ
in 2018 en 2019 ook nog
kunnen doen, helaas daarna
niet meer, maar we kĳken
enorm uit naar de volgende
editie.
Sinds vorig voetbalseizoen
kwam er naar aanleiding van de
competitie toch wel wat meer vraag naar
serieus voetbal om de hoek. Gelukkig kregen
wĳ vanaf dat moment hulp, van onze Mark,
de “Lĳder” van ons team!! Wat zĳn wĳ blĳ
met hem, er komt bĳna een serieuze opzet
tĳdens de wedstrĳd! Ook zorgt hĳ ervoor dat
er minder gekwebbeld wordt tĳdens de
training, dat is ook voor de omgeving prettig.
Corona raakt ons allemaal, daarom is onze
wens, dat we weer snel de “wei” in kunnen, en
er weer een sportief en vooral gezellig
sportjaar met elkaar van mogen maken!!
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Het nieuwe Kamerik 4
Kamerik 4 is een mooie mix van
jongens uit en buiten Kamerik die
graag met vrienden willen voetballen en
een gezellige 3de helft willen hebben.
Ondanks dat we het laagste seniorenteam zĳn
wordt er elke woensdagavond in grote getale
getraind en wordt op zaterdag een serieuze
opstelling gemaakt. Coach Paul Alfons
noteert deze 11 namen elke week op zĳn
kleine oranje vouwblaadjes. Na de wedstrĳd
bergt hĳ deze op in zĳn VV Kamerik
coachjas waardoor de briefjes tĳdens de
wedstrĳd nog weleens door de war raken met
de briefjes van een week eerder.
Bĳzonder is dat onze gemiddelde leeftĳd
door 1 speler erg omhoog gaat, wĳ hebben
namelĳk Gĳs in ons team die de 70 nadert,
maar desondanks nog steeds een van de
betere condities heeft!
Buiten het voetbal om is er ook genoeg te
melden, wanneer je spreekt over een trouwe
supporter hebben wĳ deze zeker, elke

thuiswedstrĳd zit bĳ ons Oma B op de bank
weer of geen weer. De B staat voor Benschop
Autobedrĳf dat tevens al jarenlang onze vaste
shirtsponsor is. Fleur onze verzorgster mogen
we ook niet vergeten te noemen. We hebben
een Boetenpot om het gepoort worden, het
verkeerd ingooien of het te laat komen te
kunnen registreren.
De jaarlĳkse wedstrĳd tegen oud Sjunk en het
Sportlust toernooi behoren tot de
hoogtepunten maar daarnaast hebben we ook
nog het teamuitje. Elk jaar beschikken we
over een gemotiveerde AC die deze dag
organiseert. Daarnaast is er ook een zeer
strenge selectie-eis voor invallers: 45 minuten
meedoen.
Seizoen 2017-2018 21 wedstrĳden 9 punten
12de plaats
Dit was het eerste seizoen waarin Thomas de
leidersrol overnam van Elbert (Zwengel) en
de laatste plaats werd behaald, het team
bestond uit een mix van oudere spelers en
eerstejaars senioren. Elke week was het
moeizaam om een team compleet te krĳgen
en moest er veel geleend worden van andere
teams.

Seizoen 2018-2019 22 wedstrĳden 20
punten 10de plaats
Scout Jurjen heeft via zĳn netwerk een aantal
nieuwe aanwinsten gestrikt: Pieter, Jan-Arne,
Mathĳs V, Sebastiaan, Mathĳs S en Paul
kwamen vanuit Sportlust bĳ Kamerik 4

