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 Blauw Bloed verschijnt maximaal 
driemaal per seizoen en wordt 
binnen Valburg kosteloos verspreid 
onder de leden. 
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W W W . S C V A L B U R G . N L  

VOORWOORD 

Het is inmiddels ruim 10 jaar geleden sinds de 
laatste editie van ons clubblad Blauw Bloed 
verscheen. Het papieren blad is in de loop der 
jaren vervangen door de website en door social 
media als Facebook en Instagram. De algemene 
indruk in die tijd was dat social media beter 
worden gelezen dan een papieren clubblad. De 
ervaring leert dat dit niet zo is. Berichten op 
social media volgen elkaar zo snel op dat vele 
daarvan niet de aandacht krijgen die ze 
verdienen. Een blaadje dat in de brievenbus 
wordt gegooid daarentegen krijgt dat wel.  
 
Bij wijze van proef heeft het bestuur ervoor 
gekozen om aan het einde van dit seizoen 
2021/2022 nog één keer een Blauw Bloed uit te 
geven. Hierbij hebben we geprobeerd om zoveel 
mogelijk de vormgeving van het oorspronkelijke 
Blauw Bloed aan te houden.  
 
Indien het initiatief met enthousiasme wordt 
ontvangen, ligt het in de planning om het drie 
keer per jaar uit te geven, te weten aan het einde 
van kwartaal 4, 1 en 2. De website en de 
verschillende social media accounts blijven we 
natuurlijk ook gewoon gebruiken. 
    
Het blad wordt bij leden die in Valburg wonen in 
de bus bezorgd. Voor de overige leden is het 
clubblad digitaal beschikbaar en worden er 
exemplaren beschikbaar gesteld in de kantine. 
 
OPROEP  
 
Mocht je het leuk vinden om mee te werken aan 
dit clubblad, laat het dan weten via 
info@scvalburg.nl. Dat mailadres kun je ook 
gebruiken indien je kopij hebt voor Blauw Bloed.  
 
 
De redactie (Roel Jansen en Royan van Velse)
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UIT DE BESTUURSKAMER  

 
 
 
 
 
Op 24 juni stond er een buitengewone ledenvergadering op het programma. Na ruim twee jaren geplaagd 
te zijn door COVID-19, speelde het virus de vereniging deze avond weer parten en konden er niet 
voldoende bestuursleden aanwezig zijn. De punten die op deze avond aan de orde hadden moeten komen 
zijn noodgedwongen verplaatst naar de reguliere algemene ledenvergadering op vrijdag 23 september 
2022. Eerder lukt niet meer in verband met vakanties. 
 
De punten van aandacht voor deze buitengewone ledenvergadering waren als volgt. 
 

1. Een contributieverhoging. Er zijn inkomsten vanuit kantine en sponsoren, maar de kosten voor het 
laten doordraaien van de vereniging lopen ook op. Er zijn ambities voor bijvoorbeeld regenjassen 
voor de teambegeleiding en meer trainers. Daarnaast begint het groot onderhoud van onze 
gebouwen er ook aan te komen (verfwerk). Gaan we reserves aanspreken of gaat de contributie 
wat omhoog? 

2. Een voorstel tot het wijzigen van het vrijwilligersbeleid. Een vereniging is een vereniging. Daarbij 
wordt verwacht dat een ieder zijn of haar steentje bijdraagt. Het is immers geen bedrijf waar je 
enkel betaalt voor een dienst. Dat vrijwilligerswerk is een belangrijke bijdrage om de kosten zo 
laag mogelijk te houden. De voorgestelde regeling om dit vrijwilligerswerk en met name de 
bardiensten af te kopen, wordt toegelicht. 

3. Op dit moment zijn alleen leden die op 1 januari van het lopende kalenderjaar de leeftijd van 18 
jaar hadden bereikt gerechtigd tot het uitbrengen van een stem op de algemene 
ledenvergadering. Misschien doet dat geen recht aan de ouders van jeugdleden. Tijdens de 
ledenvergadering willen we in gesprek gaan met de leden over het al dan niet toekennen van 
stemrecht aan deze ouders, en zo ja, op welke wijze dat dan zou kunnen. 

4. We hebben een voorstel tot statutenwijziging opgesteld om te voldoen aan de wet WBTR die is 
ingegaan op 1 juli 2021. Hierin wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid geregeld van bestuurders 
van verenigingen. Dit voorstel wilden we bespreken met de leden tijdens de buitengewone 
ledenvergadering. 

 
De uitnodiging en de stukken voor de ALV van 23 september volgen vanzelfsprekend nog op de 
gebruikelijke wijze. 
 
Het voetbalseizoen is ten einde. Tegen wie we het komende seizoen gaan spelen is nog niet bekend. De 
verschillende verenigingen uit de Betuwse omgeving, waaronder SC Valburg, hebben bij de KNVB een 
formeel verzoek ingediend om aankomend seizoen ingedeeld te worden bij clubs in deze regio. Het 
bijzondere hieraan is wel dat het werd aangemoedigd door de ene KNVB official, maar dat de andere 
KNVB official weer iets had van ‘zo werkt dat niet’. De B van KNVB staat helaas niet altijd voor 
‘behulpzaam’. We gaan het zien. We gaan met z’n allen in ieder geval proberen om er weer een prachtig 
voetbaljaar van te maken. Misschien lukt het zelfs om 35+ weer eens het veld op te krijgen. Een aantal 
van de 35+-spelers had er onlangs in ieder geval alweer goede moed in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tekst: Royan van Velse 

 

 



 
 

DE DERBY 

De klassieker Valburg – Herveld, de Blauwen tegen de  

Groenen, vond plaats op 30 april 2022. 
 
