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Voorwoord
Het was begin 2018 toen bij ondergetekenden het plan
opkwam om de geschiedenis van de R(idderkerkse)
V(oetbal) V(ereniging) H(ercules) vast te leggen. Op
10 augustus van dat jaar zou de club haar 100-jarig
bestaan vieren en naar het zich liet aanzien zou er niet
veel aan het vastleggen van de historie gedaan worden.
Dus gingen wij aan de slag. Dat was niet eenvoudig
omdat, vooral uit de begintijd, veel gegevens in de loop
van de jaren verloren zijn gegaan. Maar toch lukte het
om een groot aantal vaak interessante feiten boven
water te krijgen.
In die 100 jaar is er veel gebeurd. Dieptepunten zoals de
crisistijd, de oorlog die een aantal leden niet overleefde,
degradaties, de watersnoodramp van 1953 en noem
maar op. Natuurlijk waren er ook hoogtepunten zoals
onbetwist het kampioenschap van Nederland bij de
zaterdagamateurs in 1967, andere kampioenschappen
en het spelen in de topklasse in de competitie
2015/2016 en wedstrijden tegen gerenommeerde clubs
als Feijenoord, Sparta, Vitesse en FC Twente.
Begonnen op een weilandje achter de Kievitsweg
zijn we nu de trotse bewoners van een prachtig
sportpark en m.i.v. de competitie 2020/2021 een nieuw
kunstgrasveld en een nieuwe (staan)tribune.
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Voor dit boek zijn een ongelofelijk groot aantal uren
gestoken in het verzamelen van gegevens en foto’s, het
afnemen van interviews, het schrijven van artikelen,
het corrigeren van de geschreven tekst op feitelijke
juistheid en het maken van deze prachtige lay-out.
Maar wij zijn van mening dat het de moeite waard was
om dit werk te doen voor een club die ons allen na aan
het hart ligt.
Natuurlijk hebben wij dit niet allemaal met z’n vieren
alleen kunnen doen, wij hebben veel hulp gehad van
een groot aantal mensen zonder wie dit boek een stuk
minder dik en leesbaar zou zijn. Omdat het ondoenlijk
is al die mensen met name te noemen, en met het
gevaar dan iemand te vergeten, willen wij iedereen die
ons, op welke manier dan ook, in staat stelde dit boek
te maken hartelijk danken voor hun medewerking,
en wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan het
herbeleven van de geschiedenis van de club.
RVVH is onze club.
De samenstellers:
•
•
•
•

Cees den Hartog
Erik den Hartog
Theo Leenheer
Teun Rijsdijk

Ridderkerk, 01-06-2020

De God Hercules
Zoals wij allemaal weten is de naam van onze voetbalclub RVVH wat staat voor Ridderkerkse Voetbal
Vereniging Hercules, maar wie was Hercules eigenlijk?
Hercules was de Romeinse tegenhanger van Heracles, een Griekse god die de zoon was van oppergod
Zeus. Volgens de legende was hij zo groot dat zijn moeder er zeven dagen over deed om hem op de
wereld te zetten. Dat was dus met recht een moeilijke bevalling.
Samen met hem werd zijn tweelingbroer Iphicles geboren, die niet zo sterk was, en toen de jaloerse godin
Hera twee reuzenslangen de kinderkamer in stuurde om Hercules te vermoorden wurgde deze ze allebei
waarna hij er in de wieg mee zat te spelen.
De naam Hercules staat voor kracht. Tijdens zijn leven heeft hij veel moeilijke klussen geklaard waaronder
het reinigen van de Augiasstal. Dat was een stal met 3000 runderen die dertig jaar lang niet schoongemaakt
was en je dus wel kunt raden hoe die er uit zag. Over mestoverschot gesproken. Maar daar hadden ze in die
tijd nog geen last van.
De eigenaar van die stal, Augias, die schatrijk was, kwam met Hercules overeen dat hij, als hij kans zag de
stallen in één dag schoon te maken, 1/10 van zijn land zou krijgen omdat hij ervan uitging dat dat toch
niet zou lukken.
Maar het lukte Hercules wel in één dag door twee rivieren zo om te leiden dat ze door de stal
liepen en zo de rotzooi wegspoelden. Maar toen het op betalen aankwam gaf Augias niet thuis.
Dat had hij beter wel kunnen doen want uit wraak werd hij door Hercules vermoord.
Een toch wat minder fraai trekje van onze held die gelukkig op het veld wat vredelievender
is.
Een andere klus was het stelen van de appels van Hesperides. Men gaat er tegenwoordig van
uit dat met die appels geen vruchten bedoeld werden maar zeven mooie jonge meiden.
Het lukte Hercules ze allemaal te ontvoeren en misschien was dat wel zijn moeilijkste
klus.
En als we dat naar onze tijd vertalen is het voor het tegenwoordige Hercules vaak al
een hele klus om drie punten in de knip te krijgen.
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Clublied van RVVH
Al is ons Ridderkerk niet groot,
al is het zelfs maar klein.
Toch hebben wij een voetbalploeg
die er zeker wel mag zijn.
Het is RVV “Hercules”,
stoere kerels in wit-blauw.
Zij blijven in sportiviteit
steeds Koning Voetbal trouw.
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Refrein:
Zie ze het veld betreden,
goed getraind en eensgezind.
Zie hoe ze alles geven,
hoe een vriendenband hen verbindt.
Steeds houden zij voor ogen
hun sportieve ideaal.
Ze zijn gezien op alle velden,
ze staan ook altijd op de bres,
voor de eer van spel en spelers,
en die van “HERCULES”.

Zij spreken in de voetbalsport
een duchtig woordje mee.
En gaan nog voor geen club opzij,
zij gaan steeds recht door zee.
’t Zij één of twee of junior,
zij spelen steeds voor zes.
Verdedigen het wit en blauw
voor d’ eer van “HERCULES”.

Ziet als ze daar het veld ingaan,
gespierd van top tot teen.
Van keeper tot aan middenvoor,
en laks is er niet een.
En juichen wij dan langs de lijn:
“Toe jongens, zet hem op.”
Dan doen ze er nog een schepje op,
en geven ieder klop

Refrein:

Refrein:
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Interview met een
honderdjarige

die aan de deur zat en hoorde binnen een
scheidsrechters fluitje klinken. Een ouderwets
fluitje met zo te horen een erwt er in.
De deur werd opengedaan door, zo te zien wat
vroeger een C-tje heette maar tegenwoordig
JO13, die een bal hooghield terwijl hij hardop
telde “231, 232, 233…” Iets zei me dat ik aan het
goede adres was.
Hij wilde wat zeggen maar met een schijnbeweging
die nog niets aan effectiviteit ingeboet had zette ik
hem op het verkeerde been en flitste naar binnen.
Alles voetbal wat de klok sloeg die ook rond was
en een wijzerplaat had van 45 minuten. Kunstgras
op de grond, trainingspakken aan de kapstok,
een scorebord met reclame op het toilet, w.c.
papier met het RVVH logo, reserveballen in de
paraplubak en ga zo maar door.

O

ns aller Hercules was 100 jaar oud geworden,
een leeftijd die niet veel (sport)mensen halen.
Omdat het een goede gewoonte is bij een jubileum het
feestvarken een interview af te nemen om hem enige
krasse uitspraken te ontlokken over heden, verleden en
toekomst, ging ik naar zijn huis aan de Sportlaan.
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Bij het huis van de oude baas aangekomen vielen de in
frisse blauw-wit geschilderde kozijnen op met boven
de deur de naam “Hercuhome.” In de hoek van de tuin
wapperde vrolijk een blauwwitte cornervlag.
Ik drukte op een van de noppen van een voetbalschoen

Ik dribbelde de gang door en ging, binnenkant
deurpost, de kamer in. Ook daar voetbal, voetbal
en nog eens voetbal. Boven de deur hing een
bord met de tekst:“Voetballers doen het met
elkaar.” Tegenwoordig noemen wij dat “overspel”,
dacht ik. Foto’s van vroegere spelers hingen als
jachttrofeeën aan de muren, stoere mannen
met strijdlust in de ogen in dat mooie blauw en
wit, waarschijnlijk gefotografeerd tijdens een
thuiswedstrijd.
Het behang bestond uit een grote elftalfoto van
de zaterdag amateurkampioen van Nederland
1967, barkrukken als stoelen en voor de visite een
vip-tribune. Reclameborden langs de kant van
de kamer gaven het geheel een feestelijk aanblik.
Aan het plafond hing een business seat met een
touwladder.

“Welkom jongeman”
Ik schrok op uit mijn overpeinzing, het was lang
geleden dat iemand mij “jongeman” noemde. De
stem kwam van een vitaal uitziende heer die op een
blauwwitte barkruk zat, een meubelstuk dat zo geliefd
is bij vele “rustende” leden van onze vereniging.
De man zag er nog goed uit voor zijn leeftijd: een
hoog voorhoofd geschapen om in te koppen, ogen
die elke kans zien en een neus voor doelpunten, een
mond om de boel op te peppen, tanden om in een
tegenstander te zetten, een wilskrachtige kin en oren
die gewend waren het gejuich van duizenden aan te
horen. Al scheen dat laatste aan slijtage onderhevig
te zijn.
Daar zat Hercules, mijn afgod!! Door zijn
toedoen had ik in mijn leven als fan van de club
zaterdagmiddagen gekend van opperste opwinding
maar ook van intens verdriet, vooral de laatste tijd.
“Ga zitten”, zei hij en ik wierp mij aan zijn voeten
die er sterk uitzagen en dito roken na honderd jaar
trouwe dienst.
“Wat wil je weten?”, vervolgde hij terwijl hij achteloos
de kopjes gevende kat met een subtiel hakje twee
meter naar achteren in de prullenbak mikte.
“Hoe het zo gekomen is”, zei ik bedeesd, hier voor
mij zat tenslotte een ex-kampioen van Nederland
en dan is enige schroom wel op zijn plaats. “Nou,
kijk”, zei hij, terwijl hij zijn scheenbeschermers
rechttrok; “ik ben geboren op 10 augustus 1918 in
het zaaltje van J.G. Broere die, pikant genoeg, zowel
mejuffrouw als weduwe was, begrijp je?”
Ik snapte er niks van maar dat zei ik niet,
waarschijnlijk kwam dat door de generatiekloof,

tenslotte was hij al 23 jaar toen ik geboren werd. Het
is tegenwoordig toch heel normaal als je als Bewust
Ongehuwde Moeder door het leven gaat, zelfs als je
kind een voetbalvereniging blijkt te zijn?

was. Wel oud, maar ook niet meer dan dat. We waren
in die tijd zo arm dat we soms een bal moesten lenen
om te kunnen spelen en als de eigenaar van de bal
naar huis moest was dat meteen einde wedstrijd.”

Hij praatte verder: “Eerst werd ik, heel origineel,
Excelsior genoemd, maar na een paar dagen werd het
Hercules naar de gelijknamige held uit de Griekse
mythologie. Na twee jaar fuseerde ik, ja dat deden
ze toen ook al, met het DOS van Piet Heijman, ook
uit Ridderkerk.”

Ik zweeg bedremmeld, de oude heer was nog
opmerkelijk eigentijds. Een blauw wit geverfde
kanarie in een net floot het clublied: “zie ze het veld
betreden…”, wie kent het nog? Eigenlijk zou iedereen
die lid wilde worden van onze club eerst dit lied
uit zijn hoofd moeten leren en voorzingen op een
bestuursvergadering net als onze internationals het
Wilhelmus.

“Ja, ja, die goeie ouwe tijd”, slijmde ik. Dat had ik
niet moeten doen want nu kreeg hij heel even goed
de ziekte in. Hij keek mij met zijn helderblauwe
ogen bestraffend aan en zei: “Jongeman, laat je
door niemand wijsmaken dat een tijd van twee
wereldoorlogen en een gigantische crisis een goede

“Ach”, sprak hij weemoedig, “ik heb het allemaal
meegemaakt: kampioenschappen, degradaties. Ik
heb wel eens een hele competitie moeten spelen
tegen welgeteld één tegenstander: Groote Lindt. Uit,
thuis, uit, thuis. Aan het einde van de competitie
kenden we elke hobbel in de Rijksstraatweg. Vaak
hadden we niet eens elf spelers en moesten we er een
paar leasen, zoals jullie dat tegenwoordig zeggen.”
Hij zweeg en ik zei ook niets. Er bloeide in stilte iets
moois tussen ons op.
“1967”, zei ik, de serene rust verbrekend.
“Ja, 1967”, zei hij trots, “landskampioen met zes
punten voorsprong, wat een prestatie.”
Er kwam iemand met een blauw witte shawl
om met thee binnen en ik begreep dat het rust
was en ontspande me. Door het achterraam zag
ik in de tuin een bloeiende blauwe regen met
daaronder witte margrieten. Een kunstgrasveld met
kaarsrechte kalklijnen waarlangs een tuinman zich
warmliep. Een eindje verder waren een paar spelers
aan het afwerken op een doel dat bestond uit twee

zonnebloemen. De meeste ballen gingen net
naast of recht door het midden, het leek wel een
doorsnee zaterdagmiddag op het sportpark. Op
een apart stukje tuin stonden spitskoolplantjes,
talentjes voor de toekomst als we ze tenminste
konden behouden.
“Zullen we even de tactiek voor de tweede helft
doornemen?” Het klonk meer als een bevel dan
een vraag.
“Heden en toekomst”, zei ik gedwee.
“Over het heden kunnen we kort zijn, dat zien
we iedere zaterdag en daar word ik zelfs op
mijn leeftijd soms niet blij van. De toekomst is
verborgen, zelfs voor mij. Het heeft ons nooit
aan talent ontbroken maar sinds er op dit
niveau betaald wordt is er veel veranderd in
het amateurvoetbal. En zeker niet ten goede.
Waar ik me soms ook zorgen over maak is de
inzet. In de verzorgingsstaat die Nederland
heet krijgen we alles waar we recht op hebben
en soms nog meer. Dus waarom zou je je extra
inspannen om iets te krijgen? Begrijp me goed:
ik gun iedereen het beste maar de schrik slaat
me soms om het hart als ik zie dat jongelui, en
niet alleen zij, meer met hun mobieltje bezig
zijn dan met het beoefenen van sport voor hun
lichamelijk welzijn. Ook van de ouders zou je
soms meer steun verwachten.”
Ik zweeg beschaamd, ook ik was vroeger zo’n
vader die met twee voetballende jongens niet
altijd paraat stond om de club te dienen.
“Hier neem een slagroomsoes”, zei hij om me
te motiveren en gooide me, keurig uit de nek
en met beide voeten op de grond, er een toe. Ik
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“Hmmm”, constateerde hij, “de techniek is er nog
steeds.” ”Ja”, zei ik, “de geest is nog wel gewillig
maar het vlees wordt de laatste tijd een beetje
zwak.” ”Zwak?” riep hij, “ZWAK?? Hoe oud ben jij
eigenlijk. Kijk naar mij, al honderd jaar en nog steeds
springlevend en vol plannen voor de toekomst.”
“Ja, de toekomst”, zei ik gevat, “wat staat ons nog te
wachten?”
“Ik denk dat het amateurisme helemaal gaat
verdwijnen”, zei hij somber, “spelers mogen het
hele jaar door van club wisselen, zelfs halverwege
een wedstrijd. Dat zal het overzicht niet ten goede
komen. Bovendien zal er de mogelijkheid zijn om in
zaadcellen een gen in te brengen die er voor zorgt dat
de baby links- of rechtsbenig zal zijn, een aanvaller
of een verdediger. In het uiterste geval zullen
wedstrijden niet meer op een veld maar binnen met
elf tegen elf mobieltjes gespeeld worden.”
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“Nou, dat zou handig zijn met slecht weer”, zei ik,
maar blijkbaar zei ik iets verkeerds want hij keek
me bedroefd aan met zijn intens blauwe ogen en
zei “zullen we het hier maar bij laten? Over 25 jaar
spreken we elkaar misschien wel weer want één ding
is zeker:
“KEEPERS VERWELKEN, SPITSEN VERGAAN
MAAR RVVH BLIJFT ALTIJD BESTAAN.”
Omdat ik het niet uit kon staan dat ik zelf niet zo’n
mooie afsluiting bedacht had ging ik weg. Bij de
voordeur stond nog steeds die JO13 de bal hoog
te houden. Hij telde hardop “1025, 1026, 1027.”
Intussen deed hij de deur voor me open en zei: “dag
meneer.”

“Genoeg”, zei ik, gaf hem een correcte schouderduw
en knalde de van zijn voet opspringende bal de gang
in waar hij een ingelijste kampioensfoto verbrijzelde. Hij keek me bedroefd aan, waarschijnlijk had ik
zijn recordpoging zojuist om zeep gebracht.
“Karaktervorming”, mompelde ik, “je kunt er niet
vroeg genoeg mee beginnen.”
Opgelucht stapte ik naar buiten. Achter het raam
stond de oude Hercules driftig met een gele kaart
te zwaaien. Eigenlijk had het een rode moeten zijn
maar waarschijnlijk dacht hij dat ik een Ajax speler
was en dan gelden er in Nederland andere regels. Ik
negeerde hem, het was tenslotte mijn eerste.
Over 25 jaar zou iemand hem misschien weer interviewen. Tot die tijd zou er nog veel supporters
lief-en-vooral-leed passeren. Want dat is één van de
weinige zekerheden die een RVVH supporter gegeven is. Maar het kweekt wel karakter en dat hebben
we hard nodig nu en in de toekomst.

foto: Wessel Dekker

ving hem op de borst en volleyde hem haarscherp
over de tafel richting kat die hem vol op de kop nam
waar hij uiteenspatte.

Ridderkerkse Voetbal Vereniging Hercules 1918-2018
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HOOFDSTUK 1
De Oprichting

1918-1939
H

et jaar 1918 zal in de wereldgeschiedenis altijd
een belangrijke plaats innemen.

Positief omdat op 11 november van dat jaar een
einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog, een oorlog
waarin Nederland neutraal bleef en dus niet met
oorlogshandelingen te maken kreeg. Wel kwamen
er ca. 1 miljoen Belgen naar ons land om de oorlog
in eigen land te ontvluchten. Ook Ridderkerk kreeg
te maken met vluchtelingen die hier ondergebracht
moesten worden.

een voetbalclub op die ze aanvankelijk Excelsior
noemden wat al na een paar dagen veranderd werd
in Hercules. Er werd direct ook een bestuur gekozen
dat bestond uit: G. Put voorzitter, C. Vlasblom
secretaris, J. Vos penningmeester, J. Bemmel secunde
wat volgens het woordenboek Hoofd handel &

en materiaal terwijl M. van Gent zich opgaf als
aanvoerder wat met algemene stemmen werd
aangenomen.

Oprichting,
naamsverandering en fusie

In het begin hadden ze 19 leden maar toen ze binnen
twee jaar fuseerden, ze zullen daar in die tijd wel een
ander woord voor gehad hebben, met de ook pas
opgerichte voetbalclub DOS, (Door Oefening Sterk)
werd de club in één klap een stuk groter en konden
ze zelfs met meer elftallen gaan spelen.

administratie betekent. Ik denk dat hij algemeen
adjunct was dus inzetbaar op alle posten. J. van
der Steen werd benoemd als commissaris van orde

Er werd in het dorp een collecte gehouden die 38
gulden opbracht, tegenwoordig zo’n € 17,00. Dat
lijkt niet veel maar in die tijd verdiende een arbeider
omgerekend naar Euro’s zo’n € 5,00 per week.

Het jaar 1918 kwam ook negatief in de
geschiedenisboeken terecht omdat in dat jaar de
Spaanse griep uitbrak die wereldwijd aan 20 tot 100
miljoen mensen het leven kostte. De griep kwam niet
uit Spanje maar werd zo genoemd omdat Spaanse
kranten er het eerst over berichtten. Tegenwoordig
lijkt griep een onschuldig iets maar wereldwijd
sterven er elk jaar nog de meeste mensen aan griep.
Een andere reden om 1918 een gedenkwaardig jaar
te noemen, nietig op wereldschaal maar belangrijk
in Ridderkerk, was de oprichting van Hercules, een
voetbalclub in dit toen nog kleine dorp.
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Op de avond van 10 augustus kwam een aantal
mannen, waarvan sommigen nog jongens, samen
in het zaaltje van de wed. J.G. Broere en richtten

Foto links: Arie Advocaat (l) en Jacob van der Steen (Hercules). Foto rechts: Henk Joosse (l) en Piet Heijman
(DOS). De vier oprichters die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van RVVH.

1920

v.v. Hercules kon na de fusie met v.v. DOS
drie elftallen opstellen.

Foto achtergrond:
In Café Sport aan de Lagendijk,
eigendom van de vader van
Piet Heijman, werden in de
beginjaren van RVVH veel
bestuursvergaderingen gehouden.

1922

De oudst bekende foto van het 1e elftal van
Hercules.
Staande vlnr: T. Roos, A. Moerkerken, A.
Advocaat, C. Roos, W. den Boer, Joh.Lodder,
B. Roos, T. van ‘t-Hoff.
Knielend vlnr: H. van der Waal, W. van der
Linden, J. van der Steen.

1922

Het 3e elftal van Hercules. De jongere spelers,
die van DOS overkwamen, waren eigenlijk
junioren maar daar sprak men nog niet over
in die tijd.
Staande vlnr: D. van Gemerden, W. van der
Linden, P. van der Steen.
Knielend vlnr: G. Aardoom, W. van der Waal,
A.C. van Lint.
Zittend vlnr: H.M. Joosse, P. Heijman, H. van
der Waal, J. Gravestein, J. Lodder.
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Eerste terrein

N

ou moet je je van dat voetballen in die
tijd niet al te veel voorstellen. Er werd
een weiland gehuurd aan de Kievitsweg van
boer Groenenboom waar, als er gespeeld ging
worden, eerst de koeien vanaf moesten. Een
doel zal wel uit jasjes of in de grond gestoken
stokken bestaan hebben en als de eigenaar van
de bal naar huis wilde betekende dat het einde
van de wedstrijd.
Ik heb me laten vertellen door Piet Heijman,
een van de oprichters van DOS en waar
Hercules later mee fuseerde, dat als de bal
over de sloot geschoten werd soms niemand
hem durfde te gaan halen omdat er in het
weiland ernaast vaak een valse hond liep. En
ook bij een doelpunt want er zaten geen netten
in de doelen. Wassen moest in de sloot of
thuis en een meterslange sliding kon wel eens
een hoop koeienpoep op je kleren opleveren
wat waarschijnlijk thuis weer commentaar
opleverde.

Slidings door koeienpoep!
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Toen het terrein aan de Kievitsweg niet
meer beschikbaar was werd er een stuk
land van Krouwel aan de Lagendijk gehuurd
of geleend. In het begin was er nog geen
reguliere competitie, er werd gewoon een
wedstrijd afgesproken en men ging er op de
fiets naar toe en als er ver weg gespeeld moest
worden bijvoorbeeld SSS uit Klaaswaal in
de laadbak van een vrachtwagen waar met
planken banken gemaakt waren. Na de wei

van Krouwel is ook nog een poosje gespeeld op het terrein
van Olivio, dat later gefuseerd is met Slikkerveer waarvan
het terrein bij de watertoren lag. Inmiddels speelde
Hercules in de Dordtse Voetbal Bond maar dat was geen
succes. Er waren in die bond maar een stuk of zes ploegen
als Pelikaan, IFC of Groote Lindt. De organisatie was een
chaos en wegens gebrek aan tegenstanders werd er soms
weken achter elkaar tegen dezelfde tegenstander gespeeld
nl. Groote Lindt. De ene week de Rijksstraatweg uitfietsen
naar Groote Lindt en de andere week kwamen ze deze kant
op gefietst.

Op
onderstaande
oude
luchtfoto uit 1922 is in de
witte cirkel het veld van
Hercules zichtbaar. Goed
herkenbaar zijn de doelen
op het van boer Krouwel
gehuurde weiland. Rechts is
ook de Burg. Kruijffstraat te zien met daarboven een
gedeelte van de Kerkweg met de oude Gereformeerde
kerk. De weg onder is de Lagendijk met de afslag naar
de Oudelandseweg.

Terrein Molendijk

O

mdat het weiland aan de Lagendijk niet voldeed
werd er naar een ander terrein gezocht en
werd er een stuk land aan de Molendijk van boer
Groenenboom gehuurd voor 175 gulden per jaar.

Opening nieuwe terrein aan de Molendijk.
Staand v.l.n.r.: P. Onderdelinden, W. van der Linden, H.M. Joosse, H. Baas.
Zittend v.l.n.r.: B. Roos, Dhr. J. Groenenboom (terreineigenaar), Mw. Crezée,
Burgemeester Crezée, J. Lodder, P. Heijman, kinderen van de burgemeester.

Het stuk land van boer Groenenboom moest nog wel
geschikt gemaakt worden om er op te voetballen
en een aantal leden, volgens de overlevering bijna
allemaal, ging aan de slag met het dichten van
greppels en het egaliseren van het terrein.