voetballen. De blessuregevoelige Martĳn
schoof zĳn zwager Jan-Dirk naar voren en zie
het resultaat. Belangrĳk in dit seizoen was ook
de komst van assistent leider Paul Alfons die
met zĳn jarenlange ervaring de punten op de i
wist te zetten.
Seizoen 2019-2020 14 wedstrĳden 14
punten 7de plaats, gestopt door corona
Het seizoen was helaas (te) kort, maar we
waren goed bezig. De wedstrĳden die we nog
moesten spelen waren tegen ploegen die
onder ons stonden, dus de punten konden
opgeraapt worden. Dit seizoen kwamen
Kevin, Melvin, Bjorn en Wessel ons
versterken.
Seizoen 2020-2021 4 wedstrĳden 6 punten
5 de plaats, gestopt door corona
Dit had een mooi seizoen moeten worden, de
kern van het 4de waarvan Mick en Thomas
inmiddels de langst zittende zĳn werd
aangevuld met 3 nieuwe aanwinsten Wilco
(Harmelen), Martĳn (Linschoten) en Nils
(Woerden). Het voetbal ging steeds beter en
er werden mooie grote uitslagen neergezet.
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De charme van Kamerik 3
In Kamerik 3 spelen de talenten van
weleer om af te bouwen na een
glansrijke carrière in de selectie samen
met gezellige gasten die een carrière op
een ander niveau nastreven.
Jarenlang heeft het 3e op het zelfde niveau als
het 2e gevoetbald. Aan het begin van dit
seizoen (2020-2021) vond iedereen het wel
welletjes en leek het beter om een klasse lager
te gaan spelen. Dit om niet al te vaak meer
tegen van die “snelle en nét te fanatieke
jochies” te hoeven spelen.
Bĳ Kamerik 3 kom je makkelĳk binnen, en
zie je zelden een speler vertrekken. Aan het
begin van ieder seizoen staan er meer dan 25
spelers op de lĳst maar op zaterdag zĳn we al
blĳ met 2 fitte wissels.
De selectie die iedere week voor aankomende
zaterdag wordt doorgemaild is nooit de

selectie die op
zaterdag op het
veld staat, dat
blĳft een
verrassing.
Voornamelĳk
wanneer er meer
dan 14 spelers
op de lĳst staan
voor de
komende
wedstrĳd is de
kans groot dan
een aantal
mannen hun
kans schoon ziet
om toch maar
ergens bĳ te
beunen of met
hun meissie
richting de
woonboulevard
te gaan, “er zĳn
toch genoeg
spelers..”
Hierdoor wil het
nog wel eens
gebeuren dat het
team vervolgens
na 10 minuten
spelen weer met
11 man en een
geblesseerde
grens op een
knollenveld in
een ĳskoud en
verregend Aarlanderveen staat.
Papadagen, blessures, werk op zaterdag,
spelers die niet op komen dagen wanneer het
hun wasbeurt is, weekendjes weg met de
vrouw: het hoort allemaal bĳ de charme van
Kamerik 3.
Een leeftĳdsverschil van meer dan 20 jaar
tussen de oudste en de jongste speler op het
veld is niet ongebruikelĳk en de kreet “ik heb
nog met je vader gevoetbald” is dan ook
veelvuldig gevallen.
Op het veld is altĳd sprake van ouderwets

fanatisme en wil om te winnen! Proberen de
bal het werk te laten doen en de tegenstander
te laten lopen. Hoog druk zetten is altĳd het
proberen waard en als dit niet werkt is de
tactiek snel veranderd. De 8 spitsen in het
team zĳn volgens de overlevering goed voor
duizenden doelpunten in hun carrière en
sommigen zouden volgens de verhalen nog
makkelĳk mee kunnen met het 1e..
Dat Kamerik 3 staat voor een schat aan
ervaring gecombineerd met jong talent zorgt
voor een mooi gezelschap. De sfeer is nooit
slecht en eigenlĳk is gezelligheid het grootste
goed; juist dat maakt het mooi om onderdeel

