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90 JAAR
programmaboekje jubileum v.v. Veenendaal

5 juni 1927 – 5 juni 2017
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‘VOORWOORD
Voor u ligt onze jubileumgids 90 jaar 
voetbal vereniging Veenendaal. Om als 
vereniging 90 jaar te kunnen overleven, 
kan als zeer bijzonder worden aangemerkt. 
Wij zijn als vereniging dan ook de oudste 
voetbalvereniging van Veenendaal en 
daar mogen wij best trots op zijn. Een 
vereniging kan niet zonder enthousiaste 
vrijwilligers, die de vereniging maakten 
en nog steeds maken. Zelf ben ik als 
17 jarige bij v.v. Veenendaal in de A1 
op sportpark de Salamander komen 
voetballen, na een verhuizing uit het 
Brabantse land. De warmte binnen de 
club was toen (in 1991), net als nu al 
aanwezig. Doordat de vereniging niet te 
groot is, kent iedereen elkaar en wordt 
dat door nieuwe leden ervaren als een 
warm bad. Het ‘verenigingsgevoel’ zal 
bij de één toch meer spelen dan bij de 
ander. Om iedereen een 100% “wij zijn 
v.v. Veenendaal” gevoel te geven is een 
utopie, maar in dit boekje zullen meerdere 
foto’s en verhalen, hopelijk een beeld 
scheppen dat we met zijn allen toch wel 
een mooi cluppie zijn.

Omdat ik op het vorige complex op de 
Salander, ooit eens in het clubblad ‘de Spil’ 
een kritisch maar opbouwend bedoeld 
stuk geschreven heb, werd ik daar 9 jaar 
geleden weer aan herinnerd door een
paar ‘die-hard’ leden, met de vraag 
of ik samen met een 5-tal andere 
bestuursleden weer een bestuur op het 
nieuwe complex aan de Groeneveldselaan 
wilde vormen.

Nu 9 jaren verder in de rol van
voorzitter, kijk ik trots terug op wat we 
samen allemaal bereikt hebben in de 
afgelopen periode. Op onze nieuwe 
locatie in Veenendaal-Oost maakt de 
vereniging weer een groei door en is 
het na 84 jaar op de zondag gespeeld 
te hebben, weer actief op de zaterdag 
met haar eerste team. Wij hebben een 
accommodatie waar we trots op mogen 
zijn en we merken dat v.v. Veenendaal 
weer leeft in de regio!

Als bestuur proberen wij ons beleid dan 
ook verenigingsbreed te definiëren, met 
het uiteindelijke doel om vanuit plezier 
een hogere prestatie te leveren. Een 
eerste team is het paradepaardje van de 
vereniging maar andere teams zijn zeker 
niet minder belangrijk. Met zijn allen 
maken we de club zoals die vandaag de 
dag is.

Tenslotte wil ik alle sponsoren, leden, 
vrijwilligers, toeschouwers, businessclub 
de Salamander, de jubileumcommissie 
en mede bestuursleden bedanken 
voor hun steun en inzet die bij hebben 
gedragen aan de totstandkoming van dit 
jubileumboek en een gedenkwaardige 
90-jarig jubileum.

Ik wens u veel leesplezier en voor 
sommigen van ons zal het zeker ook het 
ophalen van (mooie) herinneringen zijn.

Met een sportieve groet,

André Kiesbrink

Voorzitter
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Het seniorentoernooi van v.v. Veenendaal wordt al georganiseerd sinds 2008. Dit jaar, op 
27 mei, dus alweer de 9e editie. Iedereen kent het toernooi natuurlijk onder de naam : 
Veenendaal 6 toernooi of, het Peter Sukkel toernooi. In overleg met het bestuur wordt de 
nieuwe naam van het toernooi nu: v.v. Veenendaal ING toernooi.