Feestelijke opening !
De kleedkamers werden gebouwd dankzij een
renteloos voorschot van f. 35,00 van Piet Heijman,
die in het dorp, tegenover het gemeentehuis, het
Café Sport had. Bij uitwedstrijden was het hier
verzamelen.
Op 20 juli 1935 werd het veld feestelijk geopend door
burgemeester Crezée die hiermee zijn eerste officiële
daad als burgemeester in Ridderkerk verrichtte.
Nadat de burgemeester een lint doorgeknipt had
en de aftrap verricht had won de thuisclub de
openingswedstrijd met 1-0 van Olivio.
Ook werd er een wedstrijd gespeeld tussen het
Ridderkerks elftal en het officiële D.V.B elftal die
helaas door de Ridderkerkers met 2-7 verloren werd.
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Weetje

Omdat er nog geen stromend water was werden
er door enige leden wasblikken aangeboden. De
vereniging groeide nu snel en in 1935 werd er een
elftalcommissie in het leven geroepen en werd H.
van der Linden als terreinbaas aangetrokken die
voor f. 2,50 per maand de boel zou verzorgen. Over
een loketbaas kon men het niet eens worden dus dat
werd naar een latere datum verschoven. Later zou
dat W. Pijper worden.
In 1936 werd, op voorstel van P. Heijman een
volksfeest georganiseerd t.g.v. de verjaardag van
Koningin Wilhelmina. Het werd een gezellige boel
met optredens van verschillende Ridderkerkse

Weetje
Voorschot voetbalkleding

1935, er is een wereldwijde crisis en er zijn ook in
Ridderkerk veel werklozen met een minimum uitkering.
Toch willen verschillende van hen blijven voetballen
al was het alleen maar om het verzetje. Maar ja, als
je voetbalt heb je kleding en schoenen nodig en waar
betaal je dat allemaal van? Op 12 oktober 1935 gaat er
een brief naar de leden met de volgende inhoud:
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Ondergetekende leden der RVV “Hercules” verklaren het
volgende aan de vereeniging Hercules:
De vereniging heeft voor de onderstaande leden
voetbalkleding in voorschot gekocht.
Die leden zijn verplicht indien mogelijk wekelijks
hiervoor geld af te lossen.
Indien die leden zich bij de vereniging bedanken als lid
en het voor haar aangekochte kledingstuk niet geheel is
afbetaald vervalt dit aan de vereniging.
Alzoo door de leden accoord bevonden.
(Handtekeningen verschillende leden)

muziekkorpsen terwijl op het veld allerlei
activiteiten georganiseerd werden. Hoogtepunt
was een gekostumeerde voetbalwedstrijd die meer

Ridderkerk loopt uit voor
Volksfeest
dan 3000! bezoekers trok, uniek voor Ridderkerk.
In datzelfde jaar werd er voor het eerst een trainer
aangesteld, de heer F. Beekhuijsen die zelf in DFC
Dordrecht speelde.

Gekostumeerde voetbalwedstrijd tijdens volksfeest die meer dan 3000 bezoekers trok.

Eerste trainer

Weetje

I

n 1936 besloot het bestuur dat er een trainer moest
komen, iemand die de conditie op peil hield en ook
nog tactische tips kon geven., Kortom: iemand die zelf
ook voetbalde, het liefst op een redelijk hoog niveau.
In een gesprek van Piet Heijman met de heer Van der
Waal, secretaris van de voetbalvereniging Pelikaan
in Zwijndrecht, kwam dit ter sprake waarop de heer
van der Waal zei dat zijn buurman F. Beekhuijsen,
bij DFC in Dordrecht voetbalde en misschien wel
Hercules zou willen trainen.
Hij zou het hem vragen en al een paar dagen later
kwam er een brief dat Beekhuijsen dat wel zou
willen doen. Het liefst op woensdagavond. Over
directe betaling wordt niet gerept maar, zo schrijft
de secretaris van Pelikaan, “Beekhuijsen heeft nog
geen schrijfbureau en het zou wenselijk zijn als hij
dat aan het einde van het trainingsseizoen in Oktober
(wanneer de klok verzet wordt) cadeau zou krijgen.”
De onderhandelingen lopen goed af want nog in
dezelfde maand valt er bij alle leden van Hercules
een brief op de mat met de mededeling dat er een
trainer aangesteld is, de heer F. Beekhuizen (de club
schrijft de naam anders dan de buurman).

Weetje

De eerste training zal zijn op woensdag 8 juli om
7.00 uur ’s avonds en geldt voor alle werkende
leden. Iedereen wordt opgeroepen om te komen
zodat mijnheer Beekhuizen niet voor niets naar
Ridderkerk komt.
Als stok achter de deur staat er dat iedereen die niet
naar de training komt het a.s. seizoen niet opgesteld
wordt in een van de elftallen van Hercules.
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Weetje
Ballotage
Op 11 mei 1936 komt de volgende brief bij het
bestuur binnen die ondertekend is door een groot
aantal leden. Boven de brief staat: Volgens art.17
van het Reglement.
Mijne Heeren.
Hiermede verklaren ondergetekenden dat zij liever
een algemene schriftelijke stemming willen voor het
toetreden als lid der vereeniging over J. de V. want
volgens ondertekenden is Hercules straks helemaal
Olivio en dat willen zij liever niet want de naam
Hercules moet zegevieren en zoo men zegt wil J. de
V voor Olivio met voetballen het verpesten en zulke
leden kunnen wij toch niet gebruiken niet waar wij
moeten goede krachten hebben die wel willen.
(ondertekend door verschillende leden)
Het resultaat was dat J. de V niet toegelaten werd
als lid.

Hercules

Weetje

Weetje
RVVH mag dan wel in het bezit zijn van een mooi
veld en voetballers die op zaterdag hun sport
bedrijven maar wat te doen als er iemand geblesseerd
raakt? De club heeft immers geen verzorger.
Het bestuur stuurt op 5 maart 1936 een brief naar
mej. Ali van Dijk, secretaresse van de EHBO afd.
Ridderkerk, waarin gevraagd wordt of RVVH één
van haar leden bereid kan vinden op zaterdag,
wanneer er een voetbalwedstrijd gespeeld wordt,
op het terrein aanwezig te zijn om bij eventuele
ongevallen eerste hulp te verlenen.
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Zij hoopt op een gunstig besluit. Over een vergoeding
wordt niet gesproken. Wat de reactie van de EHBO
was is niet bekend.

Andere bond en Hercules wordt RVVH

I

n 1937 is de club overgegaan naar de Rotterdamse Voetbal Bond (RVB), wat meteen veel meer tegenstanders
opleverde.

Het resultaat in het competitie jaar 1937/1938 was uitstekend, en onder de nieuwe naam RVVH promoveerde
de club naar de 2e klasse RVB Er was in dat seizoen namelijk een schrijven van de KNVB gekomen dat er
een nieuwe naam gekozen moest worden omdat er al een voetbalvereniging was die Hercules heette.
Er werden vijf voorstellen gedaan waarna de naam RVVH, Ridderkerkse Voetbal Vereniging Hercules, uit
de bus kwam die door de KNVB geaccepteerd werd. Voortaan zou het cluppie uit Ridderkerk onder die
naam door het leven gaan.
RVVH was een echte familieclub. Er speelden b.v. drie broers van de bekende schildersfamilie Roos in en
later zelfs vijf broers Dekker uit het Roergebied in Bolnes.

Weetje
Geen advertenties Ridderkerkse winkeliers
In 1937 zijn er niet minder dan 100 verenigingen
in Ridderkerk. En die verenigingen vragen
de winkeliers om te adverteren in hun
programmaboekjes van uitvoeringen en bazaars
om te sponsoren.
Dat wordt een beetje te veel en daarom stuurt
het bestuur van de Vereniging van Winkeliers en
Neringdoenden in Ridderkerk in april aan al deze
verenigingen een brief waarin medegedeeld wordt
dat er door de winkeliers niet meer gesponsord
wordt en er geen advertenties meer geplaatst
worden omdat dit te zwaar gaat drukken op de
lasten van de neringdoenden. Wel hopen ze dat, bij
eventuele aankopen, de Ridderkerkse winkeliers
niet over het hoofd worden gezien.
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Viering 20-jarig
bestaan

D

e viering van het 20-jarig bestaan in 1938
verliep niet zonder hindernissen. Er was een
grote sportdag georganiseerd maar die ging niet
door als gevolg van het slechte weer en dat was een
financiële strop voor de toch al armlastige vereniging
omdat met de opbrengst een feestavond gefinancieerd
zou worden.
Maar het bestuur wilde dat het toch doorging
en klopte aan bij vrienden van de club wat een
vaatje bier, 100 flessen limonade en “snoeperijen”

Weetje

opleverde. Alles gratis. En zo kon het feest toch
doorgaan.
Was er bij de ingebruikname van het nieuwe
terrein nog een tekort van een paar honderd
gulden, in het seizoen 1938/1939 waren alle
schulden afgelost. Op de vergadering van 15
september 1938 werd de aftredende voorzitter
Adrianus Lodder benoemd tot erevoorzitter.
Het was, vanwege spelers die opgeroepen
werden door de mobilisatie, lastig om elftallen
samen te stellen.
Competitie 1937/1938. De talentvolle selectie die
aan de basis stond van de promotie naar de 2e klasse RVB Adrianus Mak, tweede van links, droeg toen
al een moderne trainingsjas.

Weetje
Spijtbetuiging
Het is algemeen bekend dat je, als er iets vervelends
gebeurt, beter even tot tien kunt tellen om af te koelen.
In onderstaand geval was dat kennelijk niet gedaan:
M.H.
Daar het voorgevallene van j.l. zaterdag mij erg spijt wil
ik door dit schrijven mijn excuus aanbieden vooral aan
A. Lodder en P. Heiman hopende dat zij mijn excuus
aanvaarden zullen. Daar ik mij zaterdag met een dik
hoofd bedank heb, verzoek ik het bestuur beleefd of ik
weer opnieuw als lid voorgesteld kan worden, kan het
niet als werkend lid dan maar als rustend lid. Ik beloof
uw op mijn erewoord dat zoiets als j.l. zaterdag niet
meer voor zal vallen.
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Hopende op een goed resultaat
teeken ik
P.D. v.d. L
(tekst letterlijk overgenomen)

Aanplakbiljet van een door Hercules in 1935 uitgeschreven serie afval wedstrijden voor eerste en
tweede elftallen.
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De Moeilijke
Oorlogsjaren

1940-1945
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p 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen en kwam Nederland terecht in de Tweede
Wereldoorlog. Ook voor RVVH waren de gevolgen
groot, zowel voor de leden als voor de club.
In die tijd ging veel vervoer nog per fiets en voor
veel spelers was het een bezwaar als ze eerst een half
uur moesten fietsen en daarna een wedstrijd spelen.
Nog vervelender werd het als ze na die fietstocht te
horen kregen dat de wedstrijd om de een of andere
reden niet doorging. Zoals we inmiddels weten heeft
elk nadeel ook zijn voordeel en het voordeel was
weer dat de tegenstanders met dezelfde problemen

RVVH 1 in 1940 voor toen nog een houten barak als
kleedkamer
1.Siem.Verveer, 2.Piet.v.d. Linden, 3. P. v. Oorschot,
4. Janus Mak, 5. Bas Verveer, 6. D. v.d. Linden, 7. Wim
Zondervan, 8.Arie v.d. Steen 9.Gerrit v.d. Vlies, 10. Jan
Verhoeven, 11. Bas Verhoeven.

geconfronteerd werden. Al snel na het begin van
de oorlog was er een tekort aan rubber en dus ook
aan fietsbanden. Sommige leden hadden zelfs geen
fiets en dus werd er door het bestuur besloten een
tandem te huren.
Naarmate de oorlog verliep werd het
bandenprobleem steeds groter. De meeste
wedstrijden werden gespeeld “over de bruggen van
Rotterdam en in de buitenpolders”. Sommige spelers
gingen met de bus of met de tram. Ook de tandem
was nog steeds in gebruik. Toen de nood hoog was
waren er bestuursleden die hun fietsen beschikbaar
stelden. Nadeel was dat ze dan zelf niet meekonden
met die uitwedstrijd.

De junioren moesten, voor hun uitwedstrijden in
Rotterdam, met de fiets naar de Oranjeboomstraat,
waarna ze met de bus of de tram verder mochten.
Hiervoor kregen ze per speler dertig cent. Tegen het
einde van de oorlog waren er zelfs geen tandems
meer te huur maar bracht “een ingezetene” uitkomst
door zijn vrachtwagen beschikbaar te stellen voor
wedstrijden in o.a. Oud Beijerland en Pernis.

per week bedroeg en sponsors nog in geen velden
of wegen te bekennen waren. Een club was al blij als
er geen negatief resultaat was aan het einde van het
jaar. Er werd extra hulp gevraagd bij het uit de sloot
vissen van ballen en het werd ook verboden om
tijdens de rust van alle wedstrijden op eigen terrein
met klompen tegen een bal te trappen vanwege de
extra slijtage. (van de ballen uiteraard)

De laatste maanden van de oorlog mocht er van de
bezetter helemaal niet meer gevoetbald worden en
was er dus ook geen vervoersprobleem meer.

De ballennood liep zo hoog op dat er in de zomer
van 1943 niet eens meer getraind kon worden. De
training van de junioren ging wel door maar per
elftal was er maar één bal beschikbaar.

Al in het jaarverslag van 1940-1941 werd aangegeven
dat naast de fietsbanden het kopen van ballen het
grootste probleem zou gaan worden want zonder
bal gaat het nou eenmaal niet.

Nieuwe ballen, als ze er al waren, mochten pas
in gebruik genomen worden als de meermalen
gerepareerde oude echt versleten waren.
Op de ledenvergadering van 1 oktober 1943
werd gemeld dat er een binnenbal van ASW(H)
overgenomen was zodat er weer gevoetbald kon
worden.

Kampioenswedstrijd gestaakt
door kapotte bal

Aan het begin van de oorlog kostte een bal negen
gulden maar dat was tegen het einde al opgelopen tot
zestig gulden. En dat terwijl de contributie tien cent

Aan het einde van de oorlog gebeurde het wel dat
een wedstrijd gestaakt moest worden omdat de bal
het begaf. Dieptepunt was een kampioenswedstrijd
van het tweede elftal tegen DOTO 3 waar, bij een
2-0 stand in het voordeel van RVVH, de bal kapot
ging. De wedstrijd moest noodgedwongen worden
gestaakt en later in zijn geheel overgespeeld worden.
Die wedstrijd ging met 1-2 verloren waardoor
DOTO kampioen werd.

Contributie

H

et betalen van contributie was in die tijd
voor veel leden een probleem. Leden jonger
dan 17 jaar betaalden in 1940 tien cent per week
en leden van 17 jaar en ouder twintig cent.
Op de ledenvergadering van 5 juli 1940 werd
medegedeeld dat er een lid van de v.v. Bolnes,
P. D. v.d. Linden lid was geworden van RVVH
maar dat hij bij zijn vorige vereniging nog een
contributieachterstand had van f. 9,80.

Weetje

Bedrijfsvoetbal
De N.V. Bakker had een nieuwe (bedrijfs)
voetbalclub opgericht die bestond uit
personeelsleden van de fabriek en wilde
gebruik maken van het veld van RVVH
Eigenlijk was het bestuur vanwege
concurrentie hier sterk tegen maar later werd
besloten een beetje mee te werken “daar wij
rekening moeten houden met de heren die
achter de club staan wat de financiën betreft”.
Er werd toegezegd dat, als RVVH instemde,
er medewerking zou worden verleend bij
werkzaamheden aan kleedkamers e.d.
Bovendien zou deze voetbalclub geen
concurrentie betekenen voor RVVH omdat
er geen pressie op de leden van RVVH zou
worden uitgevoerd.
Besloten werd een intekenlijst rond te laten gaan
om dat bedrag bij elkaar te krijgen zodat hij
voor RVVH kon spelen. De intekenlijst bracht
f. 7,00 op. Na de vraag of er nog leden waren
die dat tekort wilden aanvullen kwam er nog
eens spontaan f. 4,10 binnen. En dat allemaal
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uit clubliefde. Halverwege de oorlog, in 1943, werd
de contributie verlaagd naar vijf cent per week met
de mededeling dat, als de kas het toe zou laten, dat
bedrag misschien nog lager uit kon vallen. Het batig
saldo bedroeg dat jaar f. 171,93.
Wat is een voetbalvereniging zonder vrijwilligers?
In 1942 bedankte de heer C. van der Spoel voor de
functie van terreinknecht waarna Adri (Janus) de
Winter deze functie op zich nam, maar alleen tot er
een ander gevonden werd. Dat heeft lang geduurd
want hij heeft het dertig jaar lang volgehouden. Zelf
had hij nooit gevoetbald maar op deze manier heeft
hij meer dan zijn steentje bijgedragen. Veel dingen
werden door de leden zelf gedaan zoals reparaties,
gras maaien enz. Dat is het goedkoopst.

Weetje
Handel op terrein
Er werd op het terrein niet alleen gevoetbald
maar ook gehandeld: Op zaterdag 15 januari 1944
werd er tijdens een wedstrijd aan een bestuurslid
een buitenbal aangeboden voor f. 42,50. Na kort
overleg met andere aanwezige bestuursleden
werd de koop gesloten omdat er al wedstrijden
gestaakt waren vanwege het gebrek aan ballen.
Het ijzer smeden als het heet is, noemen we dat.
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In die tijd kon je niet zomaar naar de winkel gaan om
sportkleding te kopen. Je moest bij de bond, waar je
bij aangesloten was, bonnen aanvragen waarmee je
b.v. voetbalschoenen kon kopen. Als ze beschikbaar
waren, tenminste. Op de jaarvergadering van 1941
werd medegedeeld dat bij de RVB tien bonnen
voor de aankoop van voetbalschoenen waren
aangevraagd en dat die aanvraag gehonoreerd was.
Bij Fa. De Bruin in Rotterdam konden dus tien

A- junioren die in de competitie 1942 / 1943 kampioen werden. 1. Huib de Korte, 2. Leen Brand (trainer), 3.
Leen Dekker, 4. Jan v.d. Linde, 5. Jan van Straten, 6. Jan Rijnsberk, 7. Jan van Galen, 8. Henk de Ruiter, 9. Van
Prooijen (leider), 10. Jan Kind, 11. Co Heijman, 12. Wijnand Bijl, 13. Henk Visser, 14. Rinus de Korte, 15. Leen
Haasdijk.

leden voetbalschoenen kopen, als ze daar tenminste
geld voor hadden. Later was het in bezit hebben
van bonnen ook niet meer toereikend omdat de
schoenen er gewoon niet meer waren.

Voetbalschoenen op de bon
Het tweede elftal had geen trainer en op de
jaarvergadering van 12 september 1941 zei G. van
der Vlies dat er dringend een trainer voor het eerste
en tweede elftal nodig was. Het volgend voorjaar zou
dit bekeken worden en in 1942 werd de heer J. de
Bruin, oud internationaal uit Dordrecht, aangesteld
als trainer die ook “les in sportiviteit”zou geven.

Hoewel veel spelers van de club in Duitsland te
werk waren gesteld, lukte het toch om met twee
seniorenelftallen en een juniorenelftal de competitie
in te gaan. Het eerste elftal verloor alleen maar de
wedstrijd tegen DOTO en kon in de laatste wedstrijd
tegen DOTO kampioen worden maar, waar hebben
we dat meer meegemaakt, deze wedstrijd ging
verloren en zo werd DOTO kampioen.
Helaas kon er in de zomer van 1943 niet getraind
worden i.v.m. ballen schaarste. De junioren trainden
nog wel maar daar was niet meer dan één bal voor
beschikbaar. Deze training werd gegeven door de
heer L. Brandt, lid van RVVH.

Luchtfoto in 1945 gemaakt door de R.A.F. (Royal
Air Force). Rechts in de cirkel het veld aan de Molendijk en links in de cirkel het barakken kamp van
de Deutsche Wehrmacht (DW).

dat ze zouden krijgen voor het gebruik van het
terrein een trainer te betalen. Helaas viel de
vergoeding tegen, er zou slechts één gulden
per week betaald worden maar weinig is beter
dan niks. Ook was er vaak onvrede omdat
op zaterdagmiddag, als er een wedstrijd van
RVVH op het programma stond, de Duitsers
ook wilden spelen en de club aan het kortste
eind trok. Die ergernis werd nog groter toen
op 1 maart 1943 de keet op het terrein bleek
opengebroken te zijn op zoek naar kalk om de
lijnen te trekken. Het bestuur deed hierover
haar beklag bij de N.S.B. burgemeester
Kattenbusch die, na overleg met de militaire
leiding, zei dat dit niet meer zou gebeuren.
Ook dat bleek een loze belofte en in een nieuwe

Weetje

In de winter van 1943/1944 was er nog wel een
indoor training in het gymnastieklokaal van de
openbare school maar de opkomst was, volgens de
secretaris, “een fiasco”. Aan de weinige spelers die
wel regelmatig trainden was dit goed af te zien.
Eigenlijk werd er niet eens gedacht aan zomertraining
maar later kwam men daar op terug en trainde de
heer Barendrecht uit Rotterdam het eerste elftal. Het
plan was om de volgende zomer vroeger met de
training te beginnen, niet wetend dat Nederland dat
jaar bevrijd zou worden.
Bijna een jaar na de bevrijding werd er weer contact
opgenomen met de heer De Bruin uit Dordrecht met
de vraag of hij de trainingen weer voor zijn rekening

wilde nemen. De voorzitter drukte de leden op het
hart de trainingen trouw te volgen omdat de centen
anders beter besteed hadden kunnen worden.

Bemiddelaar in Duitse Kamp
In het begin van 1942 kwam er een Duitse officier
op de bestuursvergadering met de vraag of zijn
manschappen het voetbalterrein mochten gebruiken
voor wedstrijden. Het Duitse leger werd steevast
aangeduid als D(eutsche) W(ehrmacht).
Het bestuur stemde toe, omdat een nee niet zo
goed zou vallen bij de bezetter, maar wilde wel een
vergoeding. Er kwam een voorstel om met het geld

Laatste vergadering voorzitter Lodder
Op, naar wat later bleek, zijn laatste
bestuursvergadering,
sprak
voorzitter
Adrianus Lodder de wens uit dat alle
bestuursleden die nog overgebleven waren
hun beste krachten aan de vereniging zouden
blijven geven en dat hij de vereniging, als hij
weer terug zou komen uit Duitsland, in bloei
terug zou zien. Ook bedankte hij de overige
bestuursleden voor de prettige samenwerking
onder zijn leiding. De secretaris hoopte in
zijn notulen dat Lodder over niet al te lange
tijd weer gezond en wel in hun midden zou
zijn. Helaas zou het anders lopen. Voorzitter
Lodder kwam aan het einde van de oorlog
bij een bombardement in Duitsland om het
leven. Ook bestuurslid Pijper moest naar
Duitsland maar werd afgekeurd vanwege zijn
zwakke gezondheid en kwam later weer terug
in het bestuur.
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poging om dit soort vervelende zaken te voorkomen
nam de club de van origine Duitse Ir. Beckers, die bij
Bakker Staal werkte, in de arm. Hij kwam vaak in het
soldatenkamp en kon misschien bemiddelen. Maar
of het geholpen heeft is niet bekend.
Tegen het einde van de oorlog werd er helemaal niet
meer gevoetbald want, zo lezen we in de notulen:
“we leven thans maar van de ene dag in de andere.”
Om de vereniging financieel sterker te maken stelde
het bestuur in de ledenvergadering van 31 maart
1942 voor supporterskaarten in te voeren, die de
mensen konden aanschaffen waarvoor ze tien cent
per maand gingen betalen. Die bijdrage moest dan
elke eerste week van de maand betaald worden aan
de penningmeester. De leden werden opgeroepen

de kaarten aan vader, moeder, oom, tante of kennis
te slijten. In 1944 moest er ’s avonds verduisterd
worden en mochten de mensen na zonsondergang
ook niet meer op straat. Daarom vroeg L. v.d. Linden
om helpers om de kaarten voor die tijd rond te
brengen.
In het begin van de oorlog waren zes leden van de
vereniging gedwongen in Duitsland te werk gesteld.
Dat waren: de voorzitter A. Lodder, G.v.d. Vlies,
J. Verhoeven, A.v.d. Steen, G. Stehouwer en J. Baas.
In 1942 waren 24 leden werkzaam in Duitsland
waaronder veertien spelers. En er zouden er nog meer
volgen. Daarom was het moeilijk om volwaardige
elftallen op te stellen. Toch telde RVVH in die tijd
twee seniorenelftallen en een juniorenelftal.

Weetje

Ongeldige wedstrijd
Nog meer ellende. Op 20 november 1943 speelde
de RVVH jeugd een wedstrijd tegen Slikkerveer
die die ze “op schitterende wijze met 4-1 winnen”.
Later bleek dat de wedstrijd niet geldig was
omdat de bond voor die zaterdag het hele
competitieprogramma geschrapt had maar dat
dat niet bekend was bij de beide verenigingen. Er
ging een brief naar de bond om de uitslag toch te
handhaven. Het resultaat is niet bekend.
In november kwam de mededeling dat weer acht
leden van RVVH naar Duitsland moesten om daar
te gaan werken nl.:
• B. Verhoeven
• C. v.d. Spoel
• P. Achterberg
• D. Westbroek
• J. Rijsdijk
• W. v.d. Linden Wzn.
• W. v. Driel
• W. Verveer
Dat wil niet zeggen dat die acht ook daadwerkelijk
naar Duitsland gegaan zijn. Van twee van
hen is bekend dat ze ergens in Nederland zijn
ondergedoken.
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Het elftal van RVVH 1 dat in de competitie 1943/1944 ongeslagen kampioen werd. 1. W. Zondervan, 2.
C. Plaisier, 3. J. Aardoom, 4. T. v. Straten, 5. Janus Mak, 6. Nico Brand, 7. Bas Verveer, 8. Jan Veldhuizen,
9. A. Plaisier (leider), 10. W. v.d. Linden, 11. K. Jongebreur, 12. P. v.d. Linden.

Hoewel de omstandigheden niet ideaal waren,
werd er in 1943 toch op bescheiden wijze het
25-jarig bestaan gevierd met een jubileumtoernooi
waar de v.v.. Alblasserdam, IFC en Slikkerveer aan
deelnamen. Bij de opening zei de voorzitter dat
RVVH tijdens de eerste wereldoorlog opgericht was
en dat ook in dat jubileumjaar een oorlog aan de gang
was. Alle deelnemende verenigingen boden hun
gelukwensen en bloemen aan waarna de wedstrijden

Verzekering bij
blessures

V

oetballen is leuk maar wat als er tijdens de
wedstrijd een blessure opgelopen wordt en de
speler daardoor een poosje niet kan werken?

Unieke foto van een partij voetbal aan de Molendijk.
De binnenlandse strijdkrachten spelen tegen de
Canadezen, die voor de wedstrijd de shirts van RVVH
leenden.