 
Op zaterdag 30 april was de streekderby na jaren afwezigheid weer terug in Valburg. De wedstrijd leefde 
in Valburg. Na de 1-1 in Herveld was er tenslotte iets goed te maken en er werden vooraf al een extra tap 
en barbecue geregeld. Dat dit nodig bleek werd als snel duidelijk toen bij het fluitsignaal minimaal 200 
man als toeschouwer aanwezig waren en niet vies waren van een biertje tijdens de wedstrijd. Het 
vuurwerk werd afgestoken en het gejoel klonk vanaf de zijkant. Vooral uit Herveld lieten ze zich (soms 
wat ongepast) horen.  
 
Na de pupil/speler van de week-ceremonie kon de wedstrijd dan eindelijk beginnen en vanaf minuut 1 
was er al strijd. Valburg had vooral de bal en Herveld probeerde er af en toe uit te komen met counters, 
dit was deze keer het wedstrijdbeeld. We kwamen 1-0 voor door weer eens een kopbal uit een corner. 
Daarna kwam Herveld uit de rust op 1-1 na een rommelbal bij een vrije trap, maar Valburg rommelde al 
snel een corner erin voor de 2-1. Toen volgde daarna de 3-1 na een lange bal. Onder het mom ‘nog even 
spannend maken’ schopten de Blauwen nog een keer finaal over de bal en kwamen de Groenen op 3-2. 
 
Toen was het nog een paar minuten spannend maar trok Valburg het over de streep. Wat volgde was 
vreugde van blauwe kant en ongeveer 100 man met schorre stemmen terug naar Herveld met lege 
handen (lees: 0 punten). Maar van Herveldse kant waar een zooitje was ontstaan, werd alles eerst nog 
keurig opgeruimd in samenwerking met wat mensen uit Valburg. De sfeer eromheen was zeer goed te 
noemen en als speler zijnde is het alleen maar mooi om zulke wedstrijden te spelen. Die groene rook en 
het (wat domme) geroep van de supporters van de tegenstander zijn voor ons olie op het vuur om elk 
duel te willen winnen. Valburg won de 2 streekderby’s achter elkaar en dat zijn toch mooie momenten 
ondanks het teleurstellende seizoen. De DJ draaide de nodige kantineklassiekers, de broodjes hamburger 
werden volop gebakken en het bier stroomde uit de tap. Er was niets wat dit feest nog kon verpesten, al 
helemaal niet toen er toch wat extra fusten gehaald werden bij De Viersprong. Dat bleek ook de volgende 
dag toen de kantinecommissie bij elkaar kwam om de boel in een goede schoonmaak te zetten. Het was 
een zeer geslaagde, goed verlopen derby met een prachtige sfeer, vijandig maar op een goede manier. 
Wij kunnen niet wachten tot de volgende!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tekst: Jeroen  Willemsen 

Foto: Royan  van Velse 



 
 

KORT NIEUWS 

    In deze rubriek snijden we enkele wetenswaardigheden en 

nieuwsfeiten aan die volgens ons het vermelden waard zijn. 
 

 
Dorpskrant 
Regelmatig verschijnt er kopij over SC Valburg in de Dorpskrant. Roy van Noordenburg 
is veelal degene die de teksten hiervoor verzorgt. Het is een middel om de activiteiten 
van onze vereniging in het hele dorp kenbaar te maken. Indien je iets hebt waarvan je 
denkt dat Roy er iets mee kan, dat interessant is voor de hele gemeenschap, mail hem 
dan gerust via pr@scvalburg.nl.  
 
Sponsorcontract met Quintes  
Op 12 april waren Gerti Deijs en Royan van Velse te gast 
bij Quintes om het sponsorcontract te tekenen. 
Quintes is onze hoofdsponsor en verlengde de 
overeenkomst tot 31 juli 2024. Arold de Jong, 
regiodirecteur van Quintes Gelderland, ondertekende 
het contract namens zijn organisatie. Hij is zelf 
voorzitter van een voetbalvereniging (v.v. de Bataven) 
dus hij weet als geen ander hoe belangrijk sponsoren 
zijn voor een club.  
 
Quintes is een financiële dienstverlener en 
tussenpersoon voor verzekeringen. Quintes brengt 
advies uit op maat en zorgt ervoor dat je op de juiste 
manier verzekerd bent. Dit geldt niet alleen voor 
bedrijven maar zeker ook voor particulieren. Als lid van SC Valburg kun je individueel ook gebruik maken 
van de voordelen van Quintes. Onze hoofdsponsor heeft namelijk een uniek verzekeringsarrangement 
samengesteld. 
 

De meeste leden hebben hun kostbare bezittingen, zoals de auto, het woonhuis, de inboedel of caravan 
al verzekerd. Hetzelfde geldt voor o.a. de risico’s van aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, ziekte, 
overlijden, beschadiging en/of verlies van zaken tijdens de vakantiereis en kosten van annulering. De 
verzekeringen zijn vaak ondergebracht bij verschillende maatschappijen en/of intermediairs. 
 
In het SC Valburg Voordeelpakket, dat door Quintes is samengesteld uit producten van verschillende 
verzekeraars, worden bijna alle verzekeringen op één polis ondergebracht en heb je te maken met maar 
één loket. Hiermee krijg je een duidelijk overzicht en één loket biedt ook veel gemak. 
Bovendien worden overlappingen vermeden, omdat alle verzekeringen op elkaar zijn afgestemd. 
Wat helemaal plezierig is, is dat Gerti Deijs alle verzekeringszaken voor je regelt! Gerti werkt al meer dan 
25 jaar met veel plezier bij Quintes (voorheen Guijt) en is als adviseur het aanspreekpunt voor zowel 
particuliere- als bedrijfsmatige relaties van Quintes. Ook in geval van schade, kun je dus een beroep op 
hem doen. Zo heb je jouw financieel adviseur dicht bij huis.  
 