De naam is vastgelegd voor de komende 3 jaar en geeft de organisatie wat meer 
financiële ruimte. De organisatie is druk bezig om meer elftallen te laten meedoen, 
zowel vanuit de club zelf als andere elftallen. Dit jaar is het toernooi ook onderdeel 
van het 90-jarig jubileum. We zijn blij dat we na afloop van het toernooi een optreden 
hebben kunnen regelen van zanger Marc Eland. De jubileumcommissie wil bij deze 
Peter en Ineke Sukkel bedanken voor de organisatie van dit mooie toernooi. Wij hopen 
op mooi weer en vele toeschouwers!

Zaterdag 10 juni 2017 is het begin van onze jubileumweek met 
onder andere een voetbaltoernooi voor JO9 t/m JO11.

Deze dag start om 09.00 uur.
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‘HISTORIE
5 juni 1927 was de dag waarop 
v.v. Veenendaal werd opgericht. 
Een groep jonge mensen in 
de leeftijd van 15 tot 17 jaar 
en allen woonachtig in de 
Achterkerkstraat in Veenendaal, 
waren verantwoordelijk voor 
het stichten van de nieuwe 
voetbalclub.

Een jaar na de oprichting in 
1928, werd voor het eerst in 
competitieverband gespeeld en 
wel in de derde klasse van de 
UPVB. Het ging Veenendaal goed 
in twee jaar tijd promoveerde het 
naar de eerste klas van de UPVB. 
Mensen met voetbalbenen 
waren onder andere Jos van de 
Loosdrecht, A. van de Weerdhof, 
Frits Hardeman en Wim van 
Asselt. In 1934 kwam voor 
Veenendaal een weelde, die 
het nog niet meegemaakt had, 
namelijk een trainer. Dat was de 
heer Bijl.

Waar speelde Veenendaal? In het prille begin was dat een voetbalveld op het destijds vrij 
sterk hellende terrein tegen de berg bij hotel “La Montagne”, waarop de spelers behalve 
voetballers ook kundige bergbeklimmers moesten zijn. De wens om eens op een veld te 
spelen waar de luchtbel van een waterpas zich precies op de juiste plaats zou bevinden 
deed al spoedig opgang en Veenendaal verhuisde naar het meer vlakke terrein aan de 
Cuneraweg. Het eindpunt was dat niet. Van de Cuneraweg ging men naar de Munnikenweg, 
van daar naar de Klompersteeg, vervolgens naar het toenmalige “Berg en Bosch” en 
tenslotte naar de Salamanderhei, waaraan het sportcomplex “De Salamander” dus zijn naam 
te danken had.
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Voetbalspelletjescircuit voor de jeugd van JO7 t/m JO13.

Van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Volop bezig op het veld en afsluitend met een patatje in de kantine.

Voetbal Pubquiz voor JO15 t/m JO19 en seniorenteams.

Van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Met mooie prijzen, een hapje en drankje en veel gezelligheid. 
Een mooie test voor je kennis op voetbalgebied.
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‘HISTORIE

“Onze beste voetballer ooit” 
Wim Bleijenberg

Op 20 maart 1950 Veenendaal-Vitesse. 
Vitesse heeft aan een gelijkspel al genoeg 
voor een kampioenschap. 6000 kaarten 
worden in Arnhem in de voorverkoop 
gegooid. Het is de laatste wedstrijd van 
Veenendaal en Vitesse kan kampioen van de 
tweede klasse afdeling C worden. Een gelijk 
spel is genoeg, maar de ploeg uit Arnhem 
komt zo ver niet. Aan dit duel is onverbrekelijk 
de naam van Wim Bleijenberg verbonden.. 
Vier doelpunten scoort hij en daarmee heeft 
hij voor Vitesse een obstakel opgeworpen. 
Vitesse komt er niet overheen. Het weet 
slechts twee doelpunten te scoren en dat is 
te weinig. Het grootste aantal mensen, dat 
ooit een Veendaals veld bevolkt heeft staat 
op 20 maart 1950 op de Salamanderhei. 
11.000 man (en vrouw) publiek.