29 juni 1945. Defilé van alle sportverenigingen in
Ridderkerk. Links is nog net het bord te zien dat door
Piet Heijman beschikbaar werd gesteld omdat de clubvlag in de oorlog was gestolen.

onder leiding van de eerste klas scheidsrechter de
heer Nijs gespeeld werden. De jubilaris RVVH deed
het niet zo goed want van IFC werd met 7-2 verloren
en de wedstrijd om de 3e en 4e plaats werd na een
2-2 eindstand met strafschoppen beslist in het
voordeel van Slikkerveer. Verdere feestelijkheden
waren er niet gezien de omstandigheden en het feit
dat verschillende RVVH leden in Duitsland te werk
gesteld waren.

werken waarop de voorzitter zei daar op terug te
komen in de volgende vergadering. En inderdaad,
op de volgende vergadering werd medegedeeld dat
het in de bedoeling lag in de herfst een propaganda
avond te organiseren. De voorzitter vroeg of er
vrijwilligers waren die b.v. met een toneelstukje
mee wilden doen. Overeengekomen werd een paar
toneelstukjes te lenen en die op te voeren op een
huldigingsavond van de kampioenen. Alle leden en
donateurs, incl. vrouwen en/of verloofdes werden
hiervoor uitgenodigd.
Na de bevrijding, op vrijdag 29 juni 1945, de
verjaardag van Prins Bernhard, was er een defilé van
alle sportverenigingen in Ridderkerk, waar RVVH
ook aan deelnam.

Ook was er dat jaar iets nieuws namelijk de Freling
Wisselbeker waarom gespeeld werd door de vier
voetbalclubs van Ridderkerk. De belangstelling was
groot, de wedstrijd tussen RVVH en Slikkerveer
trok 1350 toeschouwers. Slikkerveer ging er met de
beker vandoor, RVVH werd laatste.
In 1943 kwam het verzoek van D. v.d. Linden om
een gezellige avond voor de leden te organiseren,
andere verenigingen deden dat ook. Hij wist dat
verschillende leden daar wel aan mee wilden

Helaas was de clubvlag in de oorlog gestolen maar
Piet Heijman stelde, bij wijze van vaandel, een bord
beschikbaar dat met de RVVH kleuren beschilderd
zou worden.

In 1943 kwam de heer P. v.d. Linden met een
voorstel om een spaarkas op te richten voor
“eventuele schade” bij ongevallen tijdens het
voetballen. Tot dan was het zo dat bij niet werken
t.g.v. een blessure drie dagen verlet was, d.w.z.
dat er niets betaald werd, daarna drie dagen 50
procent uitkering en daarna 80 procent. Het

Spaarkas blessuresverlet
voorstel was om alle voetballende leden vijf cent
per week te laten betalen om deze financiële
achteruitgang op te vangen. De voorzitter
was bang dat daar misbruik van gemaakt zou
kunnen worden en vroeg zich af of er in dat
geval niet beter met een lijst rondgegaan zou
kunnen worden.
Met zitten en opstaan werd het voorstel van
v.d. Linden uiteindelijk toch aangenomen. Dus
moest er een commissie benoemd worden
waarin B. Verveer, aanvoerder eerste elftal,
W. Flach, aanvoerder tweede elftal, G. Valster,
rustend lid en G. van Roon, rustend lid, zitting
namen.
De bijdrage werd vastgesteld op vijf cent per
week en als de kas sterk genoeg was kon dat
bedrag altijd nog verlaagd worden.
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Gevolgen oorlog

O

ndanks de oorlog ging de competitie toch door
en in de competitie 1943/1944 zag RVVH 1 kans
om ongeslagen kampioen te worden in de tweede
klasse van de RVB. Om financiële redenen werd er
afgezien van een huldiging. Bovendien viel er niet
veel te feesten met al die leden in Duitsland en al die
Duitsers hier.
Tegenwoordig noemen we het multifunctioneel
maar al in maart 1942 stelde A. Dekker in de
ledenvergadering voor een kade om het terrein te
leggen zodat ’s winters, als het gevroren had, het
terrein als ijsbaan gebruikt kon worden. Uiteraard
wel nadat er eerst water op gespoten was. Dat
zou wel betekenen dat er dan niet gevoetbald kon
worden. Als er dan entree voor die ijsbaan geheven
zou worden zou dat de zieltogende kas ten goede
komen. Op de eerstvolgende bestuursvergadering
zou erover gesproken worden, maar het bestuur
vond het niks en het plan stierf een zachte dood.
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Tegen het einde van de oorlog, toen er niet meer
gevoetbald werd, vatten een paar leden het plan op
om het terrein op te knappen. Maar ook daar werd
al snel weer mee gestopt. Na de bevrijding bleek dat
het terrein en de gebouwen in een grote puinhoop
veranderd waren. Er waren doelpalen en afrastering
gestolen om als brandhout te dienen. Het bestuur
besloot de overige palen in de kleedkamers op te
bergen en overige zaken mee naar huis te nemen.
Het terrein, dat door boer Groenenboom als hooiwei
gebruikt was, moest worden opgeknapt waarbij de
leden de hulp kregen van Canadese militairen die
ook van het terrein gebruik wilden maken. Ook de
ruiten van de kleedkamers waren vernield. Nadat
alles zo goed en kwaad als mogelijk was hersteld,

Weetje

Perikelen speelveld
Boer Groenenboom, waarvan het veld gehuurd
werd, liet vaak paarden grazen op het hoofdveld.
Behalve veel poep leverde dat ook wel eens
een omvergelopen doelpaal op. Om dat te
voorkomen werd op een gegeven moment door
de club prikkeldraad om de doelpalen gedaan
maar dat vond Groenenboom niet zo’n goed idee.
Ook vergat hij nog wel eens het gras te maaien.

Weetje
Trainen in gymnastieklokaal
Omdat er in de winter vaak niet getraind
kon worden ging er een verzoek naar
het gemeentebestuur om hiervoor het
gymnastieklokaal te mogen gebruiken. Welk
staat er niet bij. Het Gemeentebestuur stemde
toe en vroeg een vergoeding van achttien gulden
maar omdat ook de Ridderkerkse schooljeugd
gebruik maakte van het RVVH terrein kreeg
de club daarvoor een vergoeding van achttien
gulden zodat de deal met gesloten beurzen
afgehandeld kan worden.

Weetje
Tweede terrein
In 1944 was er behoefte aan een tweede terrein
maar boer Groenenboom zei dat dat eerst aan
een hogere instantie gevraagd moest worden
aangezien het een weiland betrof dat eigenlijk
“gescheurd”moest worden voor bouwland.

Weetje

Speldjes 25-jarig bestaan
De club wilde verenigingsspeldjes laten maken
om die, bij de viering van het 25-jarig bestaan
in 1943, aan de leden te kunnen geven. Bij Kind,
de juwelier op de Ringdijk, zou een prijsopgave
gevraagd worden. Ook zou aan Kind gevraagd
worden of er nog prijzen te koop waren zoals
bekers. In september 1943 meldde P. Heijman dat
de speldjes klaar waren, ze waren erg mooi en hij
had er al een paar verkocht. Een mooie reclame
voor de vereniging.

Weetje
Verzoek “soort”korfbalclub
In april 1944 kwam er een verzoek van “een
soort korfbalclub” om op woensdagavond het
terrein te mogen huren. Het contract hadden
de korfballers zelf al opgesteld, er hoefde alleen
nog maar getekend te worden. Het bestuur
was lichtelijk verbolgen, een contract stel je
toch samen op. Laten ze eerst maar eens op de
bestuursvergadering komen, was haar reactie.

Weetje
Vroeger naar huis
Bij RVVH voetbalden een paar spelers, die bij
de scheepswerf Boele in Bolnes werkten. Die
moesten op zaterdag tot één uur werken en dat
leverde soms bij uitwedstrijden problemen op. Er
ging een brief naar Boele met het verzoek of de
betreffende spelers op zaterdag vroeger naar huis
mochten. Dat mocht.

Weer verder

N

a “een onvrijwillige rustperiode van bijna tien maanden ten
gevolge van de oorlogsmaatregelen” was op 12 juni 1945 de eerste
bestuursvergadering na de oorlog.
Ondanks de slechte tijd en de hongersnood was de voorzitter blij
met alle aanwezigen. Drie leden, die in de oorlog omgekomen waren,
werden herdacht t.w. voorzitter A. Lodder, rustend lid H. Plaisier en
tweede elftalspeler J. Rijsdijk.
Er was nog steeds een groot tekort aan ballen en T. Steehouwer was in
gesprek met Bakker & Co (de rubberfabriek in Ridderkerk) over twee
ballen. Tot overmaat van ramp was er bij het maaien van het veld ook
een doelpaal omver gereden. Ook die moest gerepareerd worden.
Op zaterdagavond 17 juni 1945 speelde een elftal van RVVH tegen een
elftal van de Canadezen. In de opstelling komen we als “stoppersspil”,
zoals een centrale verdediger toen heette, voor het eerst Henk in ’t Veld
tegen. Henk was een markante figuur die we later nog regelmatig tegen
zullen komen.

Bloemrijk verslag RVVH tegen de “Jantjes”
gespeeld in 1945.

Verslag benefietwedstrijd tegen een Engels
elftal in de Overmaassche Courant van 7 juli
1945.

werd er door een combinatie elftal van RVVH senioren/junioren een benefietwedstrijd
tegen een Engels elftal gespeeld ten bate van het Roode Kruis. Medewerking werd verleend
door de muziekvereniging Ridderkerks Fanfare die voor de wedstrijd het Engelse en het
Nederlandse volkslied speelde. De Engelsen speelden in het tenue van RVVH Na een
ogenblik stilte, voor de slachtoffers van de oorlog, ging men voetballen. Er was zo veel
belangstelling dat de opbrengst bijna f. 476,24 bedroeg. RVVH verloor maar dat mocht de
pret niet drukken.
Het ledental was na de oorlog flink opgelopen. Aan het einde van de oorlog bedroeg dat
ca. honderd, een paar maanden na de oorlog was dat al opgelopen tot honderdzestig.

Groot gebrek aan materialen
Er was niet alleen gebrek aan materialen maar ook aan velden want
de korfbalclub had een verzoek ingediend om het veld te mogen
gebruiken. Maar omdat verschillende bestuursleden klachten over die
club hadden, die eerst uit de weg geruimd moeten worden, moet daar
eerst in een bestuursvergadering met het bestuur van de korfbalclub
over gesproken worden. De huurprijs zou ook hoger zijn dan werd
voorgesteld.
De aanplakbiljetten raakten op en P. Heijman zou ze bij Van Gent
(drukker) bestellen, als ze tenminste te krijgen waren. Ook moest er,
in verband met het overlijden van voorzitter A. Lodder, een nieuwe
voorzitter komen omdat diens plaatsvervanger Plaisier zijn functie
wilde neerleggen. Als nieuwe voorzitter werd G. v.d. Vlies gekozen.
De v.v. Slikkerveer had een verzoek ingediend om, voor de Freling
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lat terecht gekomen is. Als er een toernooi is met
evenveel geluk is de beker voor ons”, schreef de
secretaris in het jaarverslag.

wisselbeker, één of twee trainingsavonden en
een competitiewedstrijd, gebruik te mogen
maken van ons veld. Die Frelingbeker en
die trainingen waren geen probleem, maar
die competitiewedstrijd wel, want die werd
op zondag gespeeld . Het bestuur besloot
dat over die competitiewedstrijd eerst de
leden geraadpleegd moesten worden. Ook
de eigenaar van het veld, boer Groenenboom,
werd geraadpleegd maar die durfde hierover
geen beslissing te nemen.
Er werd dat jaar ook een serie wedstrijden
gespeeld tussen de tweede elftallen van de vier
Ridderkerkse clubs waarvoor Mattie, van Café
Restaurant De Papagaai aan het einde van de
(toen nog) Mauritsweg, een beker beschikbaar
stelde. Ook werd nog even gewacht met een
actie voor het winnen van donateurs omdat
er op dat moment erg veel gecollecteerd werd.
Er werden zevenduizend (toegangs) kaartjes
besteld van vijftien cent voor het hoofdveld
en drieduizend van tien cent, de toegangsprijs
voor de lagere elftallen.
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Door het toegenomen aantal leden was er vlak
na de oorlog behoefte aan een tweede veld
maar dat lukte voorlopig niet. Ook kwam er
steeds meer publiek naar de wedstrijden maar
omdat er nog geen afrastering was, leverde
dat problemen op. Er werd een poging gedaan
om nieuwe palen te kopen en dat lukte. De
verrichtingen van het eerste elftal vielen wat
tegen. Er werd goed gespeeld maar op de
beslissende momenten ging het fout. Voor de
Frelingbeker werd er tegen Slikkerveer goed
gespeeld maar toch verloren en de wedstrijd
tegen Rijsoord eindigde, na een geweldig
overwicht, in 2-2 maar “wat daar tegen paal en

Materialen vormden nog steeds een groot
probleem en de vooruitzichten waren niet
gunstig. “Maar laten wij echter de laatste loodjes,
die ook nu wel het zwaarst zullen wegen, uit den
weg zien te ruimen opdat RVVH groot en sterk de
toekomst tegemoet kan gaan.”

Overleden door
oorlogsgeweld

RVVH ging na de oorlog de competitie 19451946 in met drie senioren- en een juniorenelftal.
Jaap Rijsdijk, staande 4e van rechts, met een elftal van onduikers
uit Geesteren. Vanwege de oorlogsslachtoffers hebben ze een zwarte
rouwband om. De foto is genomen tussen 5 mei en 15 juni 1945.

Eén van de RVVH leden die de oorlog niet overleefd
hebben is Jacob (Jaap) Rijsdijk, speler van het tweede elftal.
Geboren op 17 september 1924 in Slikkerveer moest hij in
1942, toen hij achttien jaar werd, gaan werken in Duitsland
wat hij niet wilde. Via een Barendrechtse predikant kreeg
hij een onderduikadres bij een boer in Geesteren, in de
Achterhoek. Op dat adres waren nog een paar onderduikers
uit deze buurt, o.a. uit Krimpen a/d IJssel. Hij werkte op de
boerderij en aan het einde van de oorlog was hij verloofd met
Gerda, de dochter van de boer. Na de oorlog wilden ze gaan
trouwen. De onderduikers hadden allemaal een wapen om
zich, als dat nodig was, te kunnen verdedigen. Een maand
nadat de oorlog afgelopen was moesten ze in de plaatselijke
kleuterschool hun wapen inleveren. Jaap, die zijn geweer al
ingeleverd had, kwam in de gang zijn vriend uit Krimpen
tegen en zei plagend: “Heb jij ook een geweer? Jij kunt
niet eens schieten.” “O nee?” zei zijn vriend en richtte het
wapen op hem. “Nee”, zei Jaap, waarop de vriend, die dacht
dat het geweer niet geladen was, de trekker overhaalde en
hem dood schoot. Jaap werd met militaire eer begraven op
begraafplaats Rusthof aan de Lagendijk.

Ere-voorzitter Adrianus Lodder (42) was
dwangarbeider in Hagen, Duitsland, toen
hij op 15 april om het leven kwam door een
granaatscherf die insloeg in de barak van het
Holsteinlager waar hij was tewerkgesteld.
Hij werd, in tegenwoordigheid van zijn
vrouw, begraven in Hagen. Later vond een
herbegrafenis plaats op het Nederlands
ereveld in Düsseldorf-Oberbilk. In
Ridderkerk was hij werkzaam bij de
rubberfabriek van Bakker.
Rustend lid Hendrik Plaisier was
tewerkgesteld in Linden (Thüringen)
waar hij in barak 18 van het Baulager
Leubengrund zijn laatste adres had. Hij
overleed op 14 april 1945 na vier dagen
ziek te zijn geweest. Zijn broer Willem was
als enige getuige van zijn overlijden. Toen
hij ’s avonds nog even ging kijken bleken
onbekenden het lichaam van zijn broer al
weggehaald te hebben.

Ook vonden de leden dat de feestavond, die vanwege
de oorlog niet doorgegaan was, alsnog georganiseerd
moest worden. Er werd een elftalcommissie
benoemd, tot die tijd stelde het bestuur het elftal nog
samen maar daar kwam nu een einde aan.
Niets menselijks was ook RVVH leden vreemd want
er werd ook geklaagd dat er door een bestuurslid
schoenen verkocht waren tegen schandelijk hoge
prijzen. De contributie werd vastgesteld op 25
cent per maand en de terreincommissaris kreeg als
beloning vijf gulden per maand.
Op de bestuursvergadering van 9 oktober 1945
brachten de leden Oostdijk en v.d. Linden een
verslag uit van hun bezoek aan de receptie van
de v.v. Slikkerveer, die haar 25-jarig bestaan had
gevierd. Bij die gelegenheid had de voorzitter van
Slikkerveer gevraagd of een fusie tussen RVVH en
Slikkerveer tot de mogelijkheden behoorde. Het
bestuur zei dat, omdat het hier over zondagvoetbal
ging, hier voorlopig niet op ingegaan kon worden.
Wel was er op 6 december 1945 een vergadering van
alle Ridderkerkse voetbalclubs om tot een nauwere
samenwerking te komen.
Niet alleen RVVH had een chronisch tekort aan
ballen, ook bij andere verenigingen speelde dit
probleem. Er kwam een verzoek van de v.v. Pelikaan
uit Zwijndrecht om twee binnenballen te ruilen
tegen een buitenbal. Het verzoek werd afgewezen.
Maar het verzoek van de brandweer om een bal te
mogen gebruiken voor een te houden wedstrijd
werd wel toegestaan. (Misschien onder het motto:
“je weet maar nooit of je ze nog eens nodig hebt”).
Er was ook nog steeds geen kalk te krijgen voor
de lijnen en daarom ging terreinknecht Janus de
Winter op een zaterdagmorgen carbid halen bij de
staalfabriek van Bakker. Hoe dat afgelopen is staat

niet in de notulen want, zoals bekend, als carbid nat
wordt gaat het borrelen en komt er brandbaar gas uit
wat ook nog behoorlijk stinkt.

Lijnen trekken met Carbid
In november diende zich een nieuwe leverancier
van ballen aan, namelijk Mentora Sport uit
Rotterdam. Maar dan moesten er wel bonnen voor
ballen te krijgen zijn. Bestuurslid Valster had met de
vereniging Kinderdijk een buitenbal geruild voor
drie binnenballen en de secretaris was naar Den
Haag geweest, om bonnen voor voetbalschoenen,
maar was zonder (voetbal)schoenen thuis gekomen.
Ook kwam er geen vergunning om met een
vrachtauto naar de uitwedstrijden te gaan en moest
er, hoewel dat duurder was, een autobus gehuurd
worden.

Weetje

Bericht in de Overmaassche Courant met
betrekking tot eerste uitgave van het clubblad.

Er waren plannen voor een feest begin 1946 en
de feestcommissie vroeg het bestuur hoeveel
geld zij aan prijzen voor de te houden verloting
mocht besteden. Dit bleek honderd gulden te
zijn, een flink bedrag. G. Mulder stelde voor
om van de naam RVVH letters te maken en
die te verlichten met witte en blauwe lampjes.
Initiatieven genoeg.
Er waren ook plannen om een clubblad uit te
geven en, als de leden ermee akkoord gingen,
de heer Van Wien te vragen als redacteur op te
treden. De leden gingen akkoord en ook de heer
Van Wien stemde toe. Hij zou hierna een aantal
zeer bloemrijke verslagen schrijven.
Aan het einde van 1945 waren de donkere
oorlogsjaren voorbij en begon het gewone leven
weer met horten en stoten op gang te komen.
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Fusie ??

Weetje

Ingezonden stuk, zonder afzender, troffen
we aan in De Combinatie van 29 september
1945. Een loffelijk initiatief maar kennelijk
was er geen behoefte aan want er is nooit
meer iets van gehoord.

WAAROM niet één sterke en grote
sportvereniging in plaats van de veren.
“Bolnes”, “RVVH”, “Rijsoord”, en
“Slikkerveer”.
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Al vele malen heb ik mij afgevraagd waartoe een
versnippering van krachten. De mening van zeer
vele voetballiefhebbers is ook de mijne, dat indien
de sportverenigingen in onze gemeente tot een fusie
over zouden gaan er een voetbalelftal tevoorschijn
zou komen, dat door serieuze training, binnen niet al
te lange tijd een plaats in de tweede klasse N.V.B. zal
verwerven. Er zullen dan tevens zeer sterke reserveelftallen geformeerd kunnen worden. Neem gemeenten
als Sliedrecht, Koog aan de Zaan enz. waar ook één
voetbalvereniging is: beide sterke tweede klassers.
Een voorbeeld uit de praktijk: in 1941 combineerden de
voormalige verenigingen “O.L.I.V.I.O.” en “Slikkerveer”.
Het 1ste jaar werd de derde plaats bereikt, daarna twee
maal achtereen kampioen en promotie naar de derde
klasse. Stond er op 8-9-1945 niet een gecombineerd
elftal tegen ‘Slikkerveer’ dat er wezen mocht?
Wat betreft de afdeling korfbal mag men zeer zeker
hetzelfde verwachten.

In verband met textiel schaarste zou er voorlopig
een regeling getroffen kunnen worden dat b.v.
betr. de zaterdagafdeling het 1e, 2e en 3e elftal
in de shirts van “Rijsoord” uitkomt, de overige
zaterdagelftallen in de shirts van “RVVH”
Voor de juniores een soortgelijke regeling. Ook
zijn er de reserveshirts der diverse clubs nog.

Door de fusie zou een vereniging ontstaan van tenminste
800 leden. In een gemeente als de onze moet het toch
mogelijk zijn om een sportterreinencomplex te vormen
waar minstens vijf voetbalvelden en drie korfbalvelden
deel van uitmaken en dan zo centraal mogelijk gelegen
b.v. achter het Groene Kruisgebouw aan de Kievitsweg,
of naast het Donkschebosch of te Ridderkerk waar nu
het kamp afgebroken wordt.
Tot de tijd dat het complex klaar is kunnen de wedstrijden
gespeeld worden op de bestaande velden.

5e. Hoe wordt er gehandeld met kasgelden en
materialen enz.?

Vele vragen zullen echter rijzen speciaal van event.
tegenstanders:
1e. Onder welke naam zal gespeeld worden?
B.v. de naam van de gemeente, dus S.V. “Ridderkerk”.
2e. In welke kleuren zullen de elf- en event. twaalftallen
uitkomen?

3e. Hoe wordt het bestuur gevormd?
B.v. uit iedere vereniging 2 bestuursleden
waaraan toegevoegd 3 personen welke geen lid
zijn of waren van één der vier verenigingen. Na
een half jaar weer b.v. het bestuur terugbrengen
tot 7 personen.
4e. Hoe wordt de elftalcommissie samengesteld?
B.v. voorlopig elke vereniging 1 lid en 2 of 3
personen welke geen lid zijn of waren van één der
verenigingen.

Men kan elke vereniging per lid een gelijk bedrag
laten storten b.v. f. 2,50. Bij een aantal van 800
leden heeft men dan ineens de beschikking over f.
2000,-- Wat materialen betreft o.a. kleedlokalen,
ballen, afrasteringen enz. dat alles kan overgaan
naar de nieuwe vereniging.
De kleinere moeilijkheden kunnen zeer zeker
overwonnen worden. Indien de besturen van
de 4 sportverenigingen hun krachten er voor
inspannen dan zal het zeker slagen.
Het KAN en waarom er dan niet direct aan
beginnen. De competitie begint spoedig.
#

HOOFDSTUK 3

Links:
Applaus na de toneel
uitvoering “De big van
het 168ste “. Een zeer
beroemde klucht in drie
bedrijven.

Opbouw & Uitbreiding

1946-1955
N

a de oorlog kwam langzaam het gewone leven
weer op gang en op 23 en 30 januari 1946
werden er twee propaganda avonden georganiseerd
in de zaal van restaurant Sint Joris aan de Molendijk.
Op de eerste avond, die alleen voor leden en
donateurs was, werd een nieuwe verenigingsvlag
aangeboden, vervaardigd door de heer Van Diemen
uit Dordrecht. Nadat de vlag “ontbloot” was, werd
het clublied gezongen dat gemaakt was door de heer
Hettering. Het muzikale gedeelte werd verzorgd
door de Plectrum Melodisten uit Slikkerveer en
door enkele RVVH leden werden drie toneelstukjes
opgevoerd t.w. “Meester Jeroen en zijn kwekeling”, “De
Medische sportkeuring” en “De levende mummie”.
Na afloop was er een daverend applaus want deze
stukjes werden grotendeels gespeeld door leden die
nog nooit op de planken gestaan hadden.
De tweede avond was bedoeld voor betalend
publiek maar had hetzelfde programma. Hoewel de
zaal niet helemaal uitverkocht was, werd ook deze
avond een groot succes. Zo groot dat ook later op
ledenvergaderingen toneelstukjes door de eigen
leden opgevoerd zouden worden.
Kennelijk hadden de mensen behoefte aan
ontspanning en hadden ze daar wel wat voor over

want beide verenigingen hielden er f. 181,34½
aan over en spraken af om, als er weer eens
zoiets georganiseerd ging worden, elkaar niet te
vergeten.
In 1950 kon geen gezellige avond voor
de leden gehouden worden omdat de
vermakelijkheidsbelasting verhoogd was van
20% naar 50%, blijkbaar mocht men voor 20%
niet meer lachen.
Het valt op dat er steeds meer meldingen kwamen
van wangedrag op het veld. Regelmatig moesten
spelers zich op de bestuursvergaderingen
komen verantwoorden voor hun gedrag tijdens
wedstrijden. Meestal toonden ze berouw en
zeiden het nooit meer te doen maar niet iedereen
was ervan overtuigd dat hij schuldig was want
er zijn ook gevallen opgeschreven van spelers
die kwaad wegliepen en zich bedankten als lid.

Het programma van de twee succesvolle propagandaavonden die werden gehouden in Sint Joris aan de
Molendijk.
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invloed van sterke drank waren, te weigeren. Achter op de ledenkaart werd
het reglement van “Tien geboden van het Voetbalspel” vermeld. Maar of dit
geholpen heeft ?
Het veld van RVVH was dringend aan vernieuwing toe. Van Splunder, de
plaatselijke aannemer, wilde dat wel doen maar dat ging veel geld kosten.
Zonder een aanwezige greppel dichtmaken een bedrag van f. 3.250,00 en met
dichtmaken f. 3.875,00. Het was nodig maar waar haalde de club het geld
vandaan? Lenen was een optie maar kon er dan wel op tijd terugbetaald worden?
De Boerenleenbank, de voorloper van de tegenwoordige Rabobank, werd
tijdens een bestuursvergadering opgebeld met de vraag hoeveel rente er betaald
moest worden als een dergelijk bedrag geleend werd. Vier procent was het
antwoord. Piet Heijman verliet daarop de kamer en kwam even later terug met
de mededeling dat de familie Heijman bereid was de club f. 3.000,00 te lenen
tegen een lagere rente dan die van de bank. Dankbaarheid alom, de vereniging
was blij en hoopte het vertrouwen niet te beschamen.