DE VOORDELEN: 

- Aantrekkelijke premiestelling 

- Zeer uitgebreide dekking 

- Termijnbetaling mogelijk 

- 24/7 Home Care Service van SOS International 

- Een vast aanspreekpunt voor al je verzekeringszaken 

 

Tekst: redactie 

Foto’s: redactie 
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- SC Valburg deelt jaarlijks mee in de beloning die Quintes ontvangt voor polissen die door de leden 
van SC Valburg bij Quintes worden afgesloten. 

 
Wil je weten wat voor jouw persoonlijk de voordelen zijn van een overstap naar Quintes, bel, mail of App 
dan naar Gerti onder e-mailadres: gerti.deijs@quintes.nl of onder telefoonnummer 06-51188580. 
 
 
 

 
 
Contract Bert Willemsen verlengd 
Op 14 april 2022 hadden Dennis van 
Noordenburg en Royan van Velse een 
afspraak met Bert Willemsen om zijn 
trainerscontract te verlengen. De huidige 
overeenkomst liep af op 1 augustus 
aanstaande en, zoals Bert het zelf aangaf, is 
hij nog lang niet klaar bij SC Valburg. Formeel 
is het contract nu omgezet in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
We hopen hiermee dat we nog heel lang 
samen mogen werken met Bert.  
 

 

 

 

 

 

 

Seizoensopening 24 september 2022 
Op zaterdag 24 september trappen we officieel het seizoen 2022-2023 af. Die avond willen we dat vieren. 
Tevens willen we dan de sponsoren uitnodigen en alle vrijwilligers in het verdiende (nazomer)zonnetje 
zetten. Het is de avond na de ALV. Zet hem vast in de agenda! 
 
Sponsorcontract Vincent Jansen 
We zijn blij met het feit dat installatiebedrijf Vincent Jansen 
het sponsorcontract met SC Valburg heeft verlengd tot 
medio 2024. Dat betekent dat het logo van het bedrijf nog 
een tijdje op de shirts van de JO 11 mag prijken.  
Meer informatie over het installatiebedrijf is te vinden via 
de website vincentjanseninstallatie.nl.  
 
Nieuwe trainer SC Valburg 2 
Henrie Janssen start met ingang van het volgende seizoen 
als trainer voor SC Valburg 2. Henrie behoeft al lang geen 
introductie meer binnen de vereniging. Een mooie stap! 
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                  EEN NIEUWE JEUGDCOÖRDINATOR  

Nieuw en meer dan welkom bij de club: Gerard Rutjes. 
 
 
 
Sinds een paar maanden loopt Gerard Rutjes rond bij SC Valburg. Hij loopt overigens niet alleen maar 
rond. Hij kijkt, luistert, speelt, traint, coacht, adviseert, begeleidt… Gerard is een fantastische aanwinst 
voor onze vereniging. De redactie vroeg hem of hij zichzelf wilde presenteren. 
 
Hallo, mijn naam is Gerard Rutjes. Ik ben in april inmiddels 70 jaar oud geworden, ben getrouwd met 
Esther en samen zijn wij opa en oma van Tijn en Moos Selman. 
Het plezier als voetballer begon al op mijn 7e jaar. Ik ben toen gaan voetballen bij de club Fortissimo in 
onze woonplaats in Ede, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Toen ik 15 jaar oud was speelde ik in het 
eerste van de club Fortissimo, vanaf mijn 12e  t/m 16e jaar speelde ik in de Arnhemse selectie. Op mijn 17e 
ben ik begonnen met een elftal te trainen. Dit deed ik met heel veel plezier! Op mijn 19e werd ik gevraagd 
om op amateurbasis in het 2e elftal van Wageningen te spelen. We kregen hierbij een vergoeding (onder 
de tafel betaald). 
 

Na die periode heb ik bij Bennekom gespeeld op het 
hoogste amateurniveau. Ik heb mijzelf altijd wel 
ingezet voor jeugdspelers in het voetbalgebeuren. 
Mijn passie en gedrevenheid kwamen hier goed van 
pas, ik deed dit met heel veel plezier en toewijding 
voor de club. 
 
In het jaar 1999 werd ik vanwege mijn werk 
overgeplaatst naar Rotterdam. Het jaar erna, in 
december 2000, kreeg ik een burn-out. Middels 
gesprekken bij een psycholoog kwam naar buiten dat 
ik werken met kinderen erg miste, vooral mijn werk 
als coachend voetbaltrainer. Via mijn bedrijfsarts 
kwam ik vervolgens in aanraking en in gesprek met 
Feyenoord. Bij de amateurs van Feyenoord mocht ik 
toen een paar proeftrainingen doen. Ze waren zeer 
tevreden over mijn aanpak met jeugdspelers en ik 
werd benoemd tot trainer en coördinator 
onderbouw. 
 
In de jaren 2004/ 2005 ben ik bij Sparta BVO gestart 
als trainer voor de jeugd 0/13 jaar en 
jeugdcoördinator van de onderbouw. Daar heb ik o.a. 
Memphis Depay getraind. In het jaar 2006 kreeg ik 
een telefoontje van Henk van Stee. Hij vroeg mij of ik 
fulltime wilde werken bij Feyenoord. Die 
mogelijkheid heb ik toen met beide handen aan 

gegrepen. Het plezier om met talentvolle spelers te werken, als zowel jeugdtrainer en coördinator te 
functioneren gaf mij weer vleugels. Mijn passie en gedrevenheid werden weer volop benut. 
 