De oprichter van 
v.v. Veenendaal

Jos van Loosdrecht
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Speciale dank gaat uit naar de volgende 
sponsoren:

Praxis
Boavista
Theater de Lampegiet
Eastern Plaza Wok - Elst
Panorama rest. De Blaauwe Kamer
Mango’s
Tamminga
Horeca van de Heuvel
Bonnefooi
Van der Valk Hotel
Peter en Ineke Sukkel 
Restaurant 3 zussen 
Fuze
Fietswereld Dirk Methorst
Intratuin Barneveld 
Juffrouw Tok Scherpenzeel
Grootverbruik Veenendaal 
Bakker Kees van Aller.
Catering service ‘t Noorden
Jupiler 
Bongers
Willemse Logistieke Dienstverlening 
Lays
Aa
Mars Nederland 
Hugo’s Pannenkoekenhuis
Toms Banket
Centrum Cosmetique Elly v/d Molen
Bollo Panino
Salon A for Beauty
Sportservice Veenendaal
Je Theetafel
A. Struijk – IJzer en Metalen
Poelier “de Munt”
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‘INTERVIEW
Micah Keuken (1,5 jaar)

Maak kennis met Micah Keuken: bijna 2 jaar oud en bijna 2 jaar lid!

Naast dat we jullie kennis laten maken met ons oudste lid zetten wij daar graag ons 
jongste lid tegenover. Maak kennis met Micah Keuken. Met slechts 1,5 jaar oud ons 
jongste lid en al zijn hele leven lid van onze vereniging.

Voor een echte interview zijn we nog even te vroeg bij Micah, hij kan het zelf helaas nog 
niet vertellen. Maar met het blauw-gele shirt aan en de vele voetballen in huis te zien 
gaan we hem binnenkort zeker op de velden tegenkomen. Micah is de zoon van Erwin 
Keuken en Anouk Keuken-Gerritsen. Erwin speelt sinds 2004 bij Veenendaal en heeft 
daarvoor bij VRC gevoetbald.

Bij de vereniging is Anouk ook al jarenlang een bekend gezicht. De vader van Anouk, 
Theo Gerritsen, is al jaren binnen de vereniging actief in verschillende functies als o.a. 
leider, jeugdbestuurslid, wedstrijdsecretaris en lid van de ontspanningscommissie. 
Daarnaast speelt de broer van Anouk, Ferdie Gerritsen, al heel lang bij de vereniging 
waarvan hij ruim 10 jaar in het 1e elftal heeft gespeeld. Al voor de geboorte van Micah 
was bij de familie Keuken al duidelijk dat Micah lid moest worden van v.v. Veenendaal. 
Wat extra leuk is dat ons jongste lid Micah en oudste lid Daan Stuivenberg zelfs 
familie zijn! Micah is vernoemd naar zijn overgrootvader die medeoprichter was van 
voetbalvereniging VRC uit Veenendaal. En deze overgrootvader van Micah is een broer 
van Bart Keuken die getrouwd is met een dochter van ons oudste lid Daan Stuivenberg.

Het blijkt maar weer dat het (voetbal) 
bloed kruipt waar het niet gaan kan 
oftewel dat een voorkeur of liefde voor 
voetbal nooit helemaal weggaat uit een 
familie! Micah, we vinden het leuk dat 
je ons jongste lid bent bij het bereiken 
van ons 90-jarig jubileum en we zien jou 
over enkele jaren graag schitteren op de 
velden van onze vereniging!!
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‘INTERVIEW
Daan Stuivenberg (94 jaar)

Bij het 90 jarig jubileum van de vereniging kijken we graag ook even terug naar het 
verleden. Dit doen we met ons oudste lid Daan Stuivenberg. Wij gingen bij hem op 
bezoek in Voorthuizen voor zijn ervaringen met onze vereniging.