te zĳn van dit geweldige team!
Winstpartĳen, gelĳke spelen en nederlagen
worden uitgebreid gevierd in de kantine en
net zoals bĳ zo’n beetje alle teams van
Kamerik zĳn de prestaties hier wél van
Eredivisie-niveau!
De mooiste dagen zĳn het wanneer er wat
spelers te laat komen en er tĳdens de
wedstrĳd ook nog iemand wordt gepoort, dan
zĳn de eerste rondjes alweer vergeven. Tot
laat op de zaterdag wordt er dan hele sterke
praat verkocht.. We hopen dit snel weer en
nog heel lang te kunnen doen!
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Je opleiding in Kamerik 2
Het tweede is het opleidingselftal van
de vereniging. Na de overstap vanuit
de jeugd komen jonge honden als Nino
de Koning, Timo Steffens, Guus Bakker,
Bart van Leeuwen, Sam van Zijl, Stijn
Ruis en Ruben Langendoen bij het
tweede terecht.
Hier worden talenten als Jelle Ruis, Noah
Vandermeer, Jelle van Schaik, Michel van
Schaik, Jelle de Wit, Richard Eveleens, Justin
’t Hart en Tĳs van Rossum klaargestoomd om
door te breken bĳ de selectie, om de wetten
van het seniorenvoetbal te leren kennen en
om zich de geĳkte kleedkamergeintjes eigen te
maken.
Aangezien je natuurlĳk niet een team kunt
opstellen met alleen maar talenten die net
komen kĳken is het tweede een mix van jonge
honden en ervaren rotten. De oudere spelers
kun je nog onderverdelen in twee categorieën:
de gebroeders Bart en Jelmer Knĳff die na
een lange carrière in het eerste elftal gaan

afbouwen bĳ het tweede omdat ze het niet
meer kunnen opbrengen om twee keer in de
week te trainen en spelers als Niels van der
Geer, Jorn Kwakkenbos, Joris Molenaar,
Christian van de Laarschot en Nick
Vandermeer die al jaren bĳ de senioren
meedraaien maar eigenlĳk nooit echt een
vaste plek in het eerste elftal hebben veroverd.
De grootste uitdaging bĳ het tweede is om
een goede balans te houden. De juiste mix
tussen jong en oud, maar ook de juiste mix
tussen plezier en prestatie. Op dinsdag- en

donderdagavond worden fanatieke en leuke
trainingen geleid door Jeroen Molenaar. Een
goede basis voor punten op zaterdag, maar bĳ
het tweede lukt het eigenlĳk zelden om twee
wedstrĳden achter elkaar met dezelfde spelers
op het veld te staan. En niet alleen omdat
spelers weer eens een weekendje weg gaan,
moeten werken of studeren, of geblesseerd
of geschorst zĳn..
Dezelfde redenen voor afwezigheid bĳ spelers
van het eerste heeft tot gevolg dat spelers van
het tweede doorschuiven. Dit betekent een

kans voor sommigen. Je kan jezelf bewĳzen
bĳ het eerste. Maar een teleurstelling voor de
rest, de speler in vorm wordt weggekaapt.
Het mag dan een bĳzondere cocktail van
verschillende spelers bĳ elkaar zĳn, iedereen
komt met hetzelfde doel: lekker voetballen en
plezier maken met elkaar. Dus wordt er veel
gelachen bĳ het tweede. De gezelligheid in de
kleedkamer, dat ene biertje te veel tĳdens de
derde helft en de teamuitjes en BBQ aan het
einde van het seizoen: je mag blĳ zĳn dat je
met het tweede mee mag doen!
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Ervaring en talent in Kamerik 1
Dit is mijn 2e seizoen als
leider van Kamerik 1. Ik
heb deze taak
overgenomen van Nick
Vandermeer die deze taak
de voorgaande 5 jaren op
zich heeft genomen.
Kamerik 1 is een hechte groep
spelers. Een mooie mix van
ervaren oudere spelers en jong
talent. Een echt team dat “welk
resultaat er ook wordt behaald”
elkaar nooit laat vallen.
Fanatiek zĳn als het moet maar
waar de gezelligheid heel
belangrĳk is.
De oudste speler van de groep
is Robert de Wit. Hĳ maakte
zĳn debuut in Kamerik 1 in
2001-2002, Jurrie van den Berg
moest nog leren lopen. Na vele
jaren vaste selectiespeler te zĳn
maakte hĳ de switch van
rechtsbuiten naar keeper.
In de winterstop van 2020
kwam hĳ met een opvallende
mededeling. “Ik had niet meer
de motivatie die erbĳ hoort om elke week in
het 1e te spelen. Ik wilde ook niet de jeugd in
de weg staan. Daarom heb ik een stap
teruggedaan. Als vaste reservekeeper kan ik
altĳd uit de brand helpen indien nodig. Maar
bovenal ben ik nu als keeperstrainer bezig om
de talentvolle keepers meer bagage te geven.”
Op deze manier bewĳst Robert nog steeds
zĳn waarde voor het team!
Ook dit seizoen zĳn wĳ weer gestart in de
leuke competitie in de 4e klasse. Een
competitie waar wĳ bĳna wekelĳks een derby
mogen spelen. Na een voorbereiding met
goed voetbal in een voor ons nieuw 5-3-2
systeem viel de competitiestart zoals bĳna
gebruikelĳk tegen. Toen wĳ de 4e wedstrĳd
ons eerste punt binnen haalden tegen
Alphense Boys was dit ook meteen de laatste
wedstrĳd.
Helaas gooide het Corona virus roet in het