Wat mij geraakt heeft, is dat wij 5 jaar lang de beste jeugdopleiding van Nederland vormden. Die ervaring 
heb ik nog nergens mee mogen maken en ik ben nog steeds dankbaar dat ik hieraan een bijdrage kon 
leveren…., vele jeugdspelers hebben het eerste van Feyenoord gehaald. Van het huidige Feyenoord 1 heb 
ik de volgende spelers getraind: Justin Bijlow,Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida.              
 

 

Tekst: Gerard Rutjes 

Foto: Vrijestijl sportfotografie 



 
 

In al die jaren bij Feyenoord heb ik ook in het buitenland trainingen mogen geven. Onder andere in Japan, 
Amerika, Canada, Polen, Azerbeidzjan, Rusland en andere Europese landen ben ik met Feyenoord op 
toernooien geweest. 
 
Wij hebben thuis altijd gezegd: “Als we kleinkinderen krijgen, gaan we weer terug naar het oosten van het 
land om ze te zien opgroeien, en op te gaan passen in Valburg”. Al toen ze baby’s waren hebben we dit 
met heel veel liefde en plezier gedaan….en dat doen we nog steeds! Inmiddels zijn we ermee vertrouwd 
geraakt!    
  
Hoe ben ik dan bij SC Valburg terechtgekomen? Ik was in het zwembad aan het kijken bij de zwemles van 
mijn kleinzoon. Toen kwam Sabine naar mij toe met de vraag of ik bij Feyenoord had gewerkt. We raakten 
aan de praat en ze heeft mij in contact gebracht met de voorzitter Royan en met André. Ik ben met hen 
in gesprek gegaan en daarna heb ik nog een gesprek gehad met de trainers. Na een bedenktijd ben ik 
akkoord gegaan met het voorstel om een paar maanden aan te kijken of er van beide zijden een klik zou 
ontstaan. Ook heb ik de trainingen en trainers bijgestaan en gecoacht waar ik kon helpen en 
ondersteuning kon bieden. Van beide kanten kwam dit positief over en dit heeft mij doen besluiten om 
als jeugdcoördinator te starten voor het nieuwe seizoen 2022-2023.     
 

 

 

 

 

 



 
 

EINDSTANDEN EN TEAMS 

Het eerste elftal heeft afgelopen seizoen een 9e plaats weten  

te behalen. 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

Opmerking 
Het derde team, O23, heeft veel in de 

belangstelling gestaan, zowel lokaal als regionaal, 
in de krant en op televisie. Het was het eerste 

gemengde team. Helaas is er geen teamfoto van 
voorhanden. 

 

SC Valburg 1 
4e klasse A 

Juliana ‘31 26 71 
De Paasberg 26 61 
De Treffers 26 55 
Woezik 26 48 
Kolping-Dynamo 25 43 
Alverna 26 42 
Oranje Blauw 26 39 
AWC 26 33 
SC Valburg 26 29 
Beuningse Boys 25 27 
ASV Zuid Arnhem                       
Quick 1888 
Elistha 
SVHA 

  

   
 
 

  

SC Valburg 2 
5e klasse 14 

Sportclub Groessen 18 49 
ESA  19 40 
OSC  20 37 
Quick 1888 20   36 
SC Bemmel 20 32 
DVOL  20 32 
Juliana ’31  20 28 
De Treffers 19 26 
Angeren  20 24 
SC Valburg 20 12 
Spero   
   

   

 

Tekst: redactie 

Foto’s: onze website 



 
 

TEAMS 

Foto’s van de jeugdteams van de competitie van het  

afgelopen seizoen 
 
 

 
 
JO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
JO 8 
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JO 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
JO 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
JO 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPELER VAN DE MAAND  

                                   De speler van de maand is terug van weggeweest. Siem, Kick en 

     Roan mochten dit kwartaal de titel voeren.  
 
 
De speler van de maand wordt elke maand gekozen. Op een wedstrijddag van het eerste elftal, twee 
weken later, wordt de jonge speler in het zonnetje gezet. Hij of zij wordt dan op sleeptouw genomen door 
de spelers en is bij de voorbespreking, de warming-up, de aftrap en de nabespreking. En uiteraard is de 
speler van de maand ook welkom in de dug-out tijdens de wedstrijd. Na afloop ontvangt hij of zij een bal 
die gesigneerd is door alle spelers van het elftal.  
 
Siem Jansen, Kick van Noordenburg en Roan de Haas waren de gelukkigen van dit seizoen. Siem staat als 
allereerste winnaar achter op dit blad. Hieronder zijn Kick (links) en Roan (rechts) te zien. Kick vond het 
zo mooi dat hij zelfs een prachtige tekening maakte.   
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JEUGDKAMP 2022  

Het kon weer, het mocht weer: dat waar alle oudere spelers nog  

steeds met veel plezier aan terugdenken.  
 