Wie is Daan Stuivenberg?
Daan Stuivenberg is al sinds 13-06- 1937 lid van onze vereniging en inmiddels 94 jaar 
oud.

Als u aan v.v. Veenendaal denkt, wat is dan uw eerste herinnering?
Daan denkt direct aan de horeca bij v.v. Veenendaal. Vele jaren is hij met zijn familie de
zogeheten uitbater geweest van het sportpark van v.v. Veenendaal.

Hoe bent u als lid begonnen bij v.v. Veenendaal?
Toen Daan 15 jaar was is hij actief geworden bij de vereniging, niet als speler maar als
vrijwilliger. Dit als trainer van enkele jeugdelftallen. De reden dat hij niet zelf als 
jeugdspelers bij de vereniging is begonnen had vooral te maken met de financiële 
situatie vroeger. In de meeste gezinnen was het vanwege de grotere gezinnen en lagere 
verdiensten voor de meeste ouders niet te bekostigen om kinderen te laten sporten.

Wat betreft het uitbaten, hoe ging dat precies in zijn werk?
“Reeds enige tijd was ik actief als vrijwilliger in de kantine van de vereniging. Na de 
nieuwbouw van de accommodatie in de jaren 50 werd ik door de toenmalige voorzitter 
dhr Boers gevraagd om als uitbater aan de slag te gaan in de kantine”.

“Als uitbater was ik verantwoordelijk voor vele zaken rondom de vereniging, denk hierbij 
aan de in- en verkoop van consumpties, het schoonhouden van het terrein en de 
kleedkamers, het trekken van de lijnen en zo nog veel meer. In ruil daarvoor waren de 
verdiensten uit de kantine voor mij.”

Wat heeft u verder nog allemaal betekend voor de vereniging?
Naast het uitbaten van het sportpark heeft Daan vele jeugd- en senioren teams mogen
trainen en op wedstrijddagen was hij vaak enkele wedstrijden aan het fluiten. Ook is 
Daan actief geweest in de ontspanningscommissie en als consul. Hij is echter nooit in
het bestuur actief geweest.

Heeft u nog enkele mooie herinneringen?
“Jazeker! Wist je dat v.v. Veenendaal als oudste vereniging ook (mede)verantwoordelijk is
geweest voor vele activiteiten in Veenendaal, denk hierbij aan het schoolvoetbal en de
Kermis in Veenendaal. Ook heeft Daan mooie herinnering aan de oude velden van de 
vereniging. Veel huidige leden van v.v. Veenendaal hebben nog warme gevoelens bij 
sportpark de Salamander aan de Bergweg. Voor de vereniging was dit echter al de 4 de 
locatie.

Kijk voor het gehele interview met Daan Stuivenberg op: 
www.vvveenendaal.nl
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‘HISTORIE 

In 1987 bestond v.v. Veenendaal 
60 jaar, natuurlijk was er ook 
toen een mooi jubileumboekje 
samengesteld.

Elftal foto seizoen 1981-1982

Met Jan van Alfen als trainer en Teunis en 
Anthon Lansing
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PROMOTIE 2E KLASSE
1997

VADER EN ZOON VAN RAVENSWAAIJ
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‘JEUGD
De jeugd heeft de toekomst bij v.v. Veenendaal.

De jeugdafdeling van v.v. Veenendaal 
bestaat in het seizoen 2016/2017 uit 10 
jeugdteams: 

JO7-1 
JO8-1 
JO9-1 
JO11-2 
JO11-1 
JO13-2  
JO13-1
JO15-1
JO17-1 
JO19-1

Naast het voetballen organiseert de JOC 
vele leuke activiteiten voor de jeugd:

