
 

Datum Interview: 27-12-2022  Pagina 1 

 

Dirk de Wild: puur plezier in walking football

 

Op latere leeftijd nog aan een sportieve hobby beginnen: vv Lekkerkerk 

Businessclublid Dirk de Wild is er een aansprekend voorbeeld van. Op zijn 68e 

geniet hij met volle teugen van zijn zondagochtenden met de walking football-groep 

van vv Lekkerkerk. “Het is in alle opzichten geweldig!”, stelt hij vast.  

We treffen Dirk de Wild in zijn bedrijfsloods aan de Van Markenstraat 34. Een  gloednieuw 

pand op de locatie die ruim een jaar geleden getroffen werd door een allesverzengende brand 

die meerdere bedrijfsgebouwen in de as legde. Dezer dagen wordt de laatste hand gelegd aan 

het nieuwe pand, dat vooral benut gaat worden voor de opslag van garantiegoederen voor een 

grote klant van Dirk de Wild. De overige ruimten worden ingericht als onder meer kantoor, 

kantine en relaxruimte in ‘Engelse stijl’. “Een mooie plek om van het leven te genieten,”, zegt 

Dirk de Wild over die laatste ‘mancave-achtige’ plek. “Ik heb altijd flink hard gewerkt en ben 

nu in  een levensfase aangekomen waarin ik nog dingen mag, maar niet meer moet. Dat 

betekent niet dat ik met mijn armen over elkaar de hele dag thuis ga zitten, want dat past 

niet bij me. Ik wil wél wat om handen hebben.” 

Eén van zijn meest geliefde bezigheden is zijn lidmaatschap van de walking football-groep van 

vv Lekkerkerk. Elke zondag rond 09.30 uur meld Dirk de Wild zich op het sportpark aan de 

Tiendweg-west voor een vast ritueel dat begint met een kopje koffie en een praatje pot en 

gevolgd wordt door de gang naar de kleedkamer, een uurtje samen sporten en gezellig 

napraten in de kantine onder het genot van een hapje en een drankje. Rond 12.30 uur keert 

Dirk de Wild – meestal met tranen in zijn ogen van het lachen- verkwikt huiswaarts. “Ik had 

nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden”, glimlacht de Wild, die in 2019 bij de start van 

de walking football-groep al van de partij was. “Tot mijn 65e had ik nooit aan sport gedaan. 

Het zat simpelweg niet in mijn systeem. Wel was ik sinds 2000 actief als grensrechter bij vv 

Lekkerkerk, de club waar mijn kinderen destijds lid van werden. Al vrij snel liep ik met mijn 

vlag langs de lijn als zij speelden. Veel verstand van voetbal had ik niet, dus was ik blij met de 

tips die ik kreeg van ‘leermeesters’ als Nico Kreukniet, Koos Brand, Martijn Stout en Teus 

Polderman de Jong.” 
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Het was laatstgenoemde die Dirk de Wild verleidde om aan walking football te gaan doen. Het 

bleek een schot in de roos. “Ik vind het inmiddels zo leuk dat ik het liefst elke dag het veld zou 

opstappen”, glimlacht de Lekkerkerker. “Nee, voetballen kan ik nog steeds niet, al zeggen 

mijn medespelers dat ik wél vooruit ga. Ik denk dat dat ook wel een beetje klopt, want het 

gaat me steeds wat gemakkelijker af. Ik scoor soms zelfs; in het goede én in mijn eigen doel, 

ha ha! Waar het me echter vooral om gaat zijn de lol en de kameraadschap. Die 

kleedkamerpret bijvoorbeeld; die is ongeëvenaard en niet na te vertellen. Ik ben echt  blij dat 

ik deel uitmaak van deze groep mensen.” 

Ook op zaterdagmiddag is Dirk de Wild regelmatig  bij vv Lekkerkerk te zien. “Ik kom dan 

even naar de kantine om een praatje te maken en een paar biertjes te drinken”, zegt hij. “dat 

zijn korte bezoekjes, want ik ben geen type dat ergens blijft ‘plakken’. Binnen een half uur ben 

ik meestal weer weg. Da’s de aard  van het beestje, hè. Ik vind het gewoon leuk om even sfeer 

te proeven, kort wat mensen te spreken en weer te gaan. Bij vv Lekkerkerk vind ik dat 

plezier.” 