 
Woensdagavond 16 maart. Ik zit rustig op de bank als de telefoon piept. Ik ben toegevoegd aan de groep 
Jeugdkamp SC Valburg 2022. Ik ben verbaasd en kijk verder…ook in de groep zijn te vinden 3 trainers van 
de JO7/8 en de JO14, plus hun vrouwen. Ik ben benieuwd of de andere dames wel op de hoogte zijn van 
dit voornemen en zie dat Eric al een datum aan het plannen is voor overleg. Heel goed, normaal is het 
andersom, dus nu doe ik ook gezellig mee. Het organiseren begint weer te kriebelen en Simon heeft gelijk, 
nu kán en mág het dus laten we het gewoon DOEN!  
Het idee kwam van 3 dames die maar bleven herhalen hoe leuk het voetbalkamp altijd was en dat ze het 
nog wel een keer mee wilden maken. De lat ligt dus hoog. Ik ga in de dropbox van de club zoeken naar 
wat onze voorgangers op papier hadden staan en dat is een goed begin om mee van start te gaan. Wat 
gaan we doen, wie doet wat en wat is nu de eerste actie? De bekendmaking van het kamp en de 
inschrijfformulieren. En oh ja een datum….na de laatste training, voor het onderhoud van de velden…Het 
wordt het weekend aansluitend op de SJOC avondvierdaagse, 11 en 12 juni. Dit blijken later ook nog eens 
de Nationale Voetbaldagen van de KNVB, 2 vliegen in 1 klap.  
Het eerste overleg gaat voorspoedig. We verdelen de sponsoren en de taken en gaan weer op pad. Het 
volgende overleg komen we terug op de gemaakte afspraken en maken we de plannen voor het 
programma meer concreet. We maken een uitgebreid draaiboek en afspraak 3 werken we deze bij met 
de nog TO DO acties.  
Dan is het zover, de week van het kamp. Boodschappen doen, tenten halen, oven, koelkast, banken en 
tafels. Vrijdagavond staat er een enthousiast groepje vaders klaar om op te bouwen. Wat hebben zij hard 
gewerkt, binnen no-time stond er een tentenkamp en kreeg het kampterrein steeds meer vorm. Op tijd 
naar bed, want veel rust zullen we het weekend niet hebben. Zaterdagochtend, bepakt en bezakt naar de 
club. Daar gaan we alles klaarleggen en aankleden voor een gezellig en sportief weekend. Ook nu weer 
veel gezellige ouders die ons helpen om het kamp te laten slagen. Geweldig bedankt nogmaals, zonder 
jullie was het allemaal niet gelukt. Dit geldt natuurlijk ook voor alle sponsoren! Wat is Valburg en zijn 
omgeving ontzettend gul. Een moeder zei dit weekend: “Valburg is heel klein, maar eigenlijk heeeel 
groot”. Dit is werkelijk waar. Samen kunnen we eigenlijk alles voor elkaar boksen. Kamp-shirts van PZ 
verpakking gesponsord door Breed Totaalbouw worden klaargelegd, fruit dat we kregen van Hoogveld 
gesneden, slingers en banners opgehangen, luchtkussen van Valk springkussens en stormbanen gehaald, 
ballen opgeblazen, geluid getest en een eigen Voetbalkamp 2022 playlist wordt samengesteld. Wat 
hebben we er zin in. De kinderen ook!  
Bij de opening van onze voorzitter Royan van Velse en de groepsfoto zijn ze nog wat rustig, maar zodra 
alle groepjes bekend gemaakt zijn en iedereen weet waar ze mogen starten, is het hek van de dam. Water 
sproeit, want oh wat hebben we een geluk met het weer! Het weekend ervoor waren we weggeregend 
en het weekend erna zouden we het veel te heet krijgen. En dit maakt of breekt het weekend wel. Eigenlijk 
vallen alle activiteiten in de smaak, al zijn de voetbal-jurkjes wel erg warm vandaag. De levende sjoelbak 
van Gigapret is erg verkoelend, dus daar gaan ze nog een keer extra over, in de pauze een blauw/wit ijsje, 
voetballen in het pannaveld gesponsord door KAN Bouw, hier gaan we veel jaren plezier van hebben, ook 
tijdens de training! Voetballen in een gigantische bal, wat een lol, met dank aan Vincent Jansen installatie, 
Van Rijbroek Hoveniers, Crum en houthandel van Woudenberg, die een gulle bijdrage gedaan hebben. 
Daarna tijd voor jezelf, luieren in de tent, balletje trappen op het hoofdveld, terwijl de vrijwilligers de BBQ 
aan het voorbereiden zijn, ook dit keer weer dankzij de sponsoring ! Dit keer van Supermarkt Valburg en 
Vlees en vega.  
Na een voedzame maaltijd komt er een trekker voorgereden met een huifkar erachter. De indeling wordt 
bekend gemaakt en de grote kinderen mogen de kleintjes begeleiden rond het gat van Hage! Eerst de 
tocht erheen, keigezellig natuurlijk. De eerste groepen gaan lopen en moeten puzzels, opdrachten en 
raadsels uitdokteren om een cijfercombinatie te krijgen. Dit is nog niet zo makkelijk als dat ik het nu schrijf 
hoor. Maar wel leuk! Als de 2e groep arriveert is de 1e halverwege, dus we gaan goed. Ondertussen is 
alles op het kampterrein opgeruimd en staat alles klaar om marshmallows warm te maken. 
Jammie...Vincent haalt iedereen na afloop van het avondspel weer keurig op bij Watergoed en gaat terug 
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naar de club. Hier blijven de ouders gezellig nog even hangen tot de eerste kinderen naar bed willen. Het 
slapen ging op zich beter dan verwacht.....Voor de meeste dan.  
Om 7 uur/ half 8 ontwaakt het terrein. Wassen en tanden poetsen en dan hebben we een heerlijk ontbijt 
met voetbal-broodjes en warme eitjes van Maassen. Dan is het 10 uur en staat de volgende activiteit op 
het programma. Met de jongens van het 1e elftal gaat ieder team een rondje over het hoofdveld maken, 
waar Gerard Rutjes diverse uitdagende activiteiten klaargezet heeft. Penalty schieten met een 
snelheidsmeter, blauw/witte poppen trotseren, pannaveldje, partijtje, passen, er komt van alles voorbij 
en ik leer steeds meer. Best fijn ook. Ik loop veel rondjes om iedereen op de foto te krijgen (deze zijn te 
bewonderen op www.scvalburg.nl) en te kijken of iedereen wel genoeg drinkt, want met de zon en de 
korte nacht is het belangrijk om goed te drinken. We danken de jongens en Gerard hartelijk voor de leuke 
ochtend en dan worden we ontzettend verwend door Daan en Bibi van de Pannekoekenbakker Slijk-Ewijk. 
Spek, kaas, appel, naturel en veeeeeeel!!!!  
Even de lunch laten zakken en wachten op de ouders, want dan is het ouder/kind toernooi aan de beurt. 
Het hoogtepunt van ieder kamp! Eerst nog even de prijswinnaars bekend maken van de grote clubactie 
en de jaarlijkse loterij. Winnen, winnen, winnen!!!! We hebben enorm veel cadeautjes gekregen van 
sponsoren om andere mensen blij te maken. De Potstal, An&Co, NoNonse in Style, De 
Pannekoekenbakker, Trimsalon Valburg, Nouveau Vivre, Vietz, Het Wapen van Valburg, Saris4x4, Hart 
voor Kaas, een dikke duim voor jullie. De ouders lopen hun benen onder het lijf vandaan, maar hoe hard 
ze hun best ook doen, de kinderen winnen altijd. Daarna is het toch echt gedaan met de pret en mag 
iedereen naar huis. Er waren al een aantal kids gesneuveld en de school heeft er een halve week rust van 
gehad, maar ze zouden het zo weer over doen. Dat heeft ons doen besluiten om het volgend jaar nog 
eens dunnetjes over te doen. Mocht je ideeën hebben of (weer) willen helpen dan horen we het graag, 
zodat er op tijd weer plannen gesmeed kunnen gaan worden met hopelijk nog meer jeugd.  
 