De Tien Geboden van het voetbalspel. Afgebeeld op een lidmaatschapskaart uit 1948.

Die waren ze dan ook “liever kwijt dan rijk.” Sommige namen kom je meerdere
keren tegen. Er kwam zelfs een speler op de bestuursvergadering vragen of het
geoorloofd was een schoen te gooien naar een tegenstander die vervelend deed.
Het antwoord van het bestuur was “nee” en de speler werd ook onmiddellijk
geschrapt als lid wegens “het zich wanordelijk gedragen”.

Besloten werd om het terrein op te laten knappen inclusief de greppel en zo snel
mogelijk naar Van Splunder te gaan voor de opdracht. Ook boer Groenenboom
gaf aan dat er zo snel mogelijk mee begonnen moest worden i.v.m. het gras
dat bij het begin van de competitie weer aangegroeid moest zijn. Van Splunder
bevestigde de order voor een prijs van f. 3.875,00 en zou de klus gaan uitvoeren.
En wat doe je in zo’n geval van extra uitgaven? Je verhoogt de contributie, in dit
geval met vijf cent per week m.i.v. de eerstvolgende maand. Er moest ook op

Absolute gehoorzaamheid aanvoerder!

34

In het clubblad van november 1950 wees het bestuur er op dat absolute
gehoorzaamheid was verschuldigd aan de aanvoerder. Gebeurde dit niet,
dan diende de speler zich op maandagavond op de bestuursvergadering te
verantwoorden. In de ledenvergadering van 2 april 1951 vroeg een aantal leden
of er iets tegen het publiek gedaan kon worden “betreffende uitlatingen tegenover
spelers”. En het gebeurde ook steeds vaker dat er jongens achter het doel stonden
met “dezelfde opmerkingen naar de spelers”. Ook kwam er een vraag of het
mogelijk was supporters, die met de bus naar uitwedstrijden meegingen en onder

Rechts:
Bericht in De Combinatie met de aankondiging
van de vernieuwing van het voetbalveld aan de
Molendijk.

ook spelen tijdens de rust en na afloop. Tussen de
twee wedstrijden zou OKK een optreden verzorgen
evenals na afloop van de tweede wedstrijd. De
Heineken Brouwerij stelde voor deze wedstrijd een
beker beschikbaar.

Oudste bekende logo van RVVH. Teruggevonden op een
brief van het bestuur uit 1948.

andere manieren meer geld komen en daarom werd
er een actie op touw gezet om donateurs te werven.
Degene die de meeste donateurs aanbracht zou een
paar voetbalschoenen krijgen. Met het opknappen
van het terrein was een achttal weken gemoeid. Door
een prachtig gebaar van de v.v. Bolnes kon RVVH
zijn wedstrijden op hun terrein aan de Kievitsweg
spelen.
Het nieuwe terrein zou op 22 juni 1946 feestelijk
heropend worden en indien mogelijk door de
voorzitter van de RVB, waar het eerste elftal
overigens al lang niet meer in voetbalde. Vervolgens
zou er een voetbalwedstrijd gespeeld worden tussen
de eerste elftallen van RVVH en Bolnes. Daarna een
wedstrijd tussen twee “vreemde ploegen” die nog
gevraagd moesten worden. Later bleek een van die
twee vreemde ploegen de v.v. Zwijndrecht te zijn
die alleen maar wilde komen spelen als ze afgehaald
werden. Het bestuur ging hiermee niet akkoord en
vroeg Slikkerveer als tegenstander. Ook werd de
medewerking gevraagd van de muziekvereniging
Ridderkerks Fanfare en de gymnastiekvereniging
OKK. De fanfare zou een kleine mars door het dorp
maken die zou eindigen op het voetbalveld en zou

Een in 1943/1944 opgezet voetbaltoernooi om de
Freling Wisselbeker werd in 1946 voortgezet. Het
was een goed bezet toernooi waarbij de liefhebbers
van het gedurende de oorlog gemiste voetbal hun
hart weer konden ophalen. Het werd gespeeld
tussen de Ridderkerkse “Big Four“: Bolnes,
Rijsoord, Slikkerveer en RVVH. Voor de 2e elftallen
werd ook een toernooi georganiseerd om de Mattie
wisselbeker. Deze twee toernooien waren eigenlijk
een voorloper van het huidige Ridderkerk toernooi.
Freling en Mattie waren allebei eigenaar van een
Café restaurant. Freling zat aan de Rijksstraatweg in
Rijsoord in het pand waar nu restaurant Ross Lovell

Wisselbekers te verdienen
gevestigd is. Het heette “Het Wapen van Rijsoord”.
Mattie was eigenaar van “De Papagaai” en later “Het
Witte Huis”. Hij zat aan het einde van de Kerkweg
langs de op- en afrit naar de Rijksweg A15. Het
gebouw is een aantal jaren geleden afgebroken voor
de verbreding van de Rijksweg.
Bij het bestuur kwamen er bijna elke week
wel verzoeken binnen voor deelname aan
nederlaagseries
en
ook
vriendschappelijke
wedstrijden. Bijna elke club in de omgeving had er
wel één. Bij een nederlaagserie was de winnaar de
club die de thuisploeg, die de serie uitschreef, de
grootste nederlaag kon toebrengen. Ook waren er
veel wisselbekers te verdienen: de reeds genoemde
Freling beker en Mattie beker, de Van der Steen beker,

Restaurant “Het Witte Huis” net voor de sloop.
Foto: Stichting Oud-Ridderkerk

de Bestebreurtje bokaal, en de Van Es beker. En
dat allemaal in Ridderkerk.Vaak werd voor
zo’n beker tegen Slikkerveer gespeeld en in het
jaarverslag van 1952 kwamen we de opmerking
tegen dat “we nog nooit van Slikkerveer hebben
kunnen winnen, hoewel we toch heus niet minder
zijn. Zouden het de zenuwen zijn?”

Weetje
Schijnwerpers
In 1952 werd door
leden veel werk
verzet met het
opknappen van
het terrein en het
monteren van vier
schijnwerpers om
in de winter buiten
te kunnen trainen.
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RVVH viert
zesde lustrum

I
•
•
•
•
•
•
•

n het zesde lustrumjaar 1947/1948 (30 jaar)
bestond het bestuur uit :
Siem Bot, voorzitter
Bas Verveer, 2e voorzitter
Piet Heijman, 1e secretaris
G. Valster, 2e secretaris
W. v.d. Linden, 1e penningmeester
W. Pijper, 2e penningmeester
A. van Die, commissaris van materiaal

Het ledental steeg aanzienlijk, vooral de toeloop van
jeugd was groot. Het resultaat was dat RVVH met 4
senioren- en 3 junioren elftallen aan de competitie
ging deel nemen. Helaas vielen de prestaties tegen,
vooral van het eerste elftal. Dat eindigde namelijk in
die competitie op de laatste plaats met tien punten
uit zestien wedstrijden. Maar er was hoop want
voor het nieuwe seizoen was het elftal versterkt met
nieuwe spelers.
Ook over de prestaties van het tweede elftal was
men niet erg positief, dat eindigde als vijfde. Alleen
de A-junioren deden het goed, die stonden tot vlak
voor het einde van de competitie bovenaan maar
verloren op het laatste moment en moesten met een
tweede plaats genoegen nemen.
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Ook de belangstelling voor de ledenvergaderingen
liep, tot groot verdriet van het bestuur, terug. Op de
laatste vergadering waren er “maar” 51 leden wat te
weinig gevonden werd. Wel was er dat jaar een batig
saldo van f. 2.249,74 maar daar moest nog wel een
aflossing van schulden van f. 1.500,00 af. Er moest
dat jaar ook een nieuwe krijtwagen komen maar

iemand kwam op het idee om aan de
Ambachtsschool te vragen of zij er een
konden maken, dat scheelde weer in de
prijs.
Het zesde lustrum werd gevierd op 6
oktober 1948 met een feestavond met
een voorstelling van het gezelschap
Fred Fagel (Revue). Ook enkele
jubileumwedstrijden waren in het feest
programma opgenomen. Het bestuur
hield “een souper” bij Freling.
DCV en NOAD, met Henk in ’t Veld in
zijn gelederen, werden bereid gevonden
op 26 juni 1948 een wedstrijd te spelen.
Besloten werd om 1000 jubileumboekjes
te bestellen i.p.v. 500 omdat er veel
toeschouwers verwacht werden. De
verwachting kwam uit, de wedstrijd
werd bezocht door 2500 toeschouwers.
De uitslag was verrassend te noemen
want DCV won met 5-1 dank zij een
excellerende internationaal Rinus
Terlouw. Ons weekblad De Combinatie Boven:
kwam superlatieven te kort om het spel De Combinatie:Verslag
van de spil te beschrijven: “Zijn vele trucs Jubileum wedstrijd
wijzen op ervarenheid en al zijn gebaren
verraden een sterke wil. Het publiek zit in
zijn greep gevangen”.
Het doelpunt van NOAD werd gescoord door Henk in ’t Veld, die een
jaar later weer voor RVVH zou spelen omdat de beloftes van NOAD
niet nagekomen werden en Piet Heijman hem daarop weer overhaalde
om terug te komen.
Rechts:
De eindstand van de competitie in het seizoen 1948/1949. RVVH promoveerde daarmee naar de 4e klasse KNVB.

Het eerste elftal van RVVH dat in de competiti
Promoveerde.
1.v.d. Berg, 2.v.d.Linde 3.Joop Vlasblom, 4. Bas
(Trainer), 8. Piet Moerkerken 9. Gerrit v.d. Vlie

De promotiewedstrijd RVVH-PPSC Het
voetbalveld aan de Molendijk staat werkelijk
bomvol.

ie 1948-49 kampioen werd en naar de KNVB.

s Verveer, 5. Co Heijman, 6. Rinus Dekker, 7. J.de Bruin
es, 10 Siem Verveer. , 11. Henk in’t Veld, 12. Bas Verhoeven.

Kampioen en promotie
naar de grote bond

D

e eerste volledige competitie na de oorlog was die van 1946/1947. In het seizoen
1948/1949 werd RVVH onder leiding van trainer J. de Bruin en voorzitter
Siem Bot kampioen en promoveerde naar de vierde klasse KNVB. Van DVO ’32
werd, je leest het goed, met 10-0 gewonnen . Henk in ’t Veld was met 8 doelpunten
matchwinnaar. Het tweede werd ook kampioen in haar afdeling maar kon niet
promoveren omdat het eerste nog geen jaar in de KNVB speelde.

Links:
De Combinatie:Verslag
wedstrijd RVVH-DVO’32

Promoveren naar de KNVB had ook de nodige prettige consequenties, het
terrein werd uitgebreid met één speelveld en er kwamen nieuwe kleedkamers. De
benodigde grond voor de aanleg van het speelveld werd uit Barendrecht gehaald.
In dat zelfde jaar werden de B-junioren ongeslagen kampioen .

Boven:
De Combinatie:Verslag
wedstrijd RVVH-PPSC
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Het elftal wat in de competitie 1950/1951 naar de 3e klasse, de hoogste klasse KNVB, promoveerde.
1. Wim v/d Berg, 2. Leen Haasdijk, 3. Arie v/d Staay, 4. Bas Verveer, 5. Jaap Kranendonk, 6. Jan van Galen,
7. Leen Dekker, 8. Henk Dekker, 9. Bas Krouwel, 10. Leen Burggraaf, 11. Henk in ‘t Veld.

Promotie naar hoogste
klasse zaterdagvoetbal

I
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n het seizoen 1950/1951 werd RVVH onder
leiding van trainer J. de Bruin afdelingskampioen
in de 4e Klasse D. Van GJS uit Gorinchem werd in
de kampioenswedstrijd met 4-0 gewonnen. In de
beslissende promotie wedstrijd tegen PPSC speelde
het thuis met 1-1 gelijk zodat promotie naar de
hoogste klasse van het zaterdagvoetbal een feit was.
Tevens werd RVVH 3 kampioen. Op 13 juli speelde
RVVH ook nog een wedstrijd, onder het toezicht
van Karel Lotsy, tegen de Deense club Rodpore uit
Vanlose. De uitslag was 3-0.

Het 3e elftal van RVVH dat in de competitie 1950-1951, na e
1. Cees de Ruiter, 2. Cees v/d Spoel, 3. Henk v/d Ent, 4. A. de
9. T. v/d Giessen, 10. Mels Kooiman, 11. Leen Gravestein, 12.

Sommige oudere leden zullen er misschien nog wel eens een
nachtmerrie van hebben. In de competitie van 1952/1953 heeft RVVH
een belangrijke rol gespeeld. Meerdere malen werd in couranten en
via de radio ons elftal als belangrijkste kanshebber genoemd om de
zo fel begeerde kampioenstitel in de 3e klasse B te halen. We hoefden
alleen nog maar van NSVV te winnen.
Op 9 mei 1953 gingen acht bussen met supporters op weg naar
Numansdorp, thuis lagen de bloemen al klaar. Maar wat een drama!
We verloren met 2-0 en RVVH eindigde op drie punten van kampioen
NSVV Maar daarmee was de ellende nog niet voorbij, want een door
Zwaluwen aangetekend protest werd door de KNVB toegekend
waarna we ook de punten van een gewonnen wedstrijd tegen die club
om de een of andere reden niet kregen. Later zou de geschiedenis zich
herhalen in een thuiswedstrijd tegen Woudrichem maar daar komen
we nog wel op terug. Eerst dit maar even verwerken.

geldt van Nederland vinden wij, naar onze bescheiden
mening een pracht prestatie. En wie ’s avonds naar de
reportage van de NCRV geluisterd heeft met Dick van
Bommel als verslaggever, en hem bijna alle namen
hoorde noemen van onze spelers, want ze waren
juist zo lekker in de aanval, heeft volgens mij ook de
rillingen over z’n rug gevoeld van vreugde, ik tenminste
wel. Dat was weer eens steengoed van jullie jongens,
weet U dat”.

een nek aan nek race met SHO 3, kampioen werd.
Waard, 5. P. Lems, 6. Snijder, 7. Siem Bot, 8. P. Cok,
. Pleun Muilwijk.

Op Hemelvaartsdag 1953 werd deelgenomen
aan het “het zilveren brievenbustoernooi” in
Wassenaar uitgeschreven door de plaatselijke
voetbalclub PTT
die waarschijnlijk
uitsluitend bestond uit postbodes met een
enorme conditie. Het eerste elftal haalde daar
de finale waarin het van IJsselmeervogels,
toen al een sterke tegenstander, met 3 - 0
verloor maar, zo schreef de secretaris in het
jaarverslag: “in deze wedstrijd was het onze
jongens aan te zien dat zo’n hele dag voetballen
niet in de koude kleren gaat zitten. En mede
daar IJsselmeervogels goedkoop aan het eerste
doelpunt kwam ging de moed er bij onze
jongens al gauw uit. Maar een tweede plaats
behalen in het toernooi dat als het zwaarste

Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door
een verschrikkelijke ramp. Tijdens een zware storm
gepaard gaande met springvloed braken, vooral
in Zeeland en Zuid Holland, op verschillende
plaatsten de dijken door en kwam veel land onder
water te staan. Honderden mensen verdronken
o.a. in ’s-Gravendeel. Ook Ridderkerk moest er aan
geloven al vielen hier gelukkig geen slachtoffers.
Wel kwamen een paar polders onder water te staan
o.a. die waar het voetbalveld van RVVH was. In de

Terrein aan de Molendijk afgelast wegens wateroverlast. Het dak
van de kantine is nog juist zichtbaar (zie pijl).

Vreemde objecten drijven in de
kantine tijdens watersnood
notulen komen we heel weinig bijzonderheden tegen
maar het verhaal gaat dat, toen het water weer wat
gezakt was, een paar mannen met lieslaarzen aan
naar de kantine waadden waar ze tot hun stomme
verbazing een aantal halflege flessen sterke drank
zagen drijven hoewel RVVH geen vergunning had
voor het schenken van alcoholhoudende dranken.
Wel werd er halverwege de maand februari een
voetbalwedstrijd gespeeld tegen ASWH t.b.v. het
Rampenfonds.
De KNVB vroeg in een schrijven opgave van de
geleden schade aan het clubhuis, die f. 305,- bedroeg,

De kantinebeheerders Janus de Winter en Job Vlasblom.

en na veel gesteggel, o.a. over gespecificeerde rekeningen,
betaalde de KNVB uiteindelijk toch een bedrag van f. 200,onder de voorwaarde dat, als de bijdrage van de Gemeente
samen met die van de KNVB de f. 305,-zou overschrijden,
het teveel betaalde teruggestort moest worden.
Wat het bestuur echter vergat was de schade die de
beheerder van de kantine, Mej. de Winter, geleden had
te vergoeden. Daar was ze niet zo blij mee, zo schreef

39

Weetje
Shirtjes
Dankzij de naweeën van de oorlog was het in
1948 nog steeds moeilijk om shirtjes aan te
schaffen. Vooral de gestreepte waren moeilijk te
krijgen. Dus kwam er een voorstel om witte shirts
te kopen met een blauwe kraag en manchetten.
Het bestuur ging akkoord. Op de jaarvergadering
van 8 september 1952 kwam het voorstel om een
fonds in het leven te roepen om weer shirtjes
aan te schaffen in de oorspronkelijke kleuren:
blauwwit verticaal gestreept.
Er werd een commissie gevormd, een collecte
gehouden en met een financiële toezegging van
de supportersvereniging werden direct dertien
shirts voor het eerste elftal gekocht bij Sporthuis
Siem v/d Heiden in Rotterdam. Alle andere leden
van de club konden daar ook zo’n shirt kopen
voor de helft van de prijs.
ze in een brief aan het bestuur. In de volgende
vergadering besloot het bestuur haar f. 100,- te
geven en vervolgens ieder jaar een vast bedrag van
f. 50,- ter compensatie voor de zaterdagen dat alles
afgelast was. Waarschijnlijk heeft de vereniging later
nog een rekening gestuurd want in 1954 kwam er
nog een uitkering van de KNVB van f. 616,93 voor
geleden schade tijdens de watersnoodramp.
Het ledenaantal steeg nog steeds en naderde de 200.
Het batig saldo bedroeg in 1949 f. 2.083,67 maar
daar tegenover stond weer een schuld van f. 7.100,00
vanwege de bouw van de nieuwe kleedkamers.
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Er zou weer een nieuw clubblad komen en het zou
leuk zijn als er daarvoor nog wat aandelen RVVH
verkocht zouden worden. Dat nieuwe clubblad

Weetje
Politieagent
Op de ledenvergadering van 12 september 1947
gaf de heer Oostdijk, hij was voor velen een
bekende Ridderkerker, aan uit het bestuur te
treden. De reden was dat hij vond als politieagent
te weinig medewerking van bestuur en leden
te krijgen als hij in zijn functie van agent op
moest treden op het terrein. Hij vond dat de
bestuursleden zich achteraf hielden en dat er
leden waren die een zeer grote mond tegen hem
hadden. Hij wilde nog wel op een andere manier
inzetbaar zijn bij de club

Weetje

Clublied
L. Dekker wilde dat er een behoorlijk clublied
kwam want het bestaande lied vond hij totaal
ongeschikt. De voorzitter beloofde op zoek te
gaan naar iemand die “zoiets in elkaar kan zetten”.
kwam er en ging “Contact” heten. Het heeft het lang
uitgehouden en was populair bij de leden vooral
omdat het gratis was.

Nieuw clublad Contact
Ook kwamen er veel verzoeken binnen voor
benefietwedstrijden of bijdragen ten bate van
goede doelen b.v. voor de bekende voetballer
Bep Bakhuis die op latere leeftijd in een Zwitsers
sanatorium terecht gekomen was. Het verzoek werd
voor kennisgeving aangenomen. Vaak werd er aan
het verzoek voldaan maar toen RVVH een keer
weigerde mee te doen aan een nederlaagserie van

Politieagent
Sjaak Oostdijk

ASWH kwam er een paar weken later een brief van
het bestuur van die club dat zij dan ook niet meer
mee zouden doen met de door RVVH uitgeschreven
nederlaagseries. Op verzoeken om op christelijke
feestdagen zoals Hemelvaartsdag of Tweede Paasdag
te spelen werd zelden ingegaan.
Het Chr. Mannenkoor Excelsior vroeg in april 1947 of
RVVH wilde meewerken aan een verenigingsdag ten
bate van het noodsanatorium Prinses Margriet aan
de Ringdijk. (het gebouw staat er nog, het is nu een
woonhuis en in de oorlog was hier het hoofdkantoor
van de NSB afdeling Ridderkerk gevestigd). Er werd
toegezegd dat RVVH op het eigen terrein bereid was
voor dit goede doel een wedstrijd te spelen.

Bedrijfsvoetbal

D

e vier voetbalverenigingen van Ridderkerk
maakten zich in 1950 ernstige zorgen over het
opkomend bedrijfsvoetbal.
In een gezamenlijke vergadering deelde v.v.
Slikkerveer mee dat van leden van haar vereniging,
die bedrijfsvoetbal gingen spelen, de namen
doorgegeven werden aan de strafcommissie van
de KNVB. Het bestuur van RVVH was het daar
niet mee eens en wilde dat in eigen hand houden.
Sommige bestuursleden hadden geen bezwaar als de
leden “hun verstand maar gebruikten”.
De meerderheid was het daar niet mee eens en

Weetje
Drinkstel
Bestuurslid Joosse en zijn vrouw waren op 2
december 1950 12,5 jaar getrouwd. Het bestuur
vond dat daar iets aan gedaan moest worden
en besloot om als cadeau een “drinkstel” aan te
bieden omdat ze ervan overtuigd was dat “gezien
de sympathie van de heer Joosse voor het edele
vocht hiervan door hem een veelvuldig gebruik
zal worden gemaakt”. Het junioren commissielid
Joh. Lodder kwam er wat minder vanaf toen
hij van het bestuur tien eieren kreeg i.v.m. zijn
gezinsuitbreiding.

Weetje
Aanschaf middelen
De secretaris was in 1949 uit geweest op een
wc en een “waterplaats” die voor f. 65,- gekocht konden worden. Er werd besloten ze
allebei aan te schaffen want met al die toeschouwers kun je je wel voorstellen wat er
in de rust gebeurde. Er was geen verlichting
in de kleedkamers en daarom werd besloten
een accu aan te schaffen.

Zware straffen bij deelname
aan bedrijfsvoetbal
aan het einde van de discussie deed het bestuur
een ernstig beroep op de leden “om zich van
bedrijfsvoetbal te onthouden daar de straffen zwaar
zullen zijn en hierdoor de spelers zelf, en niet in het
minst de vereniging de dupe zullen zijn”.
Pas in 1954 kregen spelers van de Ridderkerkse
voetbalverenigingen toestemming om aan het
bedrijfsvoetbal deel te nemen.
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Henk in ‘t Veld

W

e komen de naam Henk in ‘t Veld voor het eerst tegen in 1943 in de
notulen bij een opstelling van het eerste elftal. Henk was een geweldige
ijzersterke speler die een schrik was voor alle tegenstanders maar, zoals
vaker voorkomt bij spelers van dit kaliber: eigenzinnig en
tegendraads kortom: het “enfant terrible” van RVVH.
Henk werd in 1922 geboren aan de Kievitsweg en moest
in de oorlog in Duitsland gaan werken en kwam bij
de Kriegsmarine in Kiel terecht. Daar waren ook
veel Russische meisjes die gedwongen waren voor
de Duitsers te werken. Henk kreeg kennis aan
zo’n meisje. Na de oorlog moest ieder naar zijn
eigen land terug behalve als een meisje zwanger
was, dan mocht ze mee met de man van wie ze
zwanger was. De vriendin van Henk had niet veel
zin om weer naar Rusland te gaan en zij raakte,
waarschijnlijk bewust, zwanger en zo kwamen ze
allebei naar Ridderkerk. Uit die zwangerschap
werd George geboren. Henk speelde in de
voorhoede en scoorde aan de lopende band, tot
zelfs acht keer in de competitie 1948/1949 in
een wedstrijd tegen JGB.
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Hij viel op tijdens een wedstrijd tegen
NOAD (Nooit Opgeven Altijd Doorgaan)
uit Tilburg, dat toen betaald voetbal
speelde, en werd overgehaald om voor die
club uit te komen. Toen op 26 juni 1948 op
het RVVH terrein een jubileumwedstrijd
tussen DCV en NOAD gespeeld werd,
scoorde Henk het enige doelpunt van NOAD.
DCV won de wedstrijd met 5-1. Er was hem
vooraf door het bestuur van NOAD van alles
beloofd maar toen Piet Heijman een paar maanden
nadat hij was weggegaan bij hem ging kijken zat hij
nog steeds op een kamertje en was er van al die

mooie beloftes niets terechtgekomen. Piet vroeg hem
terug te komen, hij kon zo weer als bankwerker bij
zijn oude werkgever, de schroevenfabriek van Leen
Velthuizen in Slikkerveer, gaan werken. Behalve de
belofte van werk kreeg hij ook een radio.
Ook in het elftal was Henk erg dominant, als er na
een uitwedstrijd door de Maastunnel weer naar huis
gereden werd moest de chauffeur van hem altijd bij
de Wolphaertsbocht in Rotterdam naar een bepaald
Café gaan om iets te drinken. Later bleek dat hij
een afspraak met de kastelein had dat hij vrij mocht
drinken als hij zorgde dat de bus daar stopte. Hij
hield wel van een goed glas bier.