eten en ging de competitie voor het tweede
seizoen op rĳ op slot.
Wĳ hopen met elkaar dat wĳ dit seizoen nog
op een mooie- en sportieve manier op het
veld met elkaar kunnen afsluiten. Zodat wĳ
Patrick het afscheid kunnen geven dat hĳ
verdient. Dit na een unieke periode van 7
seizoenen! Iets om trots op te zĳn als trainer
en ook als club. Ook onze verdedigende rots
in de branding Tim zal na dit seizoen stoppen
met voetballen in het eerste.
Ook Tim heeft zĳn sporen wel verdiend in
het eerste. “De mooiste wedstrĳd was
waarschĳnlĳk die bĳ Berkel uit. Peter Boere
reed dwars over het terrein en parkeerde zĳn
wagen tegen de kleedkamer aan. We hadden
nog een kwartier om om te kleden en warm te
lopen. Een beroerde voorbereiding, maar we
speelden fantastisch en wonnen met 1-5. Ik
scoorde als middenvelder 2x.

Andere hoogtepunten waren toch wel de
wedstrĳden tegen Lucky Ajax, Scoren voor
Suus en Feyenoord A1 met o.a. Bruno
Martins Indi en JP van Gastel als coach.”
Kunnen voetballen op het hoogste niveau is
voor Tim geen vanzelfsprekendheid geweest:
“Ik moest door een longembolie een aantal
jaar geleden een stap terugdoen. Via het 3e en
daarna 2e werkte ik weer toe naar mĳn oude
niveau. Mĳn rentree tegen Linschoten voelde
als een tweede debuut.”
Het blĳft tot de dag van vandaag een vreemde
periode voor iedereen en dus ook voor ons
als team. Hopelĳk kunnen wĳ aankomend
seizoen de draad weer volledig oppakken en
er een mooi seizoen van gaan maken. Een
nieuwe start met een nieuwe trainer en volop
nieuwe uitdagingen. Wĳ kĳken ernaar uit!
Op naar de volgende 75 jaar VV Kamerik.
Een sportieve groet, Mario.
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Trainers: Patrick en Yoni
Yoni Sahertian is voor het seizoen
2021-2022 aangesteld als nieuwe
hoofdtrainer van VV Kamerik.
Sahertian volgt hiermee Patrick de
Ruijter op die na zeven seizoenen de
vierdeklasser gaat verlaten. Een mooi
moment om Yoni voor te stellen en de
heren een aantal vragen voor te leggen.
Stel je even nader voor aan de supporters
van VV Kamerik?
Patrick: Getrouwd met Petra. Ik heb 2
zonen, Jason van 17 (half seizoen bĳ VV
Kamerik gespeeld) en Delano van 11 (pupil
van de week geweest). Ik ben nu 17 jaar
trainer nadat ik gevoetbald heb bĳ DWSV,
Hercules, Houten en Utrecht. Ik ben trainer
geweest bĳ DHSC, VSC, Schalkwĳk en nu
Kamerik.
Yoni: Voorstellen? De Social media laten
tegenwoordig al weinig te raden over. Maar ik
ben gelukkig met Sarella en we hebben twee
kinderen: Jayce en Mauro. Sarella is een echte
Utrechtse, ik ben geboren en getogen in
Leerdam. Trouwen staat in de planning. Sinds
3 juli 2020 zĳn we verloofd. Ik heb een grote
passie voor het voetbal en daarnaast wil ik
veel tĳd doorbrengen met mĳn kinderen en
vrouw natuurlĳk.
Wat doe je in het dagelĳks leven?
Patrick: In het dagelĳks leven werk ik sinds
kort als Logistics Teamlead bĳ Pally Biscuits
in Nieuwegein. Tĳdens de corona ben ik mĳn
baan kwĳtgeraakt. Gelukkig heb ik snel iets
nieuws gevonden. Ik heb het naar mĳn zin
nu, maar de werktĳden zĳn wennen. Zo werk
ik tegenwoordig ook ‘s avonds en in de
weekenden.
Yoni: In het dagelĳks leven houd ik me bezig
met mensen die in beweging willen komen. Ik
werk 24 uur als re-integratie sportcoach in
Houten met verschillende doelgroepen.
Daarnaast heb ik een eigen bedrĳf (Yoni
Personal Training) en word ik ingehuurd door
Gym Nieuwegein. Wanneer ik mĳn overige
tĳd niet aan het voetbal spendeer, fitness ik
graag voor mezelf of kan ik heerlĳk genieten