Paasontbijt met toernooi
Mee naar een wedstrijd van FC Utrecht
Pupil van de week
Finale mini’s Champions League
Sinterklaasfeest
BBQ voor de Jeugd
Toernooien
Game night
En nog veel meer….
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‘JEUGDCOMMISIE
Onze jeugdcommissie van voetbalseizoen 2016/2017 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter 
Bas van Ravenswaaij
06-51595447
basjr@ravenswaaij.nl 

Coördinator jeugd O15 en O13
Jarno Jansen
06-82305244
jarno@vvveenendaal.nl

Coördinator jeugd O11, 9 en 7
Sander Keppel
06-29063635
sander@vvveenendaal.nl

Coördinator jeugd O19 en O17
Arnold Kassing
06-81822510

Coördinator jeugd O11, 9 en 7
Shirley de Quay
06-29213235
shirley@vvveenendaal.nl

Coördinator jeugd 
Bert Drenth
06-44388832
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Penaltybokaal – voorrondes

Aanvang receptie genodigden

Wedstrijd ouders tegen kinderen

Einde receptie genodigden

Warming up- Veenendaal 1 – RTL Sterrenteam

1e helft Wedstrijd Veenendaal 1 – RTL Sterrenteam

In de rust : finale penaltybokaal

2e Helft Wedstrijd Veenendaal 1 – RTL sterrenteam

Op de foto met de RTL sterren

Grote Verloting met mooie prijzen

DJ – officiële momenten

Aanvang feestavond

DJ Ott

The Partyshakerz – Zanger Marcel de Rooij

Zangeres Femke Hengeveld

Einde feestavond

13.00

13.30

14.00

14.30

15.30

16.00

16.30

16.45

17.30

18.00

19.30

00.30

‘PROGRAMMA 17 JUNI
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‘RTL STERRENTEAM
Voetballen tegen het RTL Sterrenteam.
Ons 1e elftal zal hun krachten meten tegen onder andere:

John Williams  Jody Bernal
Michael Mols  Charly Luske
Baas B   Oscar Moens
Pieter Collen  Andy van der Meijde
Bas Muis  Glenn Helder
Hanni Hanna  Evgeniiy Levchenko
Regillio Vrede  Yes-R

Er zullen ten alle tijde minimaal 10 bekende Nederlanders meespelen.
Dit zijn BN’ers en ex profvoetballers.

Prog_90jaar.indd   22 12/05/2017   14:55



22 23

‘AVONDPROGRAMMA
Op 17 Juni gaan we weer helemaal los!
Om 00.30 uur is de feestavond afgelopen.

DJ OTT

ZANGER 
MARCEL DE ROOIJ

FEMKE HENGEVELD
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‘VEENENDAAL 1

PROMOTIE 3E KLASSE
2014 - 2015

KUNSTGRAS
2016

De laatste jaren zijn er hoogte- en dieptepunten geweest voor het 1 e elftal.

Seizoen 2012-2013 :  5e klasse
Seizoen 2013-2014 :  5e klasse
Seizoen 2014-2015 :  4e klasse
Seizoen 2015-2016 :  3e Klasse
Seizoen 2016-2017 :  4e Klasse
Seizoen 2017-2018 :  Promotie ??
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IN MEMORIAM: STEFAN VERWOERT 
1994 - 2017

SELECTIE VV VEENENDAAL 1
2017
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‘VEENENDAAL 4
Hoe lang bestaat je elftal al?
Al zeker 8 jaar dat we met een vaste kern op zaterdag spelen. sommige spelen al langer 
met elkaar vanaf de zondag of zelfs vanuit de jeugd.

Wie zijn de leider(s) of is leider geweest
Jacco v. Hoeflaken en Chris Bouman en sinds dit jaar hebben we ook assistentie van 
Erwin Keuken en Jeroen Wildeman

Hoogtepunt van het elftal
Op voetballend gebied hebben we wel wat toernooitjes gewonnen (zoals 2x ons eigen 
Gert v.d. Bijl toernooi en zijn we 2x 3e geworden op het Nevelhorsttoernooi). Vorig jaar 2e 
geworden maar helaas nog geen kampioen kunnen worden.