IJzersterk, eigenzinnig
en gevreesd door elke
tegenstander
In 1951 stond RVVH 1 aan het einde van de competitie
bovenaan en tijdens de kampioenswedstrijd tegen
Aalburg, het tegenwoordige Wilhelmina, stond het
één minuut voor het einde nog steeds 0–0 tot Henk
zich in het strafschopgebied opzichtig liet vallen
en de scheidsrechter floot voor een strafschop.Wat
was het geval? Die scheidsrechter was leraar en had
Jan Rijnberk en Bas Put, linker- en rechterspits, als
leerlingen in zijn klas gehad en was dus stiekem een
beetje pro RVVH. Genoeg om ervoor te zorgen dat
ze die wedstrijd kampioen werden.
In 1967 zou zijn zoon, George, er met zijn doelpunten
mede voor zorgen dat RVVH landskampioen werd
bij de zaterdagamateurs.

In de competitie 1948/1949 werd RVVH kampioen
in de eerste klasse van de RVB en promoveerde
naar de vierde klasse C van de KNVB. Tijdens de
wedstrijd tegen DVO ’32, die met 10-0 gewonnen
werd, scoorde Henk acht keer waaronder een
doelpunt vanaf de middellijn. De Combinatie
kwam in haar verslag superlatieven te kort waarbij
het leek of Henk het in zijn eentje gedaan had.
Het blad plaatste Henk tussen Faas (Wilkes) en
Abe (Lenstra). Dat ontlokte erg veel kritiek en een
week later kwam er een reactie van het bestuur van
RVVH dat in het verslag de nadruk wel erg op Henk
Wedstrijd RVVH-NSVV op het terrein aan de Molendijk. Bas Muilwijk komt net een metertje tekort. Op de
achtergrond kijkt Henk in ‘t Veld toe hoe het allemaal
afloopt.

gelegd was en hij natuurlijk niet alleen gezorgd had
voor die monsteruitslag, maar dat alle spelers er
aan meegewerkt hadden. Maar, zo werd er fijntjes
bij gezegd, “Henk is een eerste klasser en de andere
spelers hebben dit niveau nog niet bereikt”.
Tijdens zijn voetballoopbaan bij RVVH is er
verschillende malen sprake geweest van verhuizing
naar een andere vereniging maar dat is, gelukkig
voor de club, nooit doorgegaan want Henk was een
uiterst waardevolle speler die altijd voorop ging in
de strijd.

Tegen het einde van zijn carrière verhuisde Henk
van de voorhoede naar de achterhoede waar hij
de stopperspil positie in nam. Daar vocht hij in
verschillende competitiewedstrijden verbeten
duels uit met legendarische spitsen als Van ’t
Oever van v.v. Quick Boys en Harskamp van v.v.
Ter Leede. “Hard maar eerlijk”, zoals hij zelf zei.
Op 15 april 1952 kwam er een brief van Henk aan
het bestuur met de mededeling “dat hij het bijltje
er bij neer legde”. Bij navraag bleek dat hij trainer
wilde worden bij IFC in Hendrik-Ido-Ambacht
maar op 24 juni van hetzelfde jaar gaf hij te
kennen weer te willen gaan voetballen. Hoewel er
verschillende bezwaren waren ging het bestuur
in principe akkoord maar zou het eerst aan de
spelers van het eerste elftal voorleggen.
Na zijn actieve carrière als voetballer heeft hij nog
een paar jaren de geselecteerde jeugd van RVVH
getraind. Toen er een vacature kwam vanwege
het vertrek van trainer De Man solliciteerde hij
maar het bestuur vond dat hij geen trainer kon
zijn van jongens waar hij nog mee gespeeld had.
Toen in 1963 trainer De Graaf vertrok probeerde
hij het weer maar werd hij teruggefloten door
de KNVB omdat hij niet over de juiste papieren
beschikte.
Na 21 jaar voor RVVH uitgekomen te zijn, waar
hij op 27 mei 1960 tijdens een feestavond voor
gehuldigd is, werd hij uiteindelijk trainer van
PFC uit Heenvliet en vertrok Henk bij RVVH.
Henk in ’t Veld, een kleurrijk mens en een geweldige voetballer waar we er de afgelopen honderd
jaar maar heel weinig van gehad hebben.
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INTERVIEW
Leen van der Spoel

L

een van der Spoel (86 jaar) werd op de
ledenvergadering van 30 november 2018
gehuldigd omdat hij op dat moment 75 jaar lid was
van RVVH. Leen weet zich nog veel te herinneren van
het RVVH van vroeger.
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Mijn opa en oma Mak woonden in mijn jeugd in
“De Havannabuurt”, zo noemden ze het rijtje huizen
dat haaks op de Molendijk stond, ter hoogte van het
RVVH veld, waar veel arbeiders van de vroegere
sigarenfabriek woonden. De fabriek was er niet
meer maar iedereen noemde die huizen nog “De
Havannabuurt”.
Als ik op zaterdagmiddag naar het voetballen wilde
gaan kijken ging ik bij mijn grootouders vandaan
over de weilanden en sprong een paar sloten over

om zo, clandestien, op het veld te komen, want geld
voor een kaartje had ik niet.
Op een verjaardag in 1943 zei mijn oom Janus Mak
dat dat maar eens afgelopen moest zijn. “Vanaf nu
ben jij lid van RVVH en ik betaal deze maand jouw
contributie”, zei hij, waarop mijn oom Piet zei: “dan
betaal ik de volgende maand”. “En ik de maand
daarna”, zei mijn oom Leen, waarop oom Jaap zei:
“en dan betaal ik de rest van het jaar”. Zo was ik dus
opeens het hele jaar gratis lid van RVVH.

Het vierde elftal van RVVH, competitie 1958, waar Leen in speelde.
Staand v.l.n.r.: Mels Kooiman, Arie Tieleman, Jan Provily, Leen v/d. Spoel, Arie Rijnberk, Cor Muilwijk.
Zittend v.l.n.r.: Wim Kranendonk, Henk van Beek, Adrie Stolk, Leo Oudijn, Kees de Ruiter.

Op zaterdagmorgen hielp ik Janus de Winter, de
terreinknecht, met water halen bij vrouw v/d Padt,
dat was alleen om te drinken. Een heel eind, ik schat
wel 300 meter, sjouwen met volle emmers. Dat was
best zwaar. Het water om te wassen haalden we uit
de haven. Erg koud ’s winters, en als je gevoetbald
had en je had je met dat water gewassen was je de
andere dag zo stijf als een plank.

was had zonder het te weten zijn knieën als
opstapje gebruikt. Wonder boven wonder
waren er maar twee gewonden waaronder
Wout van Kooten. We zijn toen met z’n allen,
je gelooft het niet, naar het veld gelopen, een
kwartier ongeveer, en hebben naar de wedstrijd
gekeken die met 1-3 werd gewonnen. En de
week daarop zouden we in een wedstrijd tegen
GJS kampioen worden in de 4e klasse D. Er was
iemand die een soort van noodpak aan had
nog uit de oorlog en toen dat weer opgedroogd
was was het zo gekrompen dat de mouwen tot
ongeveer halverwege de onderarm kwamen en
de broekspijpen halverwege de kuiten. En strak
dat de rest zat!

Tien cent contributie
per week
Halverwege 1944 kregen de hoogste klassen van
de scholen landbouwverlof om de oogst binnen te
halen omdat veel mannen in Duitsland moesten
werken. Daar verdiende je ook geld mee en omdat
ik daar ook aan mee moest doen zeiden mijn ooms:
“Nou betaal je zelf je contributie maar”. Op zaterdag
liep altijd de penningmeester rond het veld om de
contributie op te halen, tien cent per week in die tijd.
Op 21 april 1951 gingen we met twee bussen van
de Jong Tours naar v.v. Stedoco in Hoornaar. De
spelers in de voorste bus en wij daarachter in de
supporters bus. De provinciale weg was er nog niet
en we moesten met de bus een soort grindpad uit
met twee sporen voor de wielen. Vanaf die sporen
waren er geulen gegraven richting de sloten om het
regenwater weg te laten lopen. De bus reed te hard en
bonkte door een paar van die geulen tot een van de
wielen kapot ging en de bus de sloot in reed. Grote
paniek natuurlijk toen het water in de bus, die op zijn
kant lag, langzaam steeg. Iedereen probeerde zo snel
mogelijk naar de uitgang voor in de bus te komen.
In de verte zag ik een boer aan komen rennen met
een bijl om de ramen kapot te slaan zodat we er uit
konden klimmen. Maar bijna iedereen kroop door

Ik kende een zekere Dolf Coenradi waar ik vaak
mee naar het voetballen ging. Dolf kon zo op zijn
vingers fluiten dat het net op een scheidsrechters
fluitje leek.Op een keer moesten we uit naar v.v.
Sleeuwijk. Tegen het einde van de rust vond
Dolf dat er weer gevoetbald moest worden
en deed voor de kleedkamers op zijn vingers
het scheidsrechters fluitje na. Direct gingen er
twee deuren open en stapten de elftallen naar
buiten. Alleen de deur van de scheidsrechters
kleedkamer bleef dicht.
Boven: Verslag uit De Combinatie van de wedstrijd tegen
v.v. Stedoco met daarin de verwijzing van het ongeval met
de spelersbus.

de deur naar buiten. Hom Heijboer nam het zekere
voor het onzekere en dook door een gebroken ruit
zo de sloot in. Toen we buiten stonden zei Van der
Linden: “waar is mijn vader?” Terug de bus in waar
Van der Linden senior klem bleek te zitten onder het
dashboard en iedereen die naar buiten geklommen

Als we in Woudrichem gingen voetballen bleef
de bus in Gorinchem aan de rivier staan en
gingen wij allemaal met het voetveer naar de
overkant. We liepen dan het stadje door naar
het voetbalveld dat aan de andere kant lag. Op
een keer, we hadden gewonnen, stonden we in
het donker op de pont toen Henk Joosse en zijn
vrouw gingen zingen en wij allemaal invielen.
Wat we zongen weet ik niet meer maar het klonk
prachtig over dat stille water.
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Weetje
Uitslagen in maandagkrant
Het dagblad Trouw had het plan opgevat om
op maandag de uitslagen van de op zaterdag
gespeelde wedstrijden te publiceren en kwam
met het verzoek die op zaterdag telefonisch
door te geven. De secretaris zou hier zorg voor
dragen.

Weetje
Kaartjesverkoop op “de kaai”
RVVH kreeg toestemming om ook op de kade
kaartjes te verkopen. Voor die tijd kon je daar
gratis de wedstrijden volgen maar dat was vanaf
heden afgelopen. Je zat, dat weet ik uit eigen
ervaring, wel altijd recht tegen de zon in te kijken,
als die scheen, tenminste. De toegangsprijs was
wel minder dan op het hoofdveld namelijk tien
cent tegen het hoofdveld vijftien cent.

Weetje
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Bazaar
Eind 1948 waren er plannen voor een op 23
oktober te houden bazaar in gebouw OBADJA
dat voor f. 125,00 gehuurd kon worden. Hiervoor
zou d.m.v. raambiljetten en advertenties
reclame gemaakt worden. De entree was twintig
cent inclusief een gratis lot met als hoofdprijs
een autoped. Later bleek dat die loterij niet
toegestaan was en werd besloten om de autoped
te geven aan de duizendste bezoeker van de
bazaar.

Weetje

Weetje

Clubblad
Het ging niet goed met het clubblad, de leden
vonden het te duur en het vond te weinig aftrek.
Er moest een gesprek komen met de redacteur,
de heer Van Wien. Op de volgende vergadering
verscheen hij waar werd afgesproken dat het blad
niet meer dan twaalf pagina’s dik mocht worden
en dat het abonnementsgeld een gulden per half
jaar zou bedragen bij vooruitbetaling.

Een nieuwe trainer
In 1951 kreeg RVVH een nieuwe trainer in de
figuur van Arie de Bruijn. Arie was de aanvoerder
van het kampioensteam van SVV en speelde
ook in het Rotterdams elftal, Zwaluwen en het
Nederlands B-elftal. Hij was later ook trainer van
SVV en maakte zo de invoering van het betaalde
voetbal in Nederland mee. Voor RVVH was hij
trainer bij Unitas, Dosko en CION

Toch wilde het nog steeds niet vlotten en op
de bestuursvergadering van 23 april 1946 werd
besloten om er die maand i.p.v. tweehonderd
maar honderdvijftig te laten drukken. Dat drukte
ook de kosten. Ook werd besloten de entree voor
het eerste elftal te verhogen naar twintig cent.
Voor het kijken naar de verrichtingen van de
overige elftallen bleef de prijs vijftien cent.

RVVH was in 1951 gepromoveerd naar de
3e klasse van de KNVB, wat toen de hoogste
afdeling was van het zaterdagvoetbal.
Arie de Bruijn is twee jaar trainer van RVVH
geweest en werd in 1953 opgevolgd door A. van
Diggelen.

Weetje

Weetje

Verloting plaatsbewijzen Nederland - België
Voor de interland Nederland – België waren
plaatsbewijzen beschikbaar en die zouden
onder het bestuur en de spelende leden verloot
worden. Daar kwam ruzie over want twee
rustende leden vonden dat het bestuur ook bij
die rustende leden hoorde en niet bij de spelers.

RVVH - of Hercules mars
Op 15 januari 1953 werd tijdens de jaarlijkse
uitvoering van Ridderkerks Fanfare in gebouw
Obadja voor het eerst de door de heer Taselaar
gecomponeerde RVVH - of Hercules mars ten
gehore gebracht. Onder de toehoorders was ook
het bestuur van RVVH dat zijn dank uitdrukte
door direct donateur van RF te worden en een
“geschenk onder couvert” te overhandigen.

Van de bestuurszijde werd gezegd dat de
rustende leden geen idee hadden hoeveel werk
zij voor de club verzetten. Het resultaat van
dit alles was dat de rustende leden ook mee
mochten loten waarop een paar bestuursleden
uit protest niet meededen.

De heer Taselaar kreeg voor zijn inspanning een
bloemenmand. Waar de mars gebleven is, is niet
bekend.
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De vereniging groeit
uit haar shirtje

1956-1965
T

ijdens de periode 1956 – 1965 vierde de club
haar 40-jarig bestaan en stonden RVVH grote
veranderingen te wachten. Het kostte deze periode
veel moeite om financieel niet onder de rode streep
terecht te komen. Diverse acties onder de leden
zorgden ervoor dat de uitgaven binnen de perken
bleven.
De sportvelden en opstallen aan de Molendijk begonnen door de snelle groei van RVVH en de uitbreiding van het aantal inwoners van Ridderkerk
uit “hun voegen te barsten”. Gebrek aan sportvelden, kleedkamers en trainingsfaciliteiten deden zich
gelden. E.e.a resulteerde erin dat de vereniging in
1962 verhuisde van de Molendijk naar een nieuw
gemeentelijk sportpark aan de Sportlaan.
Sportief gezien smaakte RVVH in de tweede helft
van de vijftiger jaren het “zoet en het zuur” nl. een
promotie en een degradatie. De ‘40/’50 generatie
werd geleidelijk afgelost en een nieuwe generatie
met veel potentie stond te trappelen om het roer over
te nemen. Dat resulteerde in 1965 in de herovering
van een plaats in de 2e klasse en de opstap naar een
onvergetelijke tijd voor RVVH.

De woonwagenbewoners, die langs de Havenkade
woonden, betrokken hun stroom en water via de
kantine van RVVH. Daar moest eens goed naar
gekeken worden.
Het voetbalveld was vaak te drassig om te trainen,
boer Groenenboom was bereid voor f. 300,- de
drainering door te spoelen. De “Vakantiebesteding”,
een begrip onder de oudere Ridderkerkers, maakte
gebruik van de sportvelden en de kleedkamers en
moest f. 5,- betalen voor het gebruik van de douches.

Ook gedurende de training was het passen en
meten.
De selectie van RVVH maakte begin 1960
gebruik van een terrein (weide met greppels)
van rubberfabriek Bakker & Zoon waarop
een houten barak stond die als kleedkamer
fungeerde.

Er moesten nieuwe palen voor de afrastering om het
veld komen maar dat betekende een grote uitgave.
Een bestuurslid kwam op het lumineuze idee om
leden een paal te laten kopen en als het goed liep
ook de afrastering te laten sponsoren. Een week later
waren er honderd palen verkocht.

Tekort aan speelvelden
Het verhaal gaat dat de palen f. 1,- kostten en dat
van degenen die een paal kochten hun naam en
geboorte datum in die paal gegoten werd. Dat laatste
is echter niet doorgegaan. Bestuurslid Piet Mak, die
bij Kemper Beton op IJsselmonde werkte, heeft voor
de palen gezorgd.
De ruiten van de kantine waren regelmatig het
doelwit van vandalen. De politie zei er niets tegen
te kunnen doen.
De vereniging groeide en groeide en er kwam
een groot tekort aan speelvelden. Er werden zelfs
wedstrijden uitgesteld en er kwam een voorstel
voor een ledenstop. Ook werd aan spelende leden
boven een bepaalde leeftijd gevraagd of ze hun
voetbalschoenen aan de “wilgen wilden hangen”.

Als er één man is die niet vergeten mag worden
betreffende de Molendijk periode is het Janus de
Winter, de man die vele, vele jaren letterlijk aan de
Molendijk de “lijnen uitzette” bij RVVH.
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Er werd voor het eerst gesproken over een nieuw
sportpark, en in september 1962 verhuisde RVVH
naar een nieuw gemeentelijk sportpark aan de
Sportlaan. Hiermede werd het vertrouwde “nestje”
aan de Molendijk verlaten.
Eind 1963 verkocht boer Groenenboom, waarvan
de terreinen aan de Molendijk gehuurd werden, de
sportvelden met opstallen aan de fa. Hak. De huur
liep tot 31 augustus van dat jaar. RVVH was het niet
eens met deze gang van zaken, want de kleedkamers
en de kantine waren eigendom van de vereniging.

Molendijk wordt verlaten
De zaak liep hoog op en er werden zelfs juristen
op gezet. De uitkomst is onduidelijk. Wel werden
de meeste losse zaken zoals de hokjes voor de
kaartverkoop, de omheining enz. verkocht aan
andere verenigingen.
Aan het einde van de competitie 1955-1956
promoveerde RVVH van de 3e klasse A naar de
nieuw ingestelde 2e klasse west 2. Niet omdat de
club kampioen geworden was, ze eindigde dat
seizoen als gedeeld 4e, maar omdat er een nieuwe
klasse ingesteld was en de bovenste vijf ploegen
automatisch promoveerden.
De laatste wedstrijd tegen CSVD uit Delft eindigde
met een 2-1 nederlaag maar omdat medeconcurrent
voor promotie TSB (The Shell Boys) ook verloor
promoveerde RVVH toch met hetzelfde aantal
punten (21) als het Klaaswaalse SSS dat ook 2e
klasser werd.
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Na 4 seizoenen in de 2e klasse moest de club weer
een stapje terug doen naar de 3e klasse B door thuis
met 1-1 gelijk te spelen tegen kampioenskandidaat

A1 elftal 1960. Staand v.l.n.r.: Jan Bakker, Theo Huizer, Wim van Wingerden, Joop Lodder, Kees Schriek, Teun Rijsdijk.
Zittend v.l.n.r.: Arie Stolk, Arie den Otter, Jan Put, Hannie van Loon, Arnold Monster, Hennie van Loenen, Wim van der
Spoel.

Weetje

Bondsonderscheiding voor
jubilaris
Op de ledenvergadering van oktober
1962 ontving Wim v/d Linden het
KNVB onderscheidingsteken voor
zijn inzet als 40-jarig bestuurslid,
waarvan 30 jaar als penningmeester.
Hiermede was hij na Piet Heijman de
tweede die deze eer ten deel viel.
B1 elftal 1962. Staand v.l.n.r.: Daan van Hamburg, Adriaan Oostdijk, Klaas de Jager, Leo Molendijk, Cees den Hartog,
Herman Oele, Wim den Hartog (Leider) Zittend v.l.n.r.: Kees Weber , Kees Huizer, Bas Bierens, Cor Barendregt, Gerrit
Muilwijk.

Zwart Wit ’28. Volgens De Combinatie veruit de
beste wedstrijd van de competitie maar daar koop
je niets voor. v.v. Quick Boys uit Katwijk werd dat
jaar kampioen, het later opgeheven Zwart-Wit ’28
uit Rotterdam Zuid werd tweede. Een lichtpuntje
was het 2e elftal dat na een 3-2 overwinning op
Excelsior Pernis kampioen werd en na een serie
promotiewedstrijden tegen Monster 2 en Noordwijk
2 promoveerde naar de reserve 2e klasse, toen de
hoogste van Nederland.

bizar was dat Zuidland in Ridderkerk met 1-4 won
en op eigen veld met maar liefst met 0-8 van RVVH
verloor.

Met slechts 2 punten voorsprong werd Heerjansdam
in 1962 kampioen. RVVH speelde thuis tegen de
Dammers 0 – 0 en op “de Hoef ” werd het 2 – 2. Ook

In 1963 deelde de trainer A.v.d.Graaf mee dat
hij trainer werd van 1e klasser SVW, en moest de
club op zoek naar een nieuwe trainer. Er werd een
advertentie geplaatst waar verschillende kandidaten

Het 2e elftal won op het terrein van de v.v. Jonathan
in Zeist de finale van “De Bronzen Zwaluw”, een
KNVB bokaal voor reserve elftallen in het zaterdag
voetbal. Van het sterke IJsselmeervogels 2 werd
onder het oog van de veel meegereisde supporters
met 3-2 gewonnen.

Arie Dekker laat trots de Bronzen Zwaluw zien.
V.l.n.r. staand: 1. Jan van der Linden, 2. John Knikkenberg, 3. Teun Tamerius, 4. Arie Dekker, 5. Piet Lagerwaard, 6. Rokus Huizer, 7. Leen Schouten, 8. Arie van der Graaf, (trainer), 9. Siem Bot, (voorzitter).
Zittend: 10. Joop Vlasblom (leider), 11. Jo Valster, 12. Gert van Galen, 13. Arie Stolk, 14. Bas Muilwijk,
15. Arie Heiden.

Het 1e elftal dat aan het eind van de competitie
1964/1965 kampioen werd en promoveerde naar de
2e klasse B.
1.Leen Schouten, 2. Arie Dekker, 3. Cees den Hartog,
4. Lam Mak, 5. Teun Tamerius, 6. Ab Punt, 7. Arnold
Monster, 8. Nico Hofland (grensrechter), 9. Hennie
Held, 10. Cor Vlegaard, 11. Bas Huizer, 12. Han van
Loon, 13. Arie Heiden.

Bas Huizer, Han van Loon en Lam Mak in hogere
sferen na het behalen van het kampioenschap tegen
De Zwerver Kinderdijk in 1965.
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1965. RVVH 1 en 2 kampioen
De selectie van 1 en 2 die in 1965 beiden kampioen werden en aan de basis stonden van de gouden jaren van RVVH.
1.Joop Vlasblom (leider 2e elftal), 2. Leen Schouten, 3. Leen Belder, 4. Bas Krouwel, 5. Leen Sparreboom, 6. Gert van Galen, 7. Jan.v.d. Linden, 8. Cees den Hartog, 9. Rokus Huizer, 10.
Arnold Monster, 11. Lam Mak, 12. Henny Held, 13. Jo Valster, 14. Piet van Kooten, 15. Nico Hofland (grensrechter), 16. Bas Verveer (leider 1e elftal), 17. J. Molenveld (trainer), 18. Siem
Bot (voorzitter), 19. Dirk Bravenboer (verzorger 2e elftal), 20. George in ’t Veld, 21. Joop Huizer, 22. Jan Schouten, 23. Arie Dekker, 24. Peter Brouwer, 25. Han van Loon, 26. Jaques Leijs,
27. Bas Huizer, 28. Ab Punt, 29. Teun Tamerius, 30. Theo Huizer, 31. Cor Vlegaard, 32. Arie Heiden.

op af kwamen o.a. Henk in ’t Veld die voor 1x trainen
per week f. 35,00 per week vroeg.
Er werd een sollicitatieprocedure gestart waar drie
gegadigden op reageerden nl. C.H. Molenveld,
J. v.d. Gijp en Henk in ’t Veld die al direct afviel
omdat hij niet over de nodige papieren beschikte.
De twee overige kandidaten werden uitgenodigd
op de bestuursvergadering waar alleen mijnheer
Molenveld verscheen ( Toen zei men nog mijnheer
tegen een trainer).
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Molenveld legde uit dat, als hij trainer van RVVH
werd, hij het 4-2-4 systeem wilde gaan spelen omdat

het tot nu toe gespeelde stopperspil systeem “passé
was”. Hij was in het bezit van het trainersdiploma
A en ook nog van een Para Medisch Diploma. Hij

Ook werd besloten om de elftalcommissie op te
heffen en voortaan de trainer en de leiders van 1, 2
en 3 de opstelling te laten bepalen.

Stopperspil systeem “passé”

Trainer Molenveld kreeg een salaris van f. 50,-- per
week voor twee trainingen en aanwezigheid op
zaterdagmiddag. Onder zijn leiding zou RVVH 1
in 1965 promoveren van de 3e klasse B naar de 2e
klasse B waarmee hij de basis legde voor het latere
landskampioenschap.

werd uitgenodigd voor een proeftraining en een
vriendschappelijke wedstrijd. Aan de hand daarvan
besloot het bestuur dat hij de nieuwe trainer zou
worden en Van der Gijp kreeg een berichtje dat hij
niet meer hoefde te komen omdat de vereniging al
voorzien was.

Ook het tweede elftal werd dat jaar kampioen. In
1966 werd hij opgevolgd door trainer H. den Boer.