Groetjes de organisatie Vincent, Suzan, Simon, Tamara, Eric en Brigitte. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

DE EIERACTIE VOOR PASEN  

       Geen Paasfeest zonder eieren. Ook dit jaar vormde Sjaak samen met 

een groepje enthousiaste vrijwilligers het Team Ei. 
 
 
Naast de inkomsten van onze sponsoren en de contributies zijn vooral ook de activiteiten door onze leden 
erg belangrijk. Daarom worden ook deze acties zeer gewaardeerd. Eén van onze acties is de jaarlijkse 
verkoop van eieren in de week voor Pasen. De afgelopen twee jaar hebben we de eieractie helaas niet 
kunnen uitvoeren maar dit jaar kon het gelukkig weer. En het was een groot succes, het resultaat van de 
actie was dit jaar hoog. Dat is een flinke prestatie, vooral omdat dit jaar het aantal jeugdteams kleiner is 
dan het aantal van de laatste drie edities 2017, 2018, 2019. In die jaren schommelde de verkoop rond de 
1500 euro, dit jaar is zij op 1601 euro uitgekomen. Na aftrek van de inkoopprijs voor de eieren scoort de 
club dit jaar dus een mooi resultaat. De netto opbrengst bedroeg 839 euro.  
 
Wij hebben de (bege)leiders die onze spelers hebben gereden, maar vooral natuurlijk onze spelers zelf 
daar zeer voor bedankt. Langs deze weg doen wij dat graag nog eens. Ook Maassen eieren uit Homoet 
verdient een pluim! Onze club is er weer erg blij mee! 
 
Greetz, 
Team Ei 
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VACATURES 

   Er is geen vereniging zonder vrijwilligers. En daar waar vrijwilligers    

      nodig zijn, ontstaan vacatures. Hieronder het laatste overzicht.  
 
 
Onze voetbalvereniging is net een bedrijf. De verschillende verantwoordelijkheden en taken zijn in een 
goed werkbare structuur ingedeeld. Voor alle werkgebieden zijn er commissies, er is een aantal 
individuele functies en ook in het bestuur zijn de verschillende verantwoordelijkheden keurig ingedeeld.  
 

Er is vaak veel werk te doen en niets gaat vanzelf, maar met z’n allen hebben we er altijd heel veel plezier 
in. Gelukkig kan de vereniging op hulp van veel enthousiaste vrijwilligers rekenen. Daar zijn wij onze 
vrijwilligers heel erg dankbaar voor. Maar helaas komen we toch nog handen te kort. Er zijn de afgelopen 
tijd een aantal functies vrijgekomen en we hebben voortdurend de wens om zaken elk jaar beter doen. 
Er is versterking nodig in het bestuur, en voor de coördinatie en de uitvoering van verschillende 
werkzaamheden. Voor een aantal functies is een (vrijwilligers)vergoeding bespreekbaar.  

Graag komen we met je in contact om je interesses te bespreken. De investering in tijd kan gering zijn, 
met een paar uurtjes per week zijn we al erg geholpen. Ook jongeren in opleiding kunnen zich aanmelden. 
Vaak kun je je stageverplichting en je activiteiten voor SC Valburg combineren. 

Indien je interesse hebt, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden, of mail voor meer 
informatie naar info@scvalburg.nl. 

Hieronder de vacatures van dit moment: 

 

Bestuurslid technische zaken (opvolger voor André [er september a.s.) 

Bestuurslid algemene zaken 

Beheerder kantine 

Lid sponsorcommissie 

Keepertrainer selectie 

Trainer JO 11 

Trainer JO 14 

Leider JO 19 

Vrijwilligerscoördinator 
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DE CLUB VAN ‘46   

     Nieuws vanuit de Club van ’46. 
 