Dieptepunt van het elftal
Vanuit de zondag samenstelling het overlijden van onze trainer Gert v.d. Bijl. Meer 
recentelijk het gelijkspel tegen een enorm slecht elftal van Candia.

Welke speler wil je benoemen?
Alle eer voor Michel Heikamp! De trouwste speler die we hebben! Hij is er vanaf het 
begin bij, is er eigenlijk altijd en is nooit negatief. Bovendien is het gewoon een goede 
gozer. We hopen dat we nog jaren plezier van je mogen hebben inclusief je bijzondere 
uitspraken als; dibedibedibe, van fouten kan je leren, hè dat was een panelka!, er zijn 
meer wegen die naar Londen leiden, beter ver gegooid dan niet gegooid en zo vergeten 
we er vast een paar! Bovendien kunnen we nog elke training en wedstrijd genieten van 
zijn aannames buitenkant voet, er is niemand die dat op deze manier kan!

Opmerkelijk moment uit het het verleden.
Onze deelnames aan het Nevelhorsttoernooi blijven toch het meeste hangen (voor 
iedereen een aanrader trouwens) bij onze eerste deelname zijn wij vroeg in de avond 
iemand kwijt geraakt die de volgende ochtend pas weer terug kwam. hij had een 
logeerpartijtje gehad! Hij werd de volgende ochtend namelijk gewekt door een boer.... Hij 
lag namelijk heerlijk naast zijn varkens te slapen! Bij onze deelname afgelopen jaar deed 
Stefan Verwoert met ons mee, ondanks dat hij nooit met ons had gevoetbald wilde hij dit 
ook wel eens mee maken. Hij had het enorm naar zijn zin en wij daarmee ook!

Interview met Chris Bouman
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‘VEENENDAAL 5
Hoe lang bestaat je elftal al?
Al zeker een jaar of 30.

Wie zijn de leider(s) of is leider geweest
De laatste jaren is Gerrit Schuurkamp onze leider, daarvoor is Jan Bouwmeester altijd 
leider geweest. Het elftal wordt daarom ook nog vaak het elftal van Jan Bouwmeester 
genoemd.

Hoogtepunt van het elftal
Echte hoogtepunten hebben wij als 5 e niet echt. In het verleden zijn we wel een paar 
keer kampioen geworden maar dat is echt al heel lang geleden. Ons hoogtepunt is toch 
echt wel de gezelligheid van het team, met name na de wedstrijd in de kleedkamer 
wordt altijd sfeervol de wedstrijd geanalyseerd.

Dieptepunt van het elftal
Dieptepunt is toch dat wij altijd vrij goed aan het seizoen beginnen en lang meedoen om 
het kampioenschap. Op de 1 of andere manier wil het al jaren lang niet lukken om dit tot 
het eind van het seizoen vol te houden.

Welke speler wil je benoemen?
Tja, dat is een lastige vraag, we hebben vele soorten spelers allemaal met hun eigen 
inbreng. 

Lambert Delfour met z’n schijnbewegingen (al jaren lang dezelfde waar iedereen keer op 
keer intrapt)
Kenh van Ruller die al jaren lang net een kapbeweging teveel doet
Arno van Eck die elk jaar beter gaat voetballen

Opmerkelijk moment uit het het verleden.
Dat zijn onze voetbal uitjes, de weekenden in Maastricht of Breda. Altijd weer de grootste 
lol met het elftal. Helaas kunnen we daar niks over zeggen… Wat gebeurt in…….. Blijft in………

Interview met Jan Bouwmeester
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‘VEENENDAAL 6
Hoe lang bestaat je elftal al?
Minstens 25 jaar.

Wie zijn de leider(s) of is leider geweest
Alex Donkelaar & Peter Sukkel.