Zaterdag 10 april 1965 was een dag om nooit
te vergeten. RVVH 1 werd toen, door een 2-1
overwinning op mede titelkandidaat “De Zwerver”
uit Kinderdijk, kampioen van de 3e klasse B en
promoveerde hierdoor weer naar de hoogste klasse.
RVVH 2 versloeg het 2e elftal van Zwart Wit ’28 met
0-1 en werd daardoor kampioen van Nederland bij
de reserve elftallen.
Voor Arie Heiden, die met een prachtige kopstoot
de bevrijdende 2-1 in de touwen joeg, was het een
mooie dag. Voor Arnold Monster, de vaste linkshalf
van het kampioenselftal, was het geen mooie dag.
Door pech met zijn auto kon hij niet op tijd op het
sportpark zijn en moest vanaf de zijlijn toezien hoe
zijn plaats verdienstelijk ingenomen werd door Jan
Schouten die het goed deed. Groot feest natuurlijk
en het bleef nog tot diep in de avond rumoerig in

Feest in Café Sport
de bovenzaal van Piet Heijman. Donderdagavond
22 april was er een grote receptie in dezelfde zaal
waar RVVH van alle kanten lof toegezwaaid kreeg
voor “de goede geest die RVVH het kampioenschap
bezorgde”. Ook afgevaardigden van de clubs die het
niet gehaald hadden, de v.v. Zwerver en Zwart Wit
‘28, waren aanwezig om RVVH te feliciteren. Er
waren veel cadeaus van onder meer bestuursleden
van de v.v. Feijenoord die een Delfts Blauw bord
aanboden voorstellende De Kuip. Voorzitter
Tazelaar van de Ridderkerks Fanfare bood aan
om de eerstvolgende thuiswedstrijd in de tweede
klasse op te luisteren met muziek welk aanbod door
voorzitter Bot in dank aangenomen werd.
1965 was dus voor RVVH een geweldig jaar.
Twee jaar later zou het nog mooier worden.

Weetje
NOODKREET VAN EEN KEEPER AAN DE
SUPPORTERS
Wanneer een bal is vet en glad
de modder om je oren spat.
Wanneer je door de plassen glijdt
de mensen langs de lijn benijdt
Dan komt opeens een harde bal
Je denkt ‘Geen nood, ik grijp hem al’
Mij vlug dus op de bal gestort
maar het ding is reeds in het net gesnord
Publiek dat moppert: ‘Wat een sul’
maar hoe dan ook, het is 1-0
De keeper heeft het weer gedaan
op hem komt het altijd weer aan
Maar ach supporters, wees niet dom
hij doet het er ook niet om
Hij is de laatste van de elf
dus gepasseerd, je weet het zelf
Nu geen gemopper bij een rare bal
Want de beste stuurlui staan aan wal

Weetje
Motorpolo wedstrijd aan de Molendijk

In 1958 werd na het beëindigen van de voetbal
competitie, onder grote publieke belangstelling
een motorpolo wedstrijd gehouden tussen “De
Meteoors” uit Vlaardingen en de NPC “t’-Sticht”
uit Driebergen. Een motorvoetbalwedstrijd
wordt gespeeld met twee ploegen bestaande uit
een keeper, vier veldspelers, drie wisselspelers,
een monteur en een coach. Er wordt met een 40
cm grote bal met de voet, op een voetbalmotor
zittend, geprobeerd een doelpunt te maken. Een
wedstrijd duurt 4 x 20 minuten met een pauze
van tien minuten. Ik kan me niet voorstellen dat
terreinchef Janus de Winter hier blij mee was.

Gedicht van een anonieme keeper

Weetje

Korting voor gepensioneerden
In 1962 besloot het bestuur dat de
gepensioneerden in het vervolg de
wedstrijd konden bezoeken tegen een vaste
gereduceerde prijs van f 0,20.
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Piet Heijman
Levenslange RVVH ‘er

Talloze belangstellenden woonden de opening bij
waarbij vooral de naadloze asbestvloeren (!!!) veel
bewondering oogstten. In hetzelfde jaar werd in
november in de bovenzaal een grote bazaar van
RVVH gehouden. Toegang was uitsluitend voor
personen boven 16 jaar. Eén keer per jaar kwamen
daar de vrouwen van de bestuursleden bij elkaar om
de bekers (prijzen) op te poetsen.

A

ls er één naam is die altijd aan de
voetbalvereniging RVVH verbonden zal blijven
is het die van Piet Heijman. Oorspronkelijk was Piet
medeoprichter van de voetbalclub DOS die in 1920
fuseerde met een andere in 1918 opgerichte club nl.
Hercules.
Piet heeft 24 jaar bij Smit Slikkerveer gewerkt als
technicus en kon radio’s bouwen. Hij had in de
oorlog een eigengebouwde radio waarmee hij het
nieuws kon volgen en er waren Duitsers die bij hem
kwamen vragen hoe de toestand aan het front was
omdat ze dat in de kringen waar zij verkeerden niet
hoorden. Piet had in de oorlog een bottelmachine
en leverde flesjes bier aan het Duitse kamp in de
polder. Zoon Co reed dan naar dat kamp met volle
flesjes en nam de lege weer mee terug. Wat niemand
wist was dat de “menagemeester” van dat kamp in
het verzet in Rotterdam zat en onder de lege flesjes
werden er wapens verborgen voor dat verzet die Co,
die ook in het complot zat, mee terug nam. Later
werden de wapens dan opgehaald door iemand van
het verzet. Piet Heijman wist dat niet en toen hij het
ontdekte is hij woedend geworden dat zijn zoon zo
iets gevaarlijks gedaan had.
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In 1948 het nam hij het Café Unie over van zijn
vader en noemde het Café Sport. De vader van Piet
was een echte SDAP-er, de voorloper van de PvdA
en verkocht geen sterke drank in het Café. Piet was
een VVD-er en die dachten daar toch anders over.
Begin 1956 werd het nieuwe Café Sport van Piet
Heijman geopend, op nauwelijks honderd meter

Bestuursvergaderingen RVVH
in huize Heijman
Zoon Bas moest altijd op het gemeentehuis
toegangskaartjes halen voor de thuiswedstrijden
van RVVH omdat daar vermakelijkheidsbelasting
voor betaald moest worden. Ook werden in huize
Heijman de bestuursvergaderingen gehouden en
raambiljetten gestempeld voor de thuiswedstrijden
die dan door de zoons rondgebracht werden.

van de plaats waar sinds mensenheugenis het
oude Café gestaan had. De opening werd gedaan
door burgemeester A.M Nieuwenhuizen die als
openingshandeling een biertje tapte maar dat niet
dronk. Misschien was hij geheelonthouder of was
het zijn merk niet. Even later liet hij zich wel een
kop koffie goed smaken.
De Combinatie kwam superlatieven te kort om
het nieuwe gebouw te beschrijven. In het Café
was in een nis ook de medaillekast van RVVH
geplaatst evenals die van de biljartvereniging.

Piet was fel anti-Duits. Toen Bas op school eens
een negen voor Duits gehaald had en een zes voor
Nederlands werd hem dat niet in dank afgenomen
en toen een zwager van hem een Opel kocht, een
Duitse auto, liet hij goed merken dat hij dat maar
niks vond.
Piet heeft er ook hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat
Henk in ’t Veld, na een teleurstellend uitstapje naar
NOAD, weer terugkwam bij RVVH.
Zijn zoon Bas kon goed leren en wou na de MULO
naar de HBS en later verder studeren maar pa
Heijman had andere gedachten: Bas moest in het
Café. Daar is in het gezin grote ruzie door geweest
maar Piet zette zijn zin door en Bas ging overstag.
Als beloning mocht hij een Batavus brommer gaan
halen bij buurman Jan Verschoor.

Piets naam is ook een aantal jaren verbonden
geweest aan een wisselbeker waarom door
Ridderkerkse clubs gespeeld werd. Allebei zijn
zoons, Co en Bas, hebben in RVVH gespeeld en
zijn naam komt heel vaak voor in de notulen van
de vereniging en altijd in positieve zin.
Na 40 jaar bestuursdiensten trok hij zich terug om,
zoals hij zelf zei, “het stokje aan een jongere over
te geven”. Naast erelid van RVVH werd hij ook
benoemd als Bondsridder van de KNVB, wat o.m.
inhield dat hij gratis naar iedere voetbalwedstrijd
in Nederland kon. Daar was hij erg trots op. Piet
Heijman, een man waar RVVH in veel opzichten
heel veel aan te danken gehad heeft en die iedere
vereniging zich zou wensen, is 92 jaar geworden.

Café Sport aan het Raadhuisplein in het centrum van Ridderkerk. Tot
1978, toen RVVH een eigen clubhuis kreeg op het sportpark, fungeerde
Café Sport min of meer als lokatie waar na afloop de wedstrijden werden
herbeleefd. In de bovenzaal zijn vele kampioenschappen gevierd.
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INTERVIEW
John Knikkenberg,
Jo Valster,
Gert van Galen

Koeienvlaai
John Knikkenberg herinnert het zich nog als de dag
van gisteren: “Wij speelden uit tegen Good Luck op
een weiland waar doordeweeks de koeien op liepen met alle gevolgen van dien. In de rust stonden
we met 0-4 voor en aan het begin van de tweede
helft ontdekte ik dat op de doellijn een enorme
groene koeienvlaai lag. Ik had een spierwitte broek
en shirt aan en op een gegeven moment moest ik
gestrekt naar de hoek waarbij ik met mijn volle
lengte door die koeienvlaai gleed. Toen ik overeind
kwam stond verdediger Jaap Kranendonk keihard
te lachen want ik zag er niet uit. In de bus op de
terugweg wilde zelfs mijn eigen vrouw niet naast
me zitten en op de volgende training kwamen een
paar medespelers met hun neus demonstratief dichtgeknepen de kleedkamer in. Maar de nul heb ik
die wedstrijd wel gehouden”.

Interviews met John Knikkenberg, Jo Valster en
Gert van Galen op vrijdag 14 september 2018 in de
bibliotheek van Ridderkerk.

J

ohn Knikkenberg (85) was van 1957 tot 1978
keeper bij RVVH. Daarvoor speelde hij, als
veldspeler 3x in Feijenoord C5 waarna hij als
reserve bij C1 gehaald werd maar omdat hij
vanwege vriendjespolitiek niet opgesteld werd ging
hij daar weg en ging spelen voor het elftal van de
verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden
waar hij, vanwege een blessure van de keeper, in het
doel kwam te staan. Daarna speelde hij als doelman
voor HOV maar ook daar ging het mis toen hij niet
opgesteld werd omdat, hoewel hij beter was, de
club de doelman van die tijd (figuurlijk) niet wilde
passeren. In de volksmond heette HOV “Hakken
Of Vechten”. Bij die club werd toen al betaald: voor
een gewonnen wedstrijd kregen de spelers f. 7,50 en
bij een gelijkspel f. 2,50. Helaas is het voor John bij
drie wedstrijden gebleven dus rijk is hij er niet van
geworden.
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Op een gegeven moment kreeg John verkering in
Slikkerveer en zijn toekomstige schoonvader, die lid
was van RVVH, vroeg hem in Ridderkerk te komen
spelen wat hij deed. Zolang je de buit nog niet
binnen hebt doe je alles voor je a.s. schoonouders.
John speelde 54 wedstrijden in het eerste elftal en
eindigde zijn keepers carrière in het achtste. Toen

John Knikkenberg 2019

hij 42 was werd hij nog opgesteld als reservekeeper,
wat Arnold Monster, die toen in het eerste elftal
speelde, de uitspraak ontlokte dat hij aan zijn derde
jeugd bezig was. Samen met de vroegere RVVH
trainer Gerard Weber speelde hij ook nog in het
Rotterdamse Assurantie elftal (succes verzekerd?).
Tegenwoordig zit John nog regelmatig naast oud
RVVH trainer Gerard Weber op de tribune bij
thuiswedstrijden van RVVH. Drie jaar geleden
heeft hij zijn voetbalschoenen weggedaan, omdat
hij waarschijnlijk toch nooit meer gevraagd zou
worden.

G

ert van Galen (83) woonde in Slikkerveer
evenals Jo Valster aan de Willemstraat. Hij wilde
gaan voetballen en omdat zijn zuster verkering had
met een RVVH speler kwam hij in 1950 op 15-jarige

leeftijd in een B-elftal van de vereniging terecht. Hij
speelde al gauw in het eerste en toen aanvoerder
Henk in ’t Veld een jaar in Rusland verbleef werd hij
aanvoerder van het eerste onder trainer Van Diggele.
Helaas was dat sportief geen succes want RVVH
degradeerde dat seizoen.
Gert scoorde als aanvoerder thuis en uit tegen QuickBoys met een streep van grote afstand, waarop een
Katwijkse speler na afloop aan hem kwam vragen
of hij dat nooit meer wou doen. Ook is hij één keer
opgeroepen voor een vertegenwoordigend elftal
maar omdat hij die wedstrijd niet goed speelde heeft
hij er daarna nooit meer iets van gehoord. Tot 1979
speelde hij voor RVVH en na zijn verhuizing naar
Goirle in Brabant nog twee jaar voor JPS en ook
nog bedrijfsvoetbal. Wat hem nog altijd bijgebleven

op zaterdag al mee kon spelen. Dat lukte en
ik scoorde ook nog in die wedstrijd dus mijn
entree bij RVVH kon niet meer stuk. Ik kwam
wel in een andere wereld terecht, bij Slikkerveer
speelde je vaak tegen clubs die niet eens warm
water hadden, maar bij de meeste tegenstanders
van RVVH was dat wel het geval. Ik speelde
eens op het sportpark De Vijf Sluizen van
de voetbalvereniging The Shell Boys (TSB),
inderdaad van de oliemaatschappij, en daar had
ieder speler een eigen washok.”

Gert van Galen (l) , Jo Valster (m) en Cees den Hartog kijken met behulp van een aantal foto’s even terug in de tijd.

is was het geluid van het breken van het been van
medespeler Bas Muilwijk in een wedstrijd tegen
Zwart-Wit ’28 aan de Molendijk.
Niet alleen als speler heeft hij zijn verdienste voor
de club gehad maar daarnaast heeft hij jarenlang
contributie opgehaald voor RVVH, en heeft hij ook,
omdat hij timmerman was, de prijzenkast die in
het Café van Piet Heijman hing, gemaakt. Voor zijn
verdiensten voor RVVH is hij benoemd tot “lid van
verdienste”.

J

o Valster (87) komt uit een gezin met 14
kinderen waarvan hij de enige nog overgeblevene
is. Evenals Gert van Galen woonde hij aan de
Willemstraat in Slikkerveer. Omdat iemand uit die
buurt bij scheepswerf J & K Smit aan de Kinderdijk
werkte, speelde hij een paar jaar voor De Zwerver.

Bij sommige leden had Jo de bijnaam “De
Schrepelaar” niet vanwege ruw spel, want hij
was een zeer sportieve voetballer, maar vanwege
zijn spelstijl. Ook is hij een keer tot Sportman
van het Jaar van de Gemeente Ridderkerk
uitgeroepen. Tot 1966 speelde hij in het eerste
en daarna als “stopper” in het tweede elftal tot
ruim na zijn 40ste jaar.

Na zijn militaire diensttijd bij de marine ging hij
in het zaterdagelftal van Slikkerveer voetballen. In
dat elftal speelde een aantal bekende Slikkerveerse
voetballers en ze werden dan ook bijna elk jaar
kampioen. Maar het bestuur van Slikkerveer
bemoeide zich nauwelijks met het elftal en een paar
spelers maakten dan ook zelf de opstelling.
Omdat hij zich niet echt welkom voelde bij
Slikkerveer vroeg hij overschrijving aan naar RVVH
o.m. omdat Piet Heijman hem dat al een paar keer
gevraagd had. Maar ook omdat de zaterdagtak
van Slikkerveer opgeheven werd en hij principieel
niet op zondag wilde gaan voetballen. Jo vertelt:
“Op maandag gaf ik me op als lid en op dinsdag
ging Piet Heijman met de taxi naar Den Haag om
me bij de bond aan te melden. Hij wilde nl. dat ik
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INTERVIEW
Bas Krouwel

B

as Krouwel (84) speelde van 1951 tot 1965 in
RVVH 1. “Ik ben bij de junioren begonnen als
spits maar de meeste oudere leden zullen zich mij
herinneren als verdediger. Maar eigenlijk heb ik
overal gelopen, ik ben alleen nooit keeper geweest.
Vóór mijn tijd, toen RVVH nog maar net bestond,
speelden ze op “de wei van Krouwel”, die was van
mijn opa, aan de Lagendijk. Mijn vader had een
melkzaak en ik moest op zaterdagmorgen werken.
Ik kwam vaak vlak voor de wedstrijd op het terrein

en direct na afloop was ik weer weg. Toen ik ging
voetballen zei mijn vader; “ik vind het best dat je
gaat voetballen maar op maandagmorgen moet er
weer gewerkt worden, blessures of niet.”
Het voetbal was anders dan tegenwoordig. Hard? Het
is maar wat je er zelf van maakt. We speelden eens
tegen Quick-Boys en Henk in ‘t Veld zat weer eens in
Rusland waar zijn vrouw vandaan kwam. Ik stond
stopperspil, zoals dat toen heette. In de voorhoede
liep daar ene Van den Oever. Die draaide om je heen
en schopte dan tegen je enkels. Een kwartier voor
het einde deed hij het weer en ik zei tegen hem; “ik
ben het zat, de volgende keer pak ik je”. Hij lachte
me uit. Even later kwam de bal op kniehoogte aan en
ik raakte hem. Zijn knie bedoel ik. Ik moest onder
politiebegeleiding van het veld af.
DOTO-RVVH (feb.1961)
Bas Krouwel grijpt in voordat Speelman
(DOTO) gevaarlijk kan worden terwijl Nico
Kruithof voor hulp onderweg is. De uitslag
was 2-2.
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Bas Krouwel 2019

Bij Kozakken-Boys liep ene Paul Visser die
liep ook constant tegen je enkels te tikken. We
speelden thuis. Op een gegeven moment zei ik
tegen hem; “dit was de laatste keer want nou
ben ik het zat”. De scheidsrechter stond vlak bij
en moet dat gehoord hebben want elke bal die
Visser kreeg floot de scheidsrechter tegen hem.
Als je aan de Molendijk naar de kleedkamer
ging moest je langs de kleedkamer van de
scheidsrechters en toen ik er na afloop langs
liep riep de scheidsrechter mij naar binnen en
zei tegen me; “ik had hem het eerste kwartier
al het ziekenhuis ingeschopt”.
Je had in die tijd bekende namen in het
voetbal; de gebroeders Nieuwstraten bij
Zwart-Wit ‘28, Egbert van den Oever van
Quick-Boys of de jongens van Van der
Giessen van NSVV. Bij Kozakken-Boys had
je ene Van der Heuvel en bij DOTO speelde
Joop de Ronde, die straatmaker was.
Het landskampioenschap in 1967 heb ik
helaas niet meegemaakt want ik was twee
jaar daarvoor gestopt. Ik heb dus van 1951
tot 1965 in het 1e elftal gespeeld. Ik kom
nog steeds veel op het sportpark. Ik heb een
leuke tijd gehad bij het voetballen. Als ik
het over zou kunnen doen zou ik het niet
anders doen.”

RVVH-ARC
Keeper Leen Schouten stompt de bal weg met
assistentie van Arie Dekker.

Verhuizing naar een
nieuw Sportpark

O

mdat de belangstelling van de jeugd voor
sportwedstrijden toenam en op niet alle scholen
gymnastiek op het lesrooster stond was er dringende
behoefte aan goede sportvelden.
Volgens een ingezonden stuk in De Combinatie in
1959 bestond het voetbalveld van Slikkerveer uit
een spruitenveld met dichtgegooide sloten in de
volksmond “de knollentuin” genoemd en lag het
hoofdveld van RVVH “verscholen achter een berg
oud hout, ijzer en puin”. Het veld was nog redelijk.
Ook Bolnes beschikte over maar één voetbal- en
één korfbalveld. Alleen Rijsoord had twee velden
en had “gelukkig” geen behoefte aan Gemeentelijke
sportvelden. Tot overmaat van ramp en ter
voorkoming van een ramp moest Slikkerveer weer
verhuizen vanwege dijkaanleg langs rivier de Noord.
In 1962 verhuisde RVVH van het terrein aan de
Molendijk naar het nieuw aangelegde gemeentelijke
sportpark aan de Sportlaan waar samen met
buurman Slikkerveer gespeeld ging worden. Beide
clubs waren daar hard aan toe. Aanvankelijk vond
de gemeente dat de clubs zelf voor kleedgelegenheid
moesten zorgen maar later kwam men hier op
terug en werd er een krediet van f. 142.250,00
beschikbaar gesteld voor een houten gebouw.
RVVH en Slikkerveer waren bereid elk f. 2.000,00
bij te dragen in de exploitatiekosten en de stichting
bedrijfsvoetbal f. 500,00.
Het sportpark werd ook gedeeld met de
korfbalvereniging Sagitta en bestond uit vijf
voetbalvelden, een korfbalterrein, een half verhard

en verlicht oefenterrein en een volleybalveld.
Ook was er een gebouw neergezet met een
kantine, tien kleedkamers, een bestuurskamer,
een verbandkamer, zes wasruimtes met
douches, twee scheidsrechters ruimtes, toiletten
en bergruimtes.
Op zaterdag 1 september 1962 werd het sportpark
Ridderkerk geopend door burgemeester C.J.
van der Hoeven met een opgooi voor een
korfbalwedstrijd en daarna een aftrap voor
een voetbalwedstrijd van een combinatie
elftal Slikkerveer/RVVH tegen Excelsior
Rotterdam met in de pauze een optreden van
de gymnastiekver. OKK en marsmuziek door
Ridderkerks Fanfare en Harmonie Slikkerveer.
De Ridderkerkers wonnen met 4-2 in een
wedstrijd waar veel belangstelling voor was.
De eerste competitie wedstrijd op het nieuwe
sportpark tegen Zwaluwen ging voor RVVH
helaas met 0-1 verloren.
Al snel wilde Slikkerveer een tribune bouwen,
waarvan de kosten f. 70.000,00 bedroegen en
aan RVVH werd gevraagd of de club de helft
hiervan voor haar rekening wilde nemen.
RVVH zei geen geld te hebben en deed niet mee.
Op zaterdag 14 september 1963 werd de
door Slikkerveer gebouwde tribune ingewijd,
niet door Slikkerveer, dat op dat moment in
Oosterhout verkeerde, maar door RVVH in
een wedstrijd tegen Barendrecht die met 3-2gewonnen werd. Slikkerveer vroeg voor het
gebruiken van “hun” tribune f. 0,75 per persoon
wat RVVH veel vond, maar zo schreef de
secretaris “wij slikken vrolijk de vergulde pil.”
De tribune was gebouwd volgens de modernste
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De door v.v. Slikkerveer gebouwde zittribune die in juni 1963 in gebruik genomen werd.

Foto boven:
Gemeentelijk Sportpark Ridderkerk
met centraal op de foto het koolasveld (pijl) en de houten keten. De
foto dateert uit begin zeventiger
jaren.
Foto rechts:
Ingang vanaf de Sportlaan.

inzichten met veel glas en een doorzichtig dak en bood plaats aan 550
toeschouwers. Leden van RVVH konden voor f. 5,00 per seizoen een kaart
kopen voor een zitplaats.
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Ook stelde de gemeente een krediet van f. 23.000,00 beschikbaar voor de
aanschaf van twee grasmaaiers. De fractie van de SGP stemde tegen het
voorstel. De entree voor de wedstrijden van het eerste elftal werd vastgesteld
op f. 0,75 voor volwassenen en voor kinderen f. 0,20. Bezoekende clubs
zouden 20 toegangskaartjes krijgen.

Een foto van de opening van het nieuwe sportpark. Rechts de kantine met daarachter de
bestuurskamer. Op de achtergrond de aaneengeschakelde kleedkamers. Het Sportpark
met de opstallen werd tot 1978 gedeeld met buurman v.v. Slikkerveer.

Weetje
Misleiding
“Is het juist om de komende tegenstander
de opstelling van het elftal te geven?” vroeg
secretaris Plaisier in de bestuursvergadering van
3 december 1961. Voorzitter Bot zei dat weigeren
moeilijk was maar “we zouden ze wel een fictieve
opstelling kunnen geven”. In de tachtiger jaren
deed zich een soort gelijk geval voor. Wim de
Sterke elftalleider van het 1e elftal in die jaren
gaf aan de tegenstander de opstelling door van
het eerste elftal dat in 1967 landskampioen werd.
Deze actie leidde helaas niet tot winst.

Weetje
Voetbaltassen met clubnaam

De Graaf ’s schoenenmagazijn kwam in 1962
met een nieuwtje. Voetbaltassen met clubnaam.
Hieronder de advertentie die hiervoor verscheen
in De Combinatie.

Weetje
Voor het eerst dames voetbal in Ridderkerk
Om de bouw van een nieuw clublokaal te
bekostigen organiseerde Speeltuinvereniging
“Kindervreugd” op 14 juli 1956 een wedstrijd
tussen twee dames voetbalelftallen uit Rotterdam
en Vlaardingen. Voor deze wedstrijd stelde
RVVH spontaan een terrein beschikbaar.

Weetje

Weetje

Opkomst van de Voetbal pool
Met ingang van februari 1957 konden de
Ridderkerkers een gokje wagen op de gespeelde
wedstrijden in het betaalde voetbal. De pool
formulieren werden afgehaald bij Siem Bot en
Café Sport (Heijman) waar die op vrijdagavond,
liefst ingevuld, weer ingeleverd konden worden.
De pool bracht het eerste jaar f 842,- op.

Opkomst zaalvoetbal
In het begin van de zestiger jaren, werd begonnen
met het organiseren van zaalvoetbal wedstrijden.
Tijdens de winterstop werden die wedstrijden meestal
gespeeld in grote veilinghallen met een ondergrond
van betontegels met daarover zaagsel. Zo heeft
RVVH o.a. deel genomen aan zaalvoetbalwedstrijden
in Berkel en inWaddinxveen.
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HOOFDSTUK 5
Drie
Kampioenschappen

1966-1975
D

e periode 1966-1975 zal de RVVH geschiedenis
ingaan als de meest memorabele. Om te
beginnen “versleet” de club in die tien jaar niet minder
dan vier voorzitters en evenveel trainers. Er werden
drie kampioenschappen behaald en er zouden veel
veranderingen in het amateurvoetbal plaatsvinden.
Op 11 maart 1967 werd op een windering sportpark
RVVH kampioen van de 2e klasse A door v.v.
De Geuzen met 4-0 te verslaan. Het elftal zette
vervolgens op zaterdag 27 mei 1967 de kroon op
het werk door in een nacompetitie met de andere
kampioenen uit de 2e klasse tegen Huizen de
landstitel in het zaterdag voetbal te behalen.
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Ook onvergetelijk waren de derby’s tegen Rijsoord
die door duizenden mensen werden bezocht. Maar
het was niet alles hosanna want 13 maart 1971 was
een zwarte bladzijde in de historie van de club.
RVVH verloor op die dag van degradatie kandidaat
Woudrichem waardoor promotie naar de 1e klasse
stuk liep. In 1973 kon die misstap gecorrigeerd
worden en promoveerde de club, na een overwinning
op Arnemuiden, naar de 1e klasse.