van mĳn gezinnetje.
Hoe ben je in het trainersvak beland?
Patrick: Op mĳn 21e kreeg ik een zware
knieblessure waarvan ik nooit echt hersteld
ben. Naarmate de jaren vorderden duurde het
steeds langer na training of wedstrĳd dat ik
pĳnvrĳ was. Noodgedwongen moest ik
stoppen. Na 3 maanden miste ik het voetbal
zo erg dat ik mĳn trainer vroeg of ik niet zĳn
assistent kon worden bĳ zĳn nieuwe club. Ik
wilde persé in het voetbal blĳven. Ik ben toen
met hem meegegaan en heb 5 jaar als
assistent-trainer gewerkt, voordat ik zelf
hoofdtrainer wilde worden. Ik kreeg de kans
bĳ VSC in Utrecht en ik heb ik daar nooit
spĳt van gehad.
Yoni: Voetbal is altĳd mĳn grote passie
geweest. Vanaf het moment dat ik lid kon
worden van een voetbalvereniging ben ik gaan
voetballen. Op 18-jarige leeftĳd terecht
gekomen bĳ VVV-Venlo en na wat
ongelukkige blessures steeds lager gaan
voetballen, hoofdklasse bĳ Ĳsselmeervogels
tot clubs in de vierde klasse. Wel altĳd blĳven
zaalvoetballen. Ik heb dit 8 seizoenen op
Eredivisie niveau mogen doen. Bloed kruipt
waar het niet gaan kan en dus ben ik altĳd
vanaf de zĳlĳn en achter de schermen bezig
geweest. Ik heb mĳn UEFA C diploma
behaald tĳdens mĳn studie op het CIOS te
Goes, kreeg les van Arie van der Zouwen. Ik

ben toen begonnen bĳ Leerdam Sport als
jeugdtrainer en dat deed ik naast het
voetballen. Ik speelde in het eerste en de
jeugdspelers vonden het leuk om training te
krĳgen van een eerste speler. Ik kan het
iedereen aanraden als je in het eerste speelt
om wat terug te doen voor de club.
Mĳn grootste inspirator was en is Ron Stutz!
Hĳ vond dat ik de juiste motivatie had om te
groeien in het trainersvak. Dus klopte ik aan
bĳ Leerdam Sport ’55. Na een aantal jaren
jeugd te hebben gedaan werd ik assistent en
kon ik beginnen aan mĳn cursus UEFA B. Ik
kreeg les van een ervaren trainer, Albert van
der Dussen. Twee jaar later werd ik
hoofdtrainer bĳ Leerdam Sport. Ik ben deze
club zeer dankbaar voor het vertrouwen in
mĳ. Van daar is het in een aardige
stroomversnelling gekomen.
Hoe werk jĳ als trainer?
Patrick: Ik ben een trainer zonder ambitie
om op hoog niveau te trainen. Mĳn ambitie is
om het hoogst haalbare eruit te halen op het
niveau waarbĳ voetbal en plezier nog hand in
hand gaan. Voor mĳ is het nog steeds een
hobby, waarvoor je toevallig betaald wordt.
De omgang met spelers vind ik het
belangrĳkst. We hoeven geen vrienden te zĳn
maar wederzĳds respect en een goede sfeer