 
 
SC Valburg is een vereniging met een gezonde exploitatie, maar over elke euro die wordt uitgegeven moet 
goed worden nagedacht. Er is altijd behoefte aan meer voorzieningen en hulpmaterialen dan vanuit de 
normale exploitatie kunnen worden gerealiseerd.  
 
De Club van ’46 -de Vrienden van SC Valburg- is een initiatief van de ereleden van SC Valburg. De 
naamgeving verwijst naar het oprichtingsjaar van SC Valburg: 26 maart 1946. Het doel van de Club van 
’46 is financiële middelen bij elkaar te brengen om daarmee extra faciliteiten en/of activiteiten voor onze 
voetbalvereniging te kunnen realiseren. De uitgaven van de Club van '46 komen altijd in de volle breedte 
ten goede aan de sportvereniging, er moeten zoveel mogelijk leden plezier aan beleven. De afgelopen 
jaren heeft de Club van '46 kunnen ondersteunen met bestrating tussen de grasvelden, nieuwe dug-outs, 
buitenterras, welkomstbord, hoekvlaggen, opknappen kantine en terras, clubcar voor de bladblazer, 
nieuwe naambord "Het Kasteel" bij de ingang en de productie van het 75-jaar jubileummagazine. 
 
De club van ’46 wil natuurlijk zo veel mogelijk leden vergaren. Dit kunnen individuele personen zijn, maar 
ook groepjes mensen, teams, ander verenigingen of zelfs bedrijven. Iedereen kan meedoen! Aan een 
jaarlidmaatschap zit een donatie van €46,00 verbonden. Een lidmaatschap geldt van 26 maart tot 25 
maart van het daaropvolgende jaar. Uiteraard kun je ook tijdens een lopend jaar lid worden van de club 
van ’46. Wanneer je deelneemt aan dit mooie initiatief wordt jouw naam, als bewijs van deelname, op 
het club van ’46 bord in de kantine weergegeven. 
 
Wil jij ook deelnemen aan de club van ’46 en daarmee SC Valburg steunen? Vul dan het 
aanmeldingsformulier in. Je vind het op de website van de sportclub onder de button "sponsoren". 
 
Wij willen alle leden van de Club van '46 nog eens bedanken voor hun deelname en roepen alle lezers die 
nog geen deelnemer zijn op om zich ook bij ons aan te melden. De sportclub zal jullie dankbaar zijn! 
 
De Club van ‘46 
 
 
 

 
Het nieuwe bord bij het sportpark              Ledenbord Club van ’46 in de kantine 
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AFSCHEID FRED EN JACK  

Seizoensafsluiting, barbecue en afscheid … 
 
 
 
Vrijdag 17 juni 2022 vond de seizoensafsluiting van de selectie plaats. Na een lang seizoen, dat wederom 
anders dan normaal verliep door een opleving van het coronavirus, was het tijd voor een lekkere barbecue 
om het seizoen af te sluiten. Het was die 
vrijdag een zonovergoten dag, ideaal weer 
voor een barbecue. Voorafgaand aan de 
barbecue was er nog een leuke training, 
waarin partijtjes werden afgewisseld met een 
variant op voetvolley. 
Na enkele drankjes was het tijd om stil te 
staan bij het afgelopen seizoen en ook om 
afscheid te nemen van Fred Schuurman 
(trainer van het 2e) en Jack Witjes (verzorger). 
Bestuurslid Technische Zaken André van 
Ginkel nam het woord om Fred en Jack te 
bedanken voor bewezen diensten en reikte 
aan beiden een mand met diverse drankjes 
uit. In het onderstaande zal ik kort 
terugblikken op de tijd van Fred en Jack bij SC 
Valburg. 
 
Fred 
Na eerder trainer te zijn geweest bij onder meer CHRC, 
Wodanseck, Blauw Geel ’55, SVHA en Dodewaard, 
streek Fred in 2019 in Valburg neer om het 2e elftal te 
gaan trainen. Zelf heb ik twee seizoenen onder leiding 
van Fred gevoetbald bij het 2e en ik weet nog dat hij op 
de allereerste training direct duidelijk maakte dat hij 
niet hield van buitenkantjes of andere tierelantijnen, 
zoals hakjes (‘circusartiesten’). Dit is ook de reden dat 
hij niet naar het Nederlands Elftal kijkt als Memphis 
meedoet. 
Wat me ook is bijgebleven is dat we altijd de opdracht 
kregen VANUIT DE ORGANISATIE te voetballen. In de 
kleedkamer hing vrijwel altijd een Taktifol-sheet waarop 
Fred deze woorden had geschreven. Dit bleek wonderen 
te doen, want bijna slaagde Fred er in zijn eerste seizoen 
in om met het 2e kampioen te worden. Na een 
moeizaam begin met enkele nederlagen en gelijke 
spelen, zette het 2e een ongekende reeks neer door 
negen competitiewedstrijden achter elkaar te winnen. 
Helaas werd de kampioensrace verstoord door de 
uitbraak van corona, met als gevolg het annuleren van 
de resterende competitiewedstrijden. Nog steeds denk 
ik dat we dat seizoen kampioen hadden kunnen worden 
als de competitie was uitgespeeld (al kunnen we dat 
natuurlijk nooit met zekerheid zeggen). 
Na drie seizoenen bij SC Valburg besloot Fred om zijn trainerscarrière te beëindigen om zo meer tijd te 
kunnen besteden aan zijn kleinkinderen. 
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Jack 
Ook Jack begon in 2019 bij SC Valburg. Jack heeft voordat hij naar 
Valburg kwam vele eerdere ervaringen opgedaan bij diverse 
amateurclubs in de regio. Daarnaast is hij verzorger bij de jeugd van 
Vitesse. Voor Jack kent het vak als verzorger dus geen geheimen 
meer en bij SC Valburg kwam hij binnen als doorgewinterde 
sportverzorger.  
Dat heb ik ondervonden toen ik zelf een keer bij Jack op de 
massagebank lag. De gestelde diagnose was een zweepslag. Met 
zijn ‘harde handen’ kan Jack je op de massagebank pijn doen, maar 
uiteindelijk helpt dat je na verloop van tijd wel van je blessure af.  
Verder wist Jack je ook als je niet op de massagetafel lag van 
adviezen te voorzien. Zo is ’6 weken koelen’ een advies dat ik vaak 
voorbij heb horen komen. 
Jack gaat vanaf het aankomende seizoen als verzorger aan de slag 
bij Spero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred en Jack, bedankt voor jullie tijd bij SC Valburg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VERTROUWENSPERSOON 