Hoogtepunt van het elftal
Dat we ooit bijna kampioen zijn geweest...werden 2e

Dieptepunt van het elftal
Dat er een hoop oudere spelers ivm leeftijd gestopt zijn en  we nu met jonge en 
nieuwere spelers weer proberen om zo een elftal weer neer te zetten.

Welke speler wil je benoemen?
Hendrie Wittenberg.  Adrie van kooten.  Aart van de Hatert. Karel Lodder. Oscar Fung a 
Foek. Alex Donkelaar en Peter Sukkel. Dat deze personen vanaf het begin van mijn elftal 
erbij zaten en de meeste nu nog actief zijn voor en bij de vereniging.

Opmerkelijk moment uit het het verleden.
De vele uitjes en lekker eten rond de kerst.en  dat we ons eigen Veenendaal 6 toernooi 
hebben 9 jaar nu.

Interview met Peter Sukkel
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‘HOOFDSPONSOR
Maak kennis met een van oudste sponsors. 

Sponsoring is een manier voor v.v. Veenendaal om de contributiebedragen op 
een acceptabel niveau te houden, zodat de vereniging voor iedereen toegankelijk 
kan blijven, ongeacht de financiële situatie of afkomst. Lid van Business Club “de 
Salamander” en tevens een van onze oudste sponsors is S.C. van Ravenswaaij.

S.C. van Ravenswaaij is een groothandel in groenten en fruit. Het is een echt familiebedrijf 
dat al bestaat sinds 1927 (dus ook 90 jaar!). De vader van Paul van Ravenswaaij is ermee 
begonnen en nu is Bas van Ravenswaaij samen met zijn neefjes al de 3e generatie die 
werkzaam is in dit prachtige bedrijf.

Wat doet S.C. van Ravenswaaij?
Het bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen.
- de groothandel verkoopt aan marktkooplui, horeca, snijbedrijven, ambulante handel 
etc.
- een exporttak die verkoopt aan o.a. Rusland
- een winkelketen van 50 winkels onder de namen Fruitcompany en de Goudreinet.

Hoe zijn ze sponsor geworden?
Paul heeft jaren bij de senioren op zaterdag en zondag gespeeld en Bas voetbalt al sinds 
zijn 5e bij de club. Hij heeft alle jeugdelftallen doorlopen en ook in vele senioren elftallen 
gespeeld waaronder ook zaterdag 1 en zondag 1. Ook hebben Paul en Bas ooit samen in 
een elftal gespeeld. Dit was toen in zaterdag 5 waar Paul toen 41 jaar oud en Bas 18 jaar 
was. Volgens insiders was het een erg succesvol seizoen ;-).

Paul en zijn vrouw Hermien hebben in het verleden verschillende bestuursfuncties 
gehad bij de vereniging en op dit moment is Bas onderdeel van het bestuur en speelt 
hij zelf nog zijn wedstrijden in Veenendaal 5.  Paul is nog altijd trouwe supporter van het 
1e elftal en is tegenwoordig verschillende dagen op de club aanwezig als vrijwilliger.

Van Ravenswaaij sponsort al wel 30 jaar diverse elftallen, voornamelijk de jeugd en 
doen dat met veel plezier. Paul en Bas zijn erg blij dat het na wat magere jaren bij de 
jeugdafdeling weer een beetje op peil begint te komen mede dankzij goed werk van 
vele vaak onzichtbare vrijwilligers.

 Als sponsor, vrijwilligers en spelers voelen ze zich aardig thuis bij onze zeer gezellige 
club waar vele markante mensen komen en kwamen en waar mooie verhalen zijn 
ontstaan.   

Wij bedanken S.C. van Ravenswaaij voor hun sponsorschap!
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‘INTERVIEW
Arie Beckerman

Al jarenlang verbonden aan de vereniging en een vrijwilliger in hart en nieren. Vele 
mensen beschouwen hem als het interieur van de club, maar enkele jongere leden en 
of vrijwilligers kennen hem wellicht niet. Maak kennis met Arie Beckerman en wat hij 
allemaal voor onze club heeft betekend en nog steeds doet.