brengen mĳns inziens op ons niveau meer
resultaat dan een trainer die maar van alles eist
van de spelers. Natuurlĳk, in het veld en op
trainingen eis ik het maximale van mĳn
spelers, maar ik begrĳp heel goed dat er voor
spelers meer is in het leven buiten het voetbal.
Ik denk dat ik daarin een juiste balans weet te
vinden.
Wanneer iedereen lekker in zĳn vel zit, dan
presteer de groep beter. Vandaar dat ik op
trainingskamp eigenlĳk het liefst iets doe wat
niet met voetbal te maken heeft. Dat is de
reden dat we waterpolo, grot-mountainbiken,
American football of atletiek hebben gedaan.
Yoni: Met mĳn passie voor het spel, mĳn
leergierigheid en ambities zie ik vooral de
uitdaging in het combineren van capaciteiten
van spelers om een zo goed mogelĳk resultaat
te behalen. Ik ben sociaal aangelegd, ga graag
met mensen om. Ik ben dan ook blĳ met de
uitdaging bĳ VV Kamerik. En ik hoop mezelf
ook hier te kunnen blĳven ontwikkelen
Persoonlĳk vind ik het belangrĳk om te
werken aan een team, analyserend en vooral te
kĳken waar een groep toe in staat zou kunnen
zĳn en proberen eruit te halen wat erin zit. Ik
wil spelers beter maken. Ben positief
ingesteld en probeer dat over te brengen op
de spelersgroep. Uiteraard wel reële en
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uitvoerbare doelen te stellen. Kans op succes
daarmee vergrotend. Succes is in mĳn optiek
de beste motivatie om ervoor te blĳven gaan.
Waar heb je bewondering voor?
Patrick: Voor mĳn vrouw. Zĳ vangt mĳ op
wanneer het teleurstellend gaat, en juicht mee
wanneer het goed gaat. Zĳ accepteert het
wanneer we iets niet kunnen doen, omdat
manlief met zĳn voetbal bezig is. Zĳ weet dat
voetbal voor mĳ belangrĳk is, en steunt mĳ
volledig. Daar heb ik zeer veel bewondering
voor. Het is nu het moment dat ik tĳd voor
haar, en mĳn kinderen, ga maken. Dat hebben
ze verdiend.
Bewondering op voetbalgebied heb ik voor
alle vrĳwilligers bĳ VV Kamerik. Vooral die
mensen die het doen omdat ze het willen, niet
omdat het gevraagd wordt. Als ik er ben, zĳn
zĳ er ook. Nooit is iets teveel gevraagd. Echte
clubliefde zit diep, dat is prachtig.
Yoni: Bewondering heb ik vooral voor alle
vrĳwilligers bĳ de amateurverenigingen, die
het mogelĳk maken om op sportief gebied
een fijne sociale omgeving te creëren. Sport
verbindt en verbroedert. Het zorgt voor meer
begrip en respect voor elkaar, en daarmee
voor een beter evenwicht in de samenleving.
Wat zĳn je verwachtingen voor 2021-2022?
Patrick: Na dit seizoen stop ik als trainer. Ik
wil meer tĳd aan mĳn gezin te geven. Lekker
bĳ mĳn eigen kinderen kĳken en een vakantie
plannen zonder rekening te houden met het
voetbal. Maar ik zal ook zeker vaak in
Kamerik komen om mĳn club te supporten.
Yoni: Mĳn focus ligt op het verbeteren van
zowel het individu als het team. Als iedereen
iedere week een beetje beter wordt, leidt dit
vanzelf tot een goed resultaat.
VV Kamerik past bĳ mĳ als trainer
omdat?
Patrick: Ik denk dat VV Kamerik goed bĳ
mĳ past om de persoon die ik ben. Zoals
eerder gezegd, werkt de manier waarop ik met
club en spelers om ga prima. Natuurlĳk is de
rek eruit na 7 jaar en moet er een nieuwe
trainer komen. Een nieuw gezicht, een andere
omgang, werkwĳze en trainingsmethoden zĳn
goed voor de groep. Ze zĳn daar aan toe,
hebben er recht op. Ik wens Yoni en de
spelers het allerbeste hierin, komt vast goed!
Yoni: Kamerik is een zeer sociale club waar je
jezelf snel welkom kunt voelen. In mĳn
ontwikkeling als trainer is het belangrĳk dat