Even voorstellen: de Vertrouwenspersoon binnen SC Valburg. 
 

 

Mijn naam is Ton van den Berg, 38 
jaar, getrouwd met Denise en samen 
hebben we twee zoontjes. We wonen 
nu bijna vier jaar met veel plezier in 
Valburg. Misschien hebben jullie me 
wel eens op het veld zien staan als 
scheidsrechter.  
Sinds twee jaar ben ik de 
vertrouwenspersoon van SC Valburg. 
Toch weten veel mensen binnen de 
vereniging niet dat we een 
vertrouwenspersoon hebben. Met het 
invoeren van het nieuwe 
vrijwilligersbeleid is het goed om het 
bestaan van de vertrouwenspersoon 
weer eens onder de aandacht te 
brengen. 
Een vertrouwenspersoon is iemand bij 
wie je vertrouwelijke zaken kwijt kunt. 
Dat zijn dingen die te maken hebben 
met de vereniging waar je met 
niemand anders over kunt of durft te 
praten, zoals ongewenst of ongepast 
gedrag, pesten en alle andere vormen 
van (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag.  

Als vertrouwenspersoon hoor ik het verhaal aan en kan ik het bestuur advies geven over hoe we de 
situatie aan kunnen pakken. Daarbij blijft dus geheim wie er met me heeft gesproken en wat er precies 
besproken is. De enige uitzondering daarop is wanneer er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Dan 
moet ik melding maken bij de politie, uiteraard in samenspraak met het slachtoffer. 
Als vertrouwenspersoon heb ik een onafhankelijke positie. Buiten scheidsrechter ben ik geen lid van het 
bestuur of van een commissie. Je verhaal is dus veilig bij me. 
Mocht je ergens mee zitten en met mij willen spreken? Stuur dan een mail naar 
vertrouwenspersoon@scvalburg.nl of spreek me gewoon aan. Samen gaan we voor een veilige 
vereniging! 
 
Noot vanuit het bestuur:  
Teneinde ook in de basis al een veilig sportklimaat te faciliteren, wordt sinds dit voorjaar voor veel 
vrijwilligers binnen SC Valburg verplicht een zogenaamde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De VOG is een verklaring dat de vrijwilliger niet 
in aanraking is geweest met justitie op bepaalde vlakken. Dit geldt o.a. voor trainers, begeleiders, 
bestuursleden, verzorgers en de vertrouwenspersoon.  
Binnen een sportvereniging wordt te allen tijde voor de betreffende leden profiel 84 aangevraagd 
(omgang met minderjarigen). Daarnaast wordt er voor bestuursleden ook gescreend op profiel 22 
(budgetbevoegdheden), 53 (aanbestedingen, offertes) en 71 (aansturen van een organisatie). Voor een 
vertrouwenspersoon geldt naast profiel 84 tevens profiel 12 (omgang met gevoelige informatie).  
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KERNWAARDEN 

In juni 2020 kozen we met z’n allen de volgende 3 kernwaarden  

voor SC Valburg: SAMEN – PLEZIER – VOORUIT. 

 

 
Als snel vormden de drie woorden een volzin: Samen met plezier vooruit.  Maar waar 
stonden de kernwaarden voor? 
 
Samen :  

- We zijn een vereniging. Verenigd staat voor samen. 

- We werken met vrijwilligers en eenieder draagt een steentje bij. 

- Ambassadeurs begeleiden nieuwe leden. 
 
Plezier: 

- Het verenigingsleven moet leuk zijn, voor iedereen 

- Opkomst bij trainingen, wedstrijden en evenementen geeft plezier 

- Eenieder moet zich veilig voelen binnen de vereniging. 

- Nieuwe leden krijgen een warm welkom. 
 
Vooruit: 

- Voetbal is competitie dus we willen wel vooruit, dus beter worden. 

- We hebben goede trainers nodig, voor zowel selectie als jeugd. 

- Ook hebben we scheidsrechters en grensrechters nodig. 
 
De laatste bijeenkomst over deze kernwaarden, op 11 maart 2022, leverde naast het 
bestuur slechts 2 belangstellenden op. Een verdere uitwerking is dan ook (tot nader 
order) opgeschort.  
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 SPELER VAN DE MAAND  

 
 
 
 
 
Na een lange periode van afwezigheid veroorzaakt door COVID-19 was er in april 2022 eindelijk weer eens 
een speler van de maand. Siem Jansen viel die eer ten deel. In december was hij degene die de meeste 
oliebollen had verkocht voor de club. 4 maanden later mocht hij een wedstrijd aftrappen samen met de 
aanvoerder van SC Valburg 1.  
 
De traditie gaat nu weer verder en drie jongens hebben inmiddels de felbegeerde titel mogen voeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

April 2022  

Siem Jansen 

 