Cartoon Cor Vlegaard

De selectie die tegen De Geuzen kampioen werd van de 2e klasse A.
Staande van v.l.n.r.: Henny Held, Bas Huizer, Rokus Huizer, Arie Dekker, Wim Schipper, Arnold
Monster, Jan Schouten, Lam Mak, Cor v. Oudheusden (grensrechter), Arie v.d. Steen, Siem Bot
(voorzitter). Zittend v.l.n.r.: Bas Verveer (leider), Henk den Boer (trainer), Cees den Hartog, Arie
Rijsdijk, George in ’t Veld, Han van Loon, Peter Brouwer, Cor Vlegaard.

RVVH en Slikkerveer deelden nog
steeds samen het sportpark en in 1973
kregen ze gezamenlijk het beheer over
de kantine. Vanaf die tijd werd er voor
uitwedstrijden niet meer gestart vanaf
Café Sport van Piet Heijman maar
vanaf het sportpark.
In 1974 werd in een ledenvergadering
besloten tot de bouw van een eigen
home. Daar was veel geld voor nodig
nl. f. 325.000,00. Om aan dat geld te
komen zouden er veel acties volgen.
Langzaam begon midden jaren
zeventig het klimaat in het amateur
voetbal te veranderen. Ook bij RVVH,

want de oudgedienden uit de “gouden generatie”
maakten plaats voor nieuwe talenten uit de selectie.
Vergoedingen, betalingen en sponsoring gingen
een steeds belangrijkere rol spelen. Shirtreclame
werd ingevoerd en er werden trainingskampen
belegd. RVVH trok diverse spelers van “buiten”
aan die vaak na korte tijd weer vertrokken omdat
ze geen binding hadden met de vereniging en
hun heil elders wilden zoeken. Ook gingen door
de club opgeleide spelers vaak teleurgesteld weg
om ergens anders te gaan spelen.
Het amateur voetbal op niveau groeide langzaam
uit tot een “betaalcompetitie” die sterk afhankelijk
was van sponsoring. Het zou nooit meer zo
worden als het geweest was.

61

Landskampioenschap 1967
H

et jaar 1967 wordt met gouden cijfers geschreven
in de geschiedenis van RVVH. Nadat thuis,
onder leiding van trainer Hendrik Johannes den
Boer, het kampioenschap in de 2e klasse A met een
4-0 overwinning op de Geuzen binnengehaald was
moest er nog een serie wedstrijden gespeeld worden
om het kampioenschap van Nederland bij de
zaterdagamateurs.
De tegenstanders waren de kampioen van de 2e klasse
B: Huizen uit Huizen, de kampioen van de 2e klasse
C: DOVO uit Veenendaal en de kampioen van de 2e
klasse D: WHC uit Wezep. Totaal 6 wedstrijden uit
en thuis. Vooraf was RVVH zeker geen favoriet, in
doelgemiddelde van de competitie stond het op de
laatste plaats: 49 voor en 22 tegen. DOVO was de
gedoodverfde winnaar, gevolgd door WHC dat niet
minder dan 76 doelpunten voor en 17 tegen had.
Op 15 april ging RVVH naar Huizen, voor de eerste
wedstrijd. Die werd verrassend met 0-2 gewonnen
door twee doelpunten van George in ’t Veld. De
uitblinker van die dag was Lam Mak, een verdediger,
die een geweldige wedstrijd speelde.
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Twee weken later kwam DOVO naar Ridderkerk.
Er was speciaal een staantribune gebouwd die plaats
bood aan tweeduizend kijkers. De wedstrijd had
voor RVVH een stroef begin. Door een misverstand
in de achterhoede kwam DOVO op 0-1 maar door
twee doelpunten van George in ’t Veld werd er toch
met 2-1 gewonnen.
Een week later kwam WHC naar het Gemeentelijk
Sportpark. Dit zou de mooiste wedstrijd uit de serie
worden. Met de rust stond RVVH met 3-0 voor
door twee doelpunten van, daar heb je hem weer,

George in ’t Veld en Jan Schouten. Na de rust scoorde
WHC waarna weer in ’t Veld er 4-1 van maakte. Dat
WHC daarna nog de 4-2 scoorde was alleen maar
interessant voor de statistiek.
RVVH leidde in de competitie met zes punten uit
drie wedstrijden. Wie had dat gedacht.
Een week later, op 13 mei, ging RVVH met
acht bussen supporters naar Veenendaal om de
returnwedstrijd tegen DOVO te spelen.
De Veenendalers werden overklast en aan het einde
van de wedstrijd stond er 0-4 op het scorebord.
Doelpuntenmakers waren Han van Loon (1x),
George in ’t Veld (2x) en Peet Brouwer (1x) die
veel complimenten kreeg voor zijn aandeel in alle
doelpunten. De kampioenskoorts begon steeds
verder op te lopen in Ridderkerk.
Op 27 mei werd in de wedstrijd op het eigen
sportpark, onder het toeziend oog van trainer Rinus
Michels, tegen Huizen het kampioenschap van
Nederland binnengehaald. Door doelpunten van
Han van Loon (1x), George in ’t Veld (2x), en een
benutte penalty van doelman Arie Rijsdijk kwam
RVVH op elf punten en was in de slotwedstrijd
tegen WHC niet meer in te halen.

Het feest kan beginnen.
Eerst op het sportpark met daarna op 1 juni
een huldiging op het gemeentehuis door loco
burgemeester Van den Berg en, voorafgegaan
door de muziekorkesten van “Harpe Davids” en
“Ridderkerks Fanfare”, een triomfantelijke rondrit

op een open vrachtwagen vooraf gegaan door een
grote groep pupillen door de gemeente. Blikvanger
was een elftalfoto van vier bij twee meter die
opgehangen was aan de pui van twee winkels op het
Raadhuisplein. De officiële receptie werd gehouden
in de bovenzaal van Café Sport op 22 juni waar het
elftal van alle kanten lof toegezwaaid kreeg. Alle
leden van de selectie en begeleiding kregen o.m. een
horloge met inscriptie en er waren bloemen voor de
vriendinnen, verloofdes en vrouwen.
De slotwedstrijd in Wezep tegen WHC was zeker
niet de beste uit de kampioensserie. De spanning
was er af en dat was goed te merken aan het spel.
0-0 was de terechte uitslag en daarmee bleef RVVH
ongeslagen. Hoe groot de overmacht van RVVH was
blijkt uit de eindstand:
RVVH
W.H.C
Huizen
DOVO

wedstr.
6
6
6
6

gew. gelijk
5
1
1
3
2
0
1
2

Doelpuntenmakers waren:
George in ’t Veld
Han van Loon
Jan Schouten		
Peet Brouwer
Arie Rijsdijk (pen.)

pnt.
11
5
4
4

doelsaldo
16 -3
8 -10
10 -15
10 -16

11x
2x
1x
1x
1x

Er was een doelpuntenfonds ingesteld waar een
aantal leden voor elk gemaakt doelpunt een gulden
bij zouden dragen. Dit bracht in totaal f. 17.200,00
op. Op de drie thuiswedstrijden kwamen ruim
15.000 toeschouwers af.

De doelman van Huizen plukt de bal weg boven
het hoofd van George in ‘t Veld. Jan Schouten
(re.) en Cor Vlegaard (li.) kijken toe evenals het
duizendkoppige publiek.
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Karakteristiek spelers en leiding

Arie Rijsdijk

Bas Huizer

Doelverdediger.
Ving ballen vaak met één hand.
Heerste binnen en soms ook buiten
het strafschopgebied. Nam alle
strafschoppen.

Aanvaller.
Heeft veel gescoord voor de club.

George in ’t Veld

Wim Schippers

Centrumspits.
Topscorer. Behoedde later als prof DOS
voor degradatie.

Geblokte linkerverdediger.
Enige niet Ridderkerker.

Han van Loon

Arnold Monster
Links in het centrum.
Tweebenig. Door de lucht niet te
passeren.

Cees den Hartog
Inzetbaar op rechts.
Snel.

Joop Huizer
Linksbuiten.
Kappen en draaien.

Links in het centrum.
Technicus met een geweldig hard en
zuiver schot.

Peter Brouwer
Aanvaller.
Had vanwege zijn postuur de bijnaam
“de vliegende vlo.”

Jan Schouten
Linkshalf .
Linkshalf die ook kon scoren.

Arie Dekker
Rechtsback.
Kwam je op een vierkante meter ook
vier keer tegen.

Cor Vlegaard
Henk den Boer

Bas Verveer

Trainer.
Werd landskampioen in zijn eerste seizoen
bij RVVH. Oud speler van Sparta en Nancy
(Fr.).

Leider.
Oud 1e elftalspeler en later elftalleider en
steun en toeverlaat van de spelers.

Aanvoerder.
Sjouwer op het middenveld.

Lam Mak
Verdediger.
Snel en met veel sprongkracht.
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De gaande en de komende man

N

a het landskampioenschap brak een turbulente tijd aan. De resultaten die
door velen verwacht werden vielen, ondanks een promotie naar de 1e klasse
in 1973, wat tegen. De club had na het ontslag van de succesvolle trainer Henk de
Boer in de periode 1969-1976 maar liefst vier trainers en evenveel voorzitters.
Voorzitters
De 52e jaarvergadering in 1970 was voor RVVH erg belangrijk. Siem Bot, die 23
jaar de voorzittershamer gehanteerd had, legde zijn functie neer. Als dank voor
zijn vele verdiensten voor de club werd hem het erelidmaatschap verleend. Zijn
opvolger werd de 32-jarige Cees de Ridder die daarvoor drie jaar penningmeester
geweest was. Zijn eerste werk was het schrijven van het 50-jarig jubileum boek.
Al na een jaar moest hij in 1972 wegens verhuizing het voorzitterschap overdragen
aan Jaques Leijs. Leijs kwam uit de RVVH gelederen en maakte deel uit van het
2e elftal dat in 1965 kampioen van Nederland werd. Als eigenaar van Leijs Ferry
Services is hij jarenlang hoofdsponsor van de club geweest.

In september 1972 moest hij wegens drukke werkzaamheden het voorzitterschap
overdragen aan Harry Kocks wiens twee zonen in de jeugd van RVVH voetbalden.
Harry was de man die, toen Cees Steketee in 1976 zijn 250ste wedstrijd in RVVH
voetbalde, een wens van Cees om Rinus Michels te ontmoeten realiseerde. Na
interne strubbelingen beëindigde Kocks in 1976 zijn voorzitterschap. Als interim
voorzitter nam Cor Vlegaard voorlopig zijn taak over. Cor zat al in het bestuur
i.v.m. de verwachte nieuwbouw van het clubhuis.
Trainers
Trainer Henk den Boer werd in 1969 opgevolgd door Daan den Bleijker die
daarvoor zeven jaar bij v.v. Heerjansdam gewerkt had. Tot ieders verbazing hield
hij het al na één jaar voor gezien.
Joop Herwig, die afkomstig was van de v.v. Papendrecht, nam in 1970 zijn taak
over. Ook hij verliet al na een jaar het sportpark, mogelijk teleurgesteld door het
debacle tegen Woudrichem waarover u elders in deze aflevering kunt lezen.
Zijn opvolger in 1971 was Cor van der Gijp, woonachtig in Dordrecht en voormalig
trainer van Unicum. Iedereen haalde opgelucht adem, met zo’n gerenommeerde
trainer was succes toch verzekerd? Helaas, Cor bleek geen blijvertje en verdween
ook al na één jaar geruisloos via de zijdeur.
Met de nieuwe trainer Gerard Weber, die
daarvoor trainer was van de jeugd van Excelsior
Rotterdam, hadden we meer succes en met een
verjongd elftal en een spelersraad gingen we het
seizoen 1972/1973 in waar we in Arnemuiden
kampioen werden en promoveerden naar de 1e
klasse A.
Gerard werkte vier jaar als trainer bij RVVH
waarna hij in 1975 vertrok naar CSVD, het
tegenwoordige Vitesse Delft.
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Oud voorzitter Harry Kocks en Jacques Leijs luisteren aandachtig naar Rinus Michels.

Cor van der Gijp. Slechts één
seizoen trainer bij RVVH

Viering van het
50-jarig bestaan

N

og maar net bekomen van de feestelijkheden
rond het landskampioenschap was er in 1968
weer een feestje nl. het 50-jarig bestaan op 10
augustus.
Er werd door de latere voorzitter Cees de Ridder
een jubileumboek samengesteld met een overzicht
van de afgelopen vijftig jaar met daarin opgenomen
foto’s van alle 14 senioren- en 12 juniorenelftallen
van de vereniging.
Hoewel de resultaten dat jaar een beetje tegenvielen,
RVVH eindigde die competitie op de zevende plaats,
was er toch reden om het jubileum groots te vieren.
Naast thuiswedstrijden tegen de profs van DFC,(08), en Sparta, (1-4) stonden er in de maanden
augustus en september officiële recepties en een
reünie voor oud leden op het programma en werd er
voor de vaste medewerkers een feest georganiseerd.
Ook werd er een wedstrijd gespeeld tussen Huizen,
de landskampioen van dat jaar, en RVVH, waarin de
Huizenaren revanche namen voor de het jaar eerder
geleden nederlagen door met 1-3 te winnen.
De vereniging RVVH zat in de lift, er was een
ledenaantal van 900 en jaarlijks meldden zich 200
nieuwe leden. Om al die voetballers gelegenheid
te geven om te trainen en te spelen vereiste veel
organisatie. Omdat de KNVB een maximum van
15 seniorenelftallen had ingesteld bestond de
mogelijkheid dat er een ledenstop moest komen.
Sportieve successen zouden nog een paar jaar op
zich laten wachten.

Het jubilerende bestuur van RVVH in 1968.
Zittend v.l.n.r.: Jan van Iwaarden, Theo Huizer, Siem Bot, Cor Plaisier.
Staand v.l.n.r.: Johannes Lodder, Andries Oostdijk, Cees de Ridder, Henk Joosse, Bas Verveer, Aart Lodder.

Weetje

Staantribune
Omdat er bij de wedstrijden om het landskampioenschap veel publiek verwacht werd besloot de
sportraad voor de eerste thuiswedstrijd een staantribune te laten bouwen die plaats bood aan ca. 1700
toeschouwers. De kosten zouden gedragen worden door RVVH maar afgesproken werd dat de raad ieder
jaar een bedrag aan RVVH zou betalen tot de tribune eigendom was van de gemeente. Omdat de tribune
niet op tijd klaar was werd de eerste wedstrijd tegen Huizen, die eigenlijk op het RVVH terrein gespeeld
zou worden, omgezet in een uitwedstrijd. De tribune werd gebouwd door RVVH vrijwilligers onder
leiding van oud-bestuurslid Piet Mak. Ook werd er een afrastering gemaakt die voorzien kon worden
van reclameborden.
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Het debacle
Woudrichem

Woudrichem ‘parkeert de bus’ voor het eigen doel. Voor
George in ’t Veld (li) is er geen doorkomen aan.

D

ertien maart 1971. Een koude zaterdagmiddag.
Maar niet voor de spelers en de supporters van
RVVH want de club zou deze middag kampioen
worden. Een ongeslagen status zou deze middag
uitlopen in een kampioenschap. Bijna 3000
toeschouwers zouden getuige zijn van het opzij zetten
van de tegenstander, het vrijwel zeker gedegradeerde
Woudrichem.
De Brabanders konden bij een gelijkspel degradatie
naar de 3e klasse ontlopen, maar niemand die daarin
geloofde. Hercules zou na een zege het volgend jaar
uitkomen in de 1e klasse.
Trainer Joop Herwig besloot om in alle vroegte
met zijn selectie af te reizen naar de bossen in
de omgeving van Breda. Ongewild voerde de
oefenmeester met dit nooit eerder vertoonde
intermezzo de druk dusdanig op dat de lat voor
zijn eigen ploeg uiteindelijk misschien wel te hoog
kwam te liggen. De nervositeit lag bij de spelers uit
Ridderkerk kennelijk hoger dan bij de voor elke
meter grond strijdende Woudrichemmers die naar
het sportpark waren afgereisd om dat ene benodigde
puntje veilig te stellen. Geen supporter die echter

RVVH gaat ten onder aan
nervositeit
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twijfelde aan de goede afloop van hun blauw-witte
favorieten want RVVH had tot op heden nog geen
potje verloren en de Woudrichemmers hadden nog

geen potje kunnen breken. Na zes minuten spelen
stond het zo maar opeens 0-1 want Woudrichemmer
Boulonois schoot via een RVVH-speler het leer
achter de verbouwereerde doelman Arie Rijsdijk.
Die vroege achterstand deed de thuisclub nog
gejaagder acteren en dat kwam het spel niet ten
goede. Een vliegende kopbal van Cees den Hartog
en ook een kopbal van Cor Troost bleken de enige
vermeldenswaardige aanvallende acties van de
sportparkbewoners, die na de vroege achterstand
wel een zwaar offensief ontketenden maar noch In ’t

Veld, Brouwer, den Hartog, Steketee en zelfs de mee
naar voren gedirigeerde verdediger Monster kregen
de bal voor de pauze tegen de Brabantse touwen.
In de rust was inmiddels ook bekend geworden dat
de v.v. Amstelveen bij deze onverwachte tussenstand
de nieuwe kampioen zou worden. Toen RVVH er
een kwartier na de rust nog niet in geslaagd was om
een bres in de stugge defensie van de Brabanders te
schieten besloot trainer Herwig, tot een volgens de
correspondent van De Combinatie, onbegrijpelijke
wissel.

Letterlijk citaat: ‘In de 15e minuut nam
trainer Herwig een merkwaardig besluit.
Hij nam C. Steketee uit de strijd en liet v.d.
Spoel invallen. Een onbegrijpelijke daad
om een aanvaller op te offeren in plaats
van een verdediger uit de strijd te nemen
en een alles-of-niets-offensief te beginnen.’
De tijd begon inmiddels behoorlijk te
dringen voor de steeds gehaaster en
dus ongecontroleerder combinerende
Ridderkerkers en toen Viveen twintig
minuten voor tijd doelman Arie Rijsdijk
met een bekeken schuiver voor de
tweede maal de trieste gang naar het net
liet maken was de 1e klasse definitief uit
zicht.
De 1-2 van George in ’t Veld op aangeven
van Peet Brouwer deed de bloeddruk
nog eventjes onnodig hoog oplopen bij
de RVVH-aanhang maar het mocht
allemaal niet meer baten en na het
eindsignaal van de scheidsrechter bleef
Woudrichem wel in de 2e klasse en
promoveerde RVVH niet naar de 1e
klasse.
Deze wedstrijd staat bij menig
RVVH-supporter op leeftijd als een
blijvende nare herinnering in het
geheugen gegrift.
Vooral de goedbedoelde maar
averechts werkende voorbereiding in de
Brabantse bossen zorgde nog lang voor
gevoelige gespreksstof.
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De klok van
Arnemuiden

E

igenlijk had RVVH eind maart 1973 al tegen
NSVV uit Numansdorp kampioen moeten worden
op het eigen sportpark, een gelijkspel zou voldoende
zijn. Veel lokale hoogwaardigheidsbekleders waren
opgetrommeld om het feest van dichtbij mee te maken
maar NSVV strooide rijkelijk roet in het eten door in
de blessuretijd 0-1 te scoren.
Bij veel supporters kwam het rampjaar 1971 weer in
beeld toen RVVH het ook in de laatste wedstrijd liet
afweten en de ouderen nog verder terug toen in 1953
een zeker lijkend kampioenschap in een uitwedstrijd
tegen dezelfde tegenstander een roemloze dood
stierf.

Nog geen minuut later lag de bal wel in het netje,
alleen in het verkeerde nl. dat van doelman Sjaak
Verschoor. Bij Arnemuiden liep nl. ene Joost de
Ridder in de spits. Een door elke defensie gevreesde
klasbak die doordeweeks niet trainde omdat hij

“Ons ben zunig” met het
weggeven van punten
dan op zee aan het vissen was maar op zaterdag
thuisgekomen anderen wel liet vissen, in dit geval
dus keeper “Sjaak”. De bedrukte gezichten van de
mee gereisde Ridderkerkers langs de lijn spraken
boekdelen: zou het dan weer….? Het lied over de

klok uit de gelijknamige plaats denderde als een
stoomwals over het veld maar binnen een minuut
“werd de vreugde vermengd met droefenis, want Jan
Schouten haalde uit en de keeper tastte mis”.
Na de pauze bleef het oppassen voor die dekselse
De Ridder maar Fons Cornelis schaduwde hem
nog een tandje scherper waardoor de angel uit de
tegenstander gehaald werd. Na een kwartier kreeg
de thuispartij een doeltrap te nemen die zo beroerd
werd uitgevoerd door verdediger Van de Ketterij dat
de bal zo maar voor de voeten van Jan Vlasblom viel
die beleefd “dank u” zei en de 1-2 binnen knalde.
Ook scheidsrechter Van Unen wilde zich van zijn
lollige kant laten zien en floot heel pesterig voor een
penalty toen Piet van der Spoel duidelijk buiten de

De week daarvoor had het 2e elftal wel het goede
voorbeeld gegeven door na een 6-1 overwinning
op CSVD 2 kampioen te worden in de res. 1e klas
van de KNVB, waarmee het dus ook kampioen van
Nederland werd bij de reserve elftallen. Dus moest
het in de laatste wedstrijd, op 7 april uit tegen het
roemruchte Arnemuiden, gebeuren.
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RVVH startte gehandicapt wegens een blessure van
topschutter George in ’t Veld die een week eerder
door een schrepelaar uit Numansdorp dusdanig was
bewerkt dat spelen uitgesloten bleek. Als vervanger
was Herman Oelen opgeroepen.
Met de wetenschap op zak dat de leus “ons ben zunig”
in Arnemuiden ook voor het geven van punten
aan tegenstanders gold was de eerste mogelijkheid
al direct voor André van der Spoel die net niet kon
afronden op een voorzet van “sneltrein” Cees den
Hartog.

Het team van RVVH dat promoveerde naar de 1e klasse.
Staand v.l.n.r.: Snijders (verzorger), Cees de Baat (res. keeper), Gerard Weber (trainer), George in ’t Veld, Piet v.d. Spoel,
Cees den Hartog, Jan Schouten, Fons Cornelis, Daan van Hamburg, Arie Dekker, (grensrechter), Jaques Leijs (voorzitter),
Wim de Groot (leider).
Zittend v.l.n.r.: Arie Vlasblom, Cees Steketee, Goos Nugteren, Jan Vlasblom, Han van Loon, André v.d. Spoel, Sjaak
Verschoor.

zestien een overtreding beging. Speler Meerman nam een
aanloop en stuurde de bal naar de linkerbenedenhoek,
toevallig dezelfde die Sjaak Verschoor ook uitgekozen
had en dus bleven de klokken ditmaal op stal. Vlak
daarna floot de arbiter deze gedenkwaardige wedstrijd
naar het verleden en was RVVH 1e klasser. Een mooi
succes, ook voor trainer Weber in zijn eerste jaar bij de
club. Op de terugweg werd ter hoogte van Numansdorp
even triomfantelijk uit het raam gekeken.

Feest in Arnemuiden. Gerard Weber en Fons Cornelis zijn het
stralende middelpunt.
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Een Ridderkerks kwartiertje
“op Rezoort”
Door: Henk Sterkenburg

H

ercules had in de jaren ’60 en begin ’70 de betrouwbare gewoonte ingebouwd om, als de situatie daar rijp voor was, in het laatste kwartier van een wedstrijd toe te slaan. In 1969 werd het “kraaiendorp” Rijsoord in diepe rouw gedompeld na zo’n bizar slotakkoord
van hun eeuwige rivaal RVVH. Het is maart 1969, wij nemen U mee
naar het Rijsoord terrein waar ze destijds zo’n stokoude kantine hadden met de geur van verse koffie en dampende rookworsten.
Rijsoord en RVVH zaten dat jaar bij elkaar in de zelfde afdeling(2B).
De eerste helft gebeurde er nauwelijks iets dat het vermelden waard
was. De tweede episode echter was er eentje om van te likkebaarden.
Een citaat uit de Combinatie van toen: “Henk Bestebreurtje trekt de
Ridderkerkse defensie als het ware aan repen als hij met de bal aan
z’n voeten eerst langs de zijlijn en daarna tot halverwege de doellijn
oprukt en voor trekt waar Arie Baas zich keurig vrij speelt en beheerst
1-0 scoort.” (einde citaat)

Gedesillusioneerde terugkeer naar de
overkant van de rijksweg
Het publiek kijkt gespannen toe en ziet Arnold Monster met het hoofd de 2-2 scoren.