het gevoel goed zit, goed voor het
zelfvertrouwen, goed voor het werk op
langere termĳn.
Met wat voor een gevoel ga je Patrick de
Ruĳter opvolgen als hoofdtrainer?
Patrick: Blĳf dicht bĳ jezelf en pas je aan
waar nodig. Je treft een club waarin iedereen
gelĳk is, en waar je met heel veel plezier kan
werken. Het is een echte dorpsclub. Klein,
gezellig en saamhorig, maar vooral “doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg”.

Hierbĳ horen ook zaken die je misschien niet
gewend bent. Speel met gevoel in op zaken
die in jouw ogen misschien “professioneler”
kunnen. Niet alles is mogelĳk, maar wel heel
veel, en alles is bespreekbaar. Wees eerlĳk en
open naar de spelers, dan krĳg je er heel veel
voor terug.
Yoni: Patrick heeft 7 seizoenen aan het roer
gestaan bĳ VV Kamerik en zĳn sporen achter
gelaten. Ik verwacht dat hĳ routine bĳ de
groep heeft ingebracht. Deze routine kan ik
goed gebruiken om -met begeleiding van
Mario ter Steege in de rug- mĳn eigen visie
neer te leggen.
Patrick: Ten slotte wil ik iedereen bedanken
bĳ de VV Kamerik voor de speciale tĳd die
we samen beleefd hebben. De hoogtepunten,
maar zeker ook de dieptepunten. Dat heeft bĳ
mĳ erg veel indruk gemaakt. De steun bĳ- en
van elkaar, die ik iedere keer mocht ervaren
wanneer bĳvoorbeeld iemand ons ontviel.
Dat voelde als echte clubliefde, met en voor
elkaar, in voor- en tegenspoed.
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Toenallesbeterwas
Ik zit alweer op de
reservebank en kijk
naar de wedstrijd van
mijn team. Vroeger kon
je de trainer nog een
beetje paaien met een
bacootje om in de basis
te komen, maar dat is er
nu niet meer bij.
De computer bepaalt
tegenwoordig de beste
opstelling, op basis van
spelersstatistieken. De
wedstrĳd is slecht en saai,
mĳn gedachten dwalen af
naar vroeger. Het
coronaseizoen 2020-2021,
25 jaar geleden alweer. Een
jaar lang zonder officiële
wedstrĳden. Wat een
dieptepunt. Hadden we
toen maar geweten hoe
mooi de jaren erna zouden worden.
De club groeide als kool, de babyboom na
corona zorgde voor veel nieuwe leden. En
ook de bouw van de grote nieuwbouwwĳk
Kamerik-Noord leidde tot veel nieuwe
aanwas. We hebben inmiddels meer
vrouwelĳke dan mannelĳke leden en maar
liefst 4 velden, op de plek waar vroeger nog
werd gekorfbald. Met echt gras, niet van
kunstgras te onderscheiden. Wel even wennen
voor de jongste leden, die gras alleen nog uit
de weilanden kennen.
Ik schrik op, kĳk naar het veld. De bal ligt in
het net maar niemand juicht. De fitbits, die
iedere speler aan de pols heeft hangen, trillen.
Sinds de invoering van de VAR op alle
amateurniveaus is binnen een seconde
duidelĳk dat het buitenspel is. Het is ook
duidelĳk te zien in de herhaling op het
scorebord. Vlaggers zĳn zo niet meer nodig,
wat het op de bank alleen maar gezelliger
maakt.
Het laatste kwartier van de wedstrĳd gaat in,
ik check of ik er nog in ga komen. Helaas, de
computer geeft aan dat mĳn huidige