Wie is Arie Beckerman?
Arie is inmiddels bijna 80 jaar en al ruim 60 jaar lid van onze vereniging. Hij was ruim 16 
jaar voorzitter (jaren 1983 – 1999) en later ook nog secretaris. Op dit moment is Arie nog 
op meerdere gebieden actief bij de vereniging. Taken die hij onder andere uitvoert
zijn; ledenadministrateur, hij verzorgt samen de automatische incasso van de contributie, 
houdt toezicht en controle op de kantine-inkomsten en is leidinggevende voor de 
drank- en horecawet. In vroegere jaren ging Arie zelf op de fiets heel Veenendaal 
rond om aan de deur de contributie op te halen bij de leden, vroeger waren er 
immers geen automatische overboekingen. Jarenlang is hij ook redactielid geweest 
van clubblad ‘de Spil’ (wat helaas als jaren niet meer uitgegeven wordt), lid van de 
Ontspanningscommissie en tenslotte jarenlang speler en leider van het 5e en 6e elftal.

Wat zijn voor Arie de hoogte punten uit het verleden van de vereniging?
In 1987 het 60-jarig bestaan van de vereniging met een mooie receptie en feest
in 1988 kwam de kantine in “eigen beheer” van de vereniging
in 1991/1992 promoveerde het 1 e elftal van de 4e naar de 3e klas en even later van de 
3e naar de 2e klasse
in 2002 werdt uitvoering het 75-jarig bestaan van de vereniging gevierd
in 2008, na 60 jaar te hebben gevoetbald op sportpark ‘de Salamander’  de verhuizing 
naar sportpark de Groene Velden II
in 2012 veranderde de vereniging van spelen op zondag naar zaterdag voor het 1e elftal
in 2016 mocht Arie samen met zoon Frits het nieuwe kunstgrasveld openen
Trots is hij ook op het feit dat de vele vrijwilligers werkzaamheden verrichten zonder 
enige vergoeding.

Hoe ziet Arie de vereniging in de toekomst?
De wensen van Arie voor de toekomst van v.v.Veenendaal zijn: met wat meer jeugd- en 
seniorenelftallen, begeleidt door bekwame trainers en leiders, geleid door een krachtig 
bestuur en onderliggende commissies, gesteund door voldoende vrijwilligers voor de 
dagelijkse gang van zaken spelen in de derde of tweede klasse. Een eerste klasse zou 
het einde zijn, doch dit vond hij voor de zondag belangrijker dan voor de zaterdag.

Wat zou je een nieuwe voorzitter mee willen geven?
De functie van voorzitter zou niet zomaar in te vullen zijn, maar het zal best goed komen, 
denkt hij. Het doel moet zijn om gezamenlijk op te gaan naar het 100-jarig bestaan van 
onze vereniging!

Wij bedanken Arie voor dit interview en zijn jarenlange inzit voor de vereniging. 
We hopen dat we nog van je diensten gebruik mogen maken.
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De jubileumcommissie

Onze dank gaat uit naar een ieder welke een bijdrage heeft geleverd met het helpen 
tot stand komen van deze feestweek. Zonder de inzet van vele vrijwilligers, bestuur en 
sponsoren was het ons zeker niet gelukt. De jubileumcommissie wenst iedereen leuke 
dagen toe, vol met sportiviteit en feestvreugde.

Namens de jubileumcommissie,

Jan Bouwmeester, Etienne van Hasselt
Gerda Willemse, Theo Gerritsen
Melis Lansing, Teunis Lansing
Gert-Jan Snijder, Marco van Leeuwen
Wim van Ravenswaaij, Tim Jansen
Shirley de Quay

Redactie en vormgeving,

Etienne van Hasselt
Joeri van Esse
Michel Heikamp
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