fitheidsniveau het niet toestaat mĳ minuten te
laten maken. Klotesysteem.
Van het andere veld klinkt geschreeuw, en ik
draai me om. Ik zie dat dames 1 op
voorsprong is gekomen, wat knap is nu ze in
de hoofdklasse spelen. De tribune is aardig
gevuld, dat zĳn weer mooie inkomsten voor
de kas. Mĳn aandacht wordt getrokken door
een flikkering van het zonlicht op de
zonnepanelen op het dak van het nieuwe
kleedkamercomplex. De ouderwetse kantine
van staal en glas steekt er ouderwets bĳ af.
Typisch jaren ’10 bouwstĳl.
Ik twĳfel of ik na de wedstrĳd de sauna inga
of dat ik me onderdompel in het bubbelbad.
Maar eerst een glas bier met de mannen op
het dakterras. Vroeger hadden we nog flessen,
maar dat vond de jeugd ouderwets. Nu
stroomt er eigengemaakt VVK-bier uit de tap.
De horloges piepen, de wedstĳd is afgelopen.
1-0 verloren, onterecht natuurlĳk.
Sommige dingen veranderen nooit.
Bart Knĳff
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Met dank aan
Via deze weg willen wij alle sponsoren
bedanken voor hun steun en
betrokkenheid door de jaren heen.

• Gave Specials BV

• A. Van der Tol

• High Q

• Achterberg Bouw

• Isero Ĳzerwarengroep B.V.

• Autobedrĳf Benschop

• J. Molenaar Rietdekker

• Autobedrĳf Wil van der Tol V.O.F.

• JB Bouwtek

• Bouw- en Aannemingsbedrĳf C.L.
Uĳtewaal

• John Okkerman fietsen

• Bouwman timmerwerk
• Brouwerĳ BorrelNoot
• Cazant Betonbouw BV
• Celcius Loodgieters-, en installatiebedrĳf

• Gevaert makelaar verzekeraar
• Henkie's Party Service

• Kameryck
• Kastelĳn en Bĳlsma
• Kwakkenbos BV
• Makon BV

• Chez Michel Delicatessen & Catering

• Martin de Wit Graafmachine Verhuur
Kamerik

• De Boerinn

• Meubelmakerĳ van de Geer

• De Osim Compleet Wooncomfort

• Onderlinge Verzekeringen Kamerik

• De Schulenburch

• PLUS Romĳn

• De3duiten bv

• Patrick de Waal Schilderwerken

• Den Hollander Kaas

• QBTEC BV

• Derks & Zn Staalconstructies

• Rhino Engineering B.V.

• Dierenhotel Marĳke

• SPORTHUIS.NL

• Drost en Okkerman Vleesgroothandel

• Schalkwĳk

• Edward van Beek Schilderwerken
• Erik Wiltenburg Bouwkundig Tekenbureau

• Schilders- en Afwerkingsbedrĳf Bert
Rademaker

• Expert Woerden

• Slagerĳ Langeraar

• Fa N. Roest & Zn

• Synck Company

• Fiable

• T.S.D. B.V.

• Firma Tuithof

• Van der Meer Bouw- en Aannemingsbedrĳf

• Foodpartners BV

• Vandermeer Installaties

• Fysio van Leeuwen

• WGS Accountants

• GBI van Arnhem

• van Schaik Engineering

• Garage Rĳnland Woerden B.V.c
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