In de 33e minuut herhaalden beide acteurs hetzelfde staaltje met
dit verschil dat Baas nu koppend Hercules doelman Arie Rijsdijk
verschalkte. Het was 2-0 en met nog een tiental minuten voor de
boeg was het over en sluiten voor de mannen van de blauw-wit
gestreepte formatie uit Ridderkerk.
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Piet Heijman, de baas van het RVVH café, verliet gedesillusioneerd
Rijsoord om naar de “overkant” van de rijksweg terug te keren.
Bij het parkeerterrein aangekomen hoorde hij vanuit de verte nog

wat mensen juichen. Het waren RVVHsupporters die goaltjesdief Bas Huizer
meesterlijk de aansluiter zagen binnenkoppen
na een fraaie voorzet van Han van Loon.
Toen de lange verdediger Arnold Monster in
de slotseconden een hoekschop van dezelfde
Han van Loon koppend tot 2-2 kroonde leek
Rijsoord uiteindelijk slechts één punt uit de
inmiddels tot pittige tweestrijd uitgegroeide

“burenruzie” over te houden. Leek….. want
de in die tijd gerenommeerde arbiter Bos,
had nog wat blessuretijd in petto.
Een vrij lichte overtreding van Rijsoordenaar
Piet van Kooten leverde Hercules zowaar
nog één vrije trap op net buiten de zestien.
“Hannie!!, Hannie!!, Hannie!!” klonk het
uit de schorre Hercules kelen. Als iemand

voor dergelijke klussen geknipt was dan was
dat Han van Loon. Vriend en vele bekende
vijanden wisten dat een ‘directe’ van deze
misschien wel beste Ridderkerkse voetballer
aller tijden minimaal het houtwerk raakte
(m.a.w. zo’n bal ging nooit naast of over het
doel.) De op deze middag opmerkelijk vrij
vroeg invallende schemering bokste nog net
niet op tegen de contouren van zijn stevig
blauwwit gestreepte postuur. Het “lijvige”
gevaar had het leder al vastberaden tussen
zijn handen geklemd en zocht secuur
de juiste plek des onheils op de drassige
grasmat.
De Rijsoordse muur smokkelde nog
angstvallig de nodige meters maar slenterde
uiteindelijk na veel vijven en zessen toch
richting vereiste afstand. Doelman Schouten
posteerde zich met dichtgeknepen billen
op de doellijn. Het wachten was op de
snerpende fluit van scheidsrechter Bos.

De aanloop van mister Van Loon was zoals
gewoonlijk kort. De alles verschroeiende
uithaal was ook zoals gewoonlijk stijf in de
kruising.
Goal!!!!!!!Goal-Goal-Goal…….
Twee-drie!!!!!
Rijsoord een illusie armer en Hercules twee
punten en één wereldgoal rijker.
Piet Heijman zag een half uur later
stomverbaasd z’n kroeg vollopen met
uitbundige fans. Een RVVH kwartiertje
mocht je in die tijd niet missen.
Het zou tot 2010/2011 duren voor de
buren elkaar weer in competitie verband
tegenkwamen. Seizoen 2017/2018 speelden
beiden in de hoofdklasse A en degradeerden
beiden naar de eerste klasse B waar Rijsoord
voor het kampioenschap zou gaan en RVVH
tegen degradatie zou vechten.

Weetje
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INTERVIEW
Han van Loon (76)
De meeste oudere leden van RVVH zullen zich Han
van Loon (bij de supporters beter bekend als Hanny)
als speler nog wel herinneren. Zijn vader had zelf
niet gevoetbald maar was wel supporter van RVVH.
Op twaalfjarige leeftijd werd Han lid van RVVH.
Hij begon als C-junior. Pupillenvoetbal had RVVH
toen nog niet.

O

ok hij herkent zich in het verhaal van Theo
Huizer: het op het veld aan de Molendijk
voor de penningmeester, in die tijd Wim van der
Linden, uit lopen om niet te hoeven betalen.
Op 17-jarige leeftijd speelde hij al soms
in het 1e elftal behalve als het tegen een
sterke tegenstander was, Heerjansdam
b.v., want daar was hij nog niet aan toe,
vond men bij de toentertijd in het
leven geroepen keuze commissie.
Han zal herinnerd worden als een
strateeg op het middenveld met
zijn vrije schoppen en loepzuivere
passes waarmee hij een groot
aandeel had in het behalen van
het landskampioenschap.
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Han van Loon - 2019

Toen hij van school kwam
moest hij van zijn ouders naar
de avondschool maar in plaats
van naar school te gaan ging
hij, zonder dat zijn ouders het
wisten, met de selectie van
RVVH trainen op een veld van de
rubberfabriek van Bakker aan de
Kerkweg.

In die tijd droeg hij steunzolen evenals Cor Vlegaard een andere
speler van RVVH. Op een avond stond een uur na het trainen Cor
Vlegaard voor de deur van zijn ouderlijk huis om te vragen of Han
per ongeluk de verkeerde steunzolen meegenomen had. Dat viel
niet goed in huize Van Loon en had Han heel wat uit te leggen.
In zijn loopbaan als voetballer is hem twee keer gevraagd om prof

Trainen bij RVVH in
plaats van de avondschool
te worden. De eerste keer door Hermes DVS uit Schiedam, waar
zijn neef Kees van Kooten speelde, maar na een proeftraining ging
het feest niet door ook omdat hij weinig licht had in zijn linkeroog.
De tweede keer werd hij gevraagd door DFC uit Dordrecht maar
daar was pas een nieuwe trainer aangetrokken nl. Hans Kraay sr.
die een paar spelers van Feyenoord meegenomen had en Han dus
overbodig was.
Han heeft 13 jaar achtereen deel uitgemaakt van het eerste elftal.
Hij heeft zowel ups als downs meegemaakt doch ongetwijfeld zal
hij de fijnste herinneringen bewaren aan het landskampioenschap
in 1967. Heel anders was het toen hij in 1960 zijn eerste wedstrijd
tegen het Rotterdamse Zwart-Wit ’28 speelde en degradeerde naar
de 3e klasse.
Het duurde tot 1965 voor, onder leiding van trainer C. Molenveld,
RVVH weer in de 2e klasse terug keerde. Een uitwedstrijd in
1969 tegen Rijsoord zal de geschiedenis ingaan als “De Van Loon
wedstrijd“. RVVH stond dertien minuten voor het einde nog met
2-0 achter maar na de gelijkmaker in de veertigste minuut schoot
Hanny, door een weergaloos genomen vrije schop, in de blessuretijd
de 2-3 binnen.
Na 113 doelpunten in het eerste elftal nam hij, geplaagd
door rugklachten, in 1973 afscheid na het behalen van het
kampioenschap, en dus promotie naar de 1e klasse, bij Arnemuiden
waar in die tijd de latere prof Jan Poortvliet speelde. Het bestuur

van de club wilde hem een passend afscheid geven
en daarom was er op zaterdag 9 juni een wedstrijd
georganiseerd tussen het elftal dat in 1967 kampioen
van Nederland werd en het kort daarvoor naar de 1e
klasse gepromoveerde 1e elftal. De drie spelers die in
1973 nog deel uitmaakten van het 1e elftal, George
in ’t Veld, Jan Schouten en Cees den Hartog zouden
meespelen in het kampioenselftal uit 1967.

Grootse plannen

RVVH en Slikkerveer

O

p 24 januari 1974 werden in een
buitengewone ledenvergadering plannen
besproken om een eigen “home” voor de
vereniging te bouwen. Dat ging veel geld kosten
en daarom werd besloten een bouwfonds op te
richten om het geld bij elkaar te halen.

Han van Loon zal de geschiedenis van RVVH
ingaan als de man achter George in ’t Veld, de man
van het strakke schot vaak zonder aanloop en het
schuddende hoofd als het even niet lukte. Ook
zijn winnende treffer in de laatste minuut van de
uitwedstrijd in 1969 tegen Rijsoord zullen de oudere
RVVH supporters nooit vergeten.

Allerlei acties werden op touw gezet zoals:
klaverjassen, bingoavonden, een loterij,
balpennen- en sticker verkoop. Het zou van
welwillende leden afhangen of dat clubgebouw
er ooit zou komen want de kosten werden
geschat op f. 325.00,00. Ook de provinciale
en gemeentelijke instanties zouden moeten
meewerken om zover te komen.

Spelmoment uit 1968 RVVH-ZCFC

Nadat Han van alle spelers van de ‘tegenstander’
bloemen gekregen had was er een aardige wedstrijd
te zien waarin de ‘jonkies’ met 4-2 de sterksten waren.
Nadat hij een strafschop, die door scheidsrechter
Merkesteijn gegeven was voor een overtreding buiten
“de zestien”, tegen de lat geschoten had, scoorde
Han toch de 1-1 waarna hij door zijn ploegmakkers
van het veld gedragen werd. Naast veel bloemen

kreeg hij uit handen van voorzitter Jacques Leijs
o.m. twee slaapzakken voor zijn pas aangeschafte
kampeeruitrusting.
Maar Han zou niet helemaal van het RVVH toneel
verdwijnen want op het moment van schrijven is hij
al tien jaar leider van het eerste elftal van RVVH.

Ook de v.v.. Slikkerveer, waarmee het sportpark
gedeeld werd, had plannen voor nieuwbouw.
De bedoeling was dat elke vereniging een eigen
clubhuis en kleedkamers kreeg aan weerszijden
van de tribune zodat op speeldagen van
elkaars kleedkamers gebruik zou kunnen
worden gemaakt. De tribune zou gezamenlijk
geëxploiteerd worden.
Mooie plannen maar ze konden allemaal de
prullenbak in want niet lang daarna kreeg
Slikkerveer een eigen sportpark aan de overkant
van de Populierenlaan en kon er ook bij RVVH
aan een eigen clubhuis gedacht worden en na
veel verwikkelingen kon in december 1976
begonnen worden met de bouw.
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Arie Rijsdijk

I

n april 1972 nam Arie Rijsdijk op 38-jarige leeftijd afscheid als doelverdediger van RVVH en als actief
voetballer. Hij was in 1964 overgekomen van Slikkerveer en maakte deel uit van het elftal dat in 1967
landskampioen werd. Hij verdedigde het doel met verve en was een man die met ijzige kalmte een penalty
wist te nemen en zodoende veel collega doelwachters wist te verschalken. Maar hij behoorde ook tot die
doellieden die de aanhang vaak hartkloppingen bezorgde, bij hem was dat om zijn verre uitlopen waarbij hij
zelfs af en toe ter hoogte van de middenlijn opdook. Naar aanleiding van zijn escapades in de wedstrijd tegen
v.v. De Meeuwen in 1969 schreef een supporter het bijgaande gedicht:

OP-REIS-DIJK.
Hij stond zo eenzaam in zijn doel
en zag de anderen rennen.
Er bekroop hem toen een driest gevoel
hij zou ze wel eens mennen.
Het ging hem niet snel naar de zin
ze liepen maar te missen.
Geen goaltje kregen ze er in
hij moest al één keer vissen.
De Meeuwen vlogen dartel rond
in sierlijke beschreven baan
en kwamen zo op zijn heilige grond
toen; hij er achter aan.
Zijn doelgebied de rug toekerend
begon hij aan zijn solo-toer.
’t Publiek volgde zijn actie waarderend
’t gevaar lag op de loer.
Want eenmaal van de bal verdreven
lag daar verlaten, die gapende poort.
De Meeuwen roken het nest; nog even
“Naar je hok”, “geen zelfmoord.”
Sneller nog dan de vlucht der Meeuwen
rende Arie weer terug en dra
wierp hij zich weer voor de leeuwen
en redde zodoende RVVH.
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Arie Rijsdijk was niet alleen doelman maar ook de vaste strafschoppennemer. Hij heeft veel collega’s laten vissen. Hier geeft
hij zijn collega van Heerjansdam geen schijn van kans.

Daarom Arie deze raad:
Blijf bij je leest tussen de palen
anders zul je met zo’n daad
’’t gelag(ch)” nog eens duur betalen.

Bas Verveer

I

n februari 1974 overleed op 53-jarige leeftijd Bas
Verveer, een van de RVVH-iconen.

zich altijd in dienst van de club gesteld hebben. Op
37-jarige leeftijd moest hij noodgedwongen afscheid
nemen van de actieve sport maar daarbuiten ging
zijn werk onverminderd voort.

we zo iemand “een mental coach”. Bas kwam uit
een voetbalfamilie, zijn vader voetbalde bij SVV
en ook zijn broers voetbalden.
Wat hij wel jammer vond was dat zijn enige zoon
geen belangstelling had voor het voetballen, die
ging namelijk liever zwemmen.

Als jongen van zestien kwam hij al uit voor het 1e
elftal. Hij speelde als spil, als back en soms ook in
de voorhoede. Zestien jaar lang was hij aanvoerder,
zes keer speelde hij in het Rotterdams elftal en op
37-jarige leeftijd werd hij zelfs een keer uitgenodigd
voor een wedstrijd van het Nederlands Zaterdagelftal
in Noordwijk. Ook maakte hij 27 jaar deel uit van
het bestuur. Hij was een van de zeldzame leden die

Bas was leider van het elftal dat in 1967 kampioen
bij de Zaterdagamateurs van Nederland werd en
diep in zijn hart was hij misschien nog gelukkiger
met dit resultaat dan de spelers.
“Wanneer je zo lang meeloopt en je leeft zo intens
met de gebeurtenissen mee wordt het een stukje
van je leven”, zei hij in een interview in 1967. Als er
problemen waren van welke aard dan ook konden de
spelers altijd bij hem terecht, tegenwoordig noemen

Bas viert het Landskampioenschap met zijn jongens in het
succesjaar 1967.

Toen Bas Verveer en Bets Ooms in 1953 gingen trouwen stond er een erehaag van junioren bij het gemeentehuis van
Ridderkerk.

Voor het begin van de thuiswedstrijd tegen
SDVB werd het plotselinge overlijden van
Bas herdacht met een minuut stilte. Ook de
tegenstander had het overlijden van een 17-jarig
jeugdlid te betreuren die bij een ongeluk om het
leven was gekomen.
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George in ’t Veld, een gemakkelijk scorende spits

G

eorge in ’t Veld was tijdens zijn voetbalcarrière een van de populairste voetballers in Ridderkerk. In het
seizoen 1966/1967 scoorde de toen 21-jarige spits in de competitie veertien doelpunten en tijdens de
wedstrijden om het landskampioenschap kwamen er elf treffers op zijn naam.
George, zoon van de legendarische Henk in ’t Veld, voetbalde
vanaf zijn achtste jaar bij RVVH. In 1964 ging hij als
KVV-er in militaire dienst om opgeleid te worden tot
sportinstructeur bij de landmacht waarna hij besloot
voorlopig met voetballen te stoppen. Toen hij in 1966 in
Leiden gestationeerd werd besloot hij weer bij RVVH te
gaan spelen. Als nieuw talent ontpopte hij zich al snel als
goalgetter.
In zijn eerste oefenwedstrijd op 24 november 1966 tegen
Excelsior Maasluis, die met 5-1 gewonnen werd, scoorde
hij drie maal. Twee wedstrijden in de competitie 1966/1967
waren onvergetelijk. Tegen SHO liet hij in een met 6–1
gewonnen wedstrijd vier treffers van zijn schoen komen. Een
sportverslaggever uit die dagen schreef:
“Met in ’t Veld aan het hoofd als veldheer hebben de
Ridderkerkers twee maal drie kwartier lang de vesting van de
Oud-Beijerlanders belegerd en beschoten.”
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George in ‘t Veld - 2019

Op 6 maart 1967 werden 3500 toeschouwers bij de wedstrijd
Heerjansdam – RVVH op sportpark “De Hoef ” overladen
met zeven doelpunten. Het werd een 2-5 overwinning
voor RVVH met drie treffers van George. Het bleek later de
beslissende wedstrijd te zijn die RVVH het kampioenschap
in de 2e klasse A opleverde. Met een uitgebalanceerd en
tot een tot de top van hun kunnen gemotiveerd team
met Han van Loon, die voor George een belangrijke
aangever was, behaalde RVVH op 27 mei 1967
het landskampioenschap voor zaterdagamateurs.
George scoorde in die wedstrijden elf van de zestien
doelpunten.

Ook in het betaalde voetbal was dat opgevallen
en in 1967 tekende hij een contract bij DOS,
het tegenwoordige FC Utrecht. In zijn driejarig
avontuur daar werd hij dikwijls door pech en
blessures achtervolgd. Na deze tegenslagen
volgde toch nog een glanzend hoogtepunt. In een
degradatieduel in 1970 tegen Volendam boog hij in

RVVH-Huizen (landstitel)
George in vogelvlucht

het laatste kwartier een 0-1 achterstand om in een
2-1 overwinning waardoor DOS in de eredivisie
bleef. In 1970 keerde George weer terug op het “oude
nest”. Het scoren was hij nog niet verleerd want in
zijn eerste competitie wedstrijd tegen HOV maakte
hij twee treffers. Er zouden er in de daarop volgende
competities nog vele volgen. In 1974 deed hij een

stapje terug. In Ridderkerk had hij inmiddels een sportzaak opgezet, “Sportshop George in het Veld”
die veel van zijn tijd in beslag nam. Daarmee kwam een einde aan de actieve voetballoopbaan van
één van de productiefste voetballers uit de geschiedenis van RVVH. Op het moment van schrijven
woont hij in Centraal Florida (USA) waar hij jarenlang een lokale High School heeft gecoacht en
een kleine voetbalclub heeft gerund. Wegens een heupoperatie die niet geheel slaagde en hem in het
lopen belemmert doet hij nu nog wat scouting voor een paar colleges. Af en toe komt hij met een
groep jeugdvoetballers naar Nederland wat hij combineert met een bezoek aan familie en aan de vele
vrienden die hij hier nog heeft.

Het degradatie duel DOS-Volendam waarin George schitterde.
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Theo en Bas Huizer,
twee RVVH iconen

T

heo. ‘Mijn vader vond dat ik pas mocht gaan
voetballen als ik de MULO afgemaakt had maar
toen ik dertien jaar was en Henk in ’t Veld thuis
kwam vragen of ik lid van RVVH wilde worden vond
hij dat toch wel mooi en stemde toe.
Wij voetbalden veel op straat, we hadden zelfs
een eigen elftal: DVO (Door Vrienden Opgericht)
van de Kievitsweg en speelden op een veld achter
de bakkerij van Koster op de Ringdijk
tegen teams van andere straten zoals
“De Kossel” (Margrietstraat), de
Oranjestraat en de Willemstraat. In
ons team speelde ook Leen Belder
die later ook nog in het 1e elftal
van RVVH gespeeld heeft. Maar
voetballen op veldjes werd steeds
moeilijker want in die tijd werd overal
gebouwd en bleef er steeds minder
ruimte over om te voetballen.
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Wij hadden het thuis
niet breed, als ik naar
het voetbalveld ging
kreeg ik vijftien cent
mee en als we dan
over het koolaspad
de
penningmeester
aan zagen komen
voor het innen van
de contributie liepen
wij voortdurend voor
hem uit. Als ik dan na
de wedstrijd die vijftien Theo Huizer 2019

cent nog had kocht ik er een kleine
patat voor bij Van der Linden (Frans
de Patat) die een “frietkot” had
staan aan de Havenkant. Toen ik
ging voetballen heb ik een shirtje
overgenomen
dat
lichtblauwe
strepen had i.p.v. donkerblauwe.

Bas in duel met SHO verdediger Bijl

Mijn broers Bas en Kees hebben ook
bij RVVH gespeeld. Bas ging pas bij
RVVH voetballen toen hij zestien
was maar trainde wel al eerder mee.
Thuis wisten ze dat niet en omdat Bas
geacht werd op de trainingsavond
op catechisatie te zitten vertelde
ik hem voor het geval dat er
naar gevraagd zou worden
wat er die avond behandeld
was. Bas debuteerde als
17-jarige in 1957 in het
eerste elftal en was vele jaren als aanvaller topscorer
van de club. Hij heeft het zelfs gepresteerd om in een
wedstrijd van het Zilveren Krab toernooi tegen Nivo
Sparta zes keer te scoren. Een dubbele hattrick dus.
Als 26 jarige maakte hij deel uit van de
selectie die in 1967 landskampioen
werd maar hij had de pech dat
George in ‘t Veld op zijn plek aan
de lopende band scoorde en de
voorkeur kreeg. Na zijn actieve
voetbal loopbaan heeft hij zich
als vrijwilliger nog vele jaren
ingezet.
Toen ik als rechtsbuiten in
het eerste speelde kwam ik
bij Pelikaan tegenover Wim
Schipper te staan die later

Cartoon van Cor Vlegaard

back zou gaan spelen in het RVVH-elftal dat in 1967
landskampioen zou worden. Ik heb een paar jaar in
het 1e gespeeld maar na mijn diensttijd werd ik eerst
in het 2e en daarna in het 3e opgesteld. Ik voelde me
benadeeld en schreef een brief aan het bestuur maar
na een gesprek met Piet Heijman kwam ik in maart
1966 als 1e secretaris in het bestuur wat ik tot 1996
gedaan heb. 2e secretaris was Hennie van der Sluis.
Voor die 30 jaar heb ik de zilveren bondsspeld van
de KNVB gekregen. In die tijd heb ik tien voorzitters
meegemaakt, allemaal met hun eigen inbreng. Ik
herinner me nog dat, toen ik in het bestuur zat, mijn
broer Bas gepasseerd werd ten gunste van George in
’t Veld en mijn vader woedend was dat ik dat niet
tegengehouden had.
Tegenwoordig ben ik nog notulist van de
bestuursvergaderingen en de ledenvergadering waar
ik aan het einde van dit seizoen mee stop.

Het duizendste lid van
RVVH

O

p 1 november 1969 werd het duizendste lid
ingeschreven en wel de negenjarige pupil Alfred
van Putte. Dit betekende een nieuwe mijlpaal voor
RVVH.
Alfred heeft tot de A-junioren bij RVVH gespeeld en
vertrok toen, wegens een verhuizing, in 1975 naar
Capelle a/d IJssel. Daar heeft hij tot zijn 26e jaar
bij v.v. Capelle gevoetbald. Helaas moest hij toen
wegens knieproblemen een punt achter zijn voetbal
loopbaan zetten. Tegenwoordig woont de 58-jarige
Alfred in Almere waar hij als testcoördinator ICT bij
de belastingsdienst werkt. Hij denkt nog met veel
genoegen terug aan zijn tijd bij RVVH.

Weetje
Supportersvereniging
In 1974 werd door de leden Arie Dekker en Jan
Lagendijk een supportersvereniging opgericht.
Doel was “het versterken van vriendschappelijke
banden tussen de leden van RVVH door middel
van dansavonden en carnavalsfeesten”.
Ook was het de bedoeling na elke thuiswedstrijd
van RVVH het rad van avontuur te laten
draaien in de kantine en bij algehele afgelasting
koppelklaverjassen te organiseren. Ook waren er
plannen voor een jaarlijkse medewerkersavond
en om bij de laatste wedstrijd voor de Kerst
een traditionele boutmiddag te houden. De
opbrengsten waren bestemd voor financiële
ondersteuning van de club.

1968 - Ons oudste lid Wim Pijper met het
1000 ste lid Alfred van Putte.

Weetje
Kantine eigenaar
Op 1 september 1973 gingen we, na elf jaar, samen
met Slikkerveer de kantine op het sportpark
beheren. Hiermee kwam een einde aan het
vertrek vanaf Café Sport van Piet Heijman voor
de uitspelende elftallen.

Weetje
Reisafstanden
In de competitie 1975/1976 werd RVVH
tot onvrede van het bestuur voor de tweede
achtereenvolgende keer weer in de “oostelijke”
1e klasse ingedeeld. Het bestuur berekende dat
voor de uitwedstrijden van die competitie ca.
3.200 km afgelegd moest worden.
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Junioren B1 –Seizoen 1967/68
Staand v.l.n.r : André van der Spoel, Henny de Waard, Rick Lagerwaard, Piet van Genderen,
Arie van Loenen, Gijs Steehouwer ( Leider), Kees van Loon.
Zittend v.l.n.r : Arie Vlasblom, Goos Nugteren, Sjaak Verschoor, Fons Cornelis, Cees Steketee,
Jaap van Rixoort.

1e Elftal – Seizoen 1971/1972
Staand v.l.n.r. : Arie Dekker (Grensrechter), Wim Schipper, Hans Statz, Jan Schouten,
Arnold Monster, Daan.v.Hamburg, Arie Rijsdijk (Keeper)
Zittend v.l.n.r. : Cees Steketee, Gerrit Bestebreurtje, Cees den Hartog, Han.v.Loon, George
in ’t Veld.

Jubileumwedstrijd tegen DFC en Sparta
Op 4 juni 1968 speelde RVVH op eigen veld een jubileumwedstrijd tegen het
Dordtse DFC vanwege het 50-jarig bestaan. Helaas waren de Dordtenaren
niet bereid om mee te werken aan de feestvreugde want onder leiding van
international Kleinjan verpulverden ze de landskampioenen met 0-8 en
waren we weer terug op aarde. Ook speelden we op 10 augustus van dat jaar,
toen RVVH precies 50 jaar oud was, een wedstrijd tegen de profs van Sparta
uit Rotterdam. Voor 1000 toeschouwers was het spel van Sparta niet echt
overtuigend. De uitslag was 1-4 door doelpunten van Langhorst, Wijs, Pijs en
Venneker. Het Ridderkerkse doelpunt kwam tot stand na een combinatie tussen
Bas- en Joop Huizer. Bij Sparta speelde Gerrie ter Horst in de verdediging. Ter
Horst komen we van 1983 tot 1985 weer tegen maar nu als trainer van RVVH.
Onder zijn leiding werden we in 1984 kampioen van de 2e klasse B. Hij overleed
heel onverwacht op jonge leeftijd in 1992.

Carnavalsvereniging
Op 15 november 1975 werd om klokslag 23:15 uur Jacques Leijs, onze
toenmalige voorzitter, aangesteld als Prins Jacques de Eerste van de
carnavalsvereniging “De Blauwkaaiers” van RVVH. Getuigen van deze
plechtigheid waren de carnavalsverenigingen “De Zottendonk” en de
“Kraaien” van de v.v.Rijsoord.

Weetje
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Weetje

Weetje

Veel elftallen in 1968
In 1968, het jaar van het 50 jarig jubileum, speelde RVVH met dertien
senioren-, vier A-, vier B-, en vijf C-juniorenelftallen in de competitie.
Ook stonden er nog een honderdtal pupillen te trappelen om hun (voetbal)
kunsten te vertonen.

Voorzitter Siem Bot

Junioren B1 seizoen 1971/1972
Staand v.l.n.r. : Jan Kocks, Henk v/d Ent, Ed Koekenbakker, Cees Boot, Cees de Kok, Piet de Ruiter (Keeper), Louis Jelles,
Wim Muilenberg, Sjaak Crezée, René van Gils, Martijn van Faassen. Zittend: Gijs Steehouwer (Leider)

2e elftal seizoen 1971/1972
Staand v.l.n.r. : Joop Herwig
(trainer), Arie den Otter, Hans
v.d. Steen, Ab Punt, Daan van
Hamburg, Gerrit Bijl (Keeper),
Hans Statz, Arie Stolk, De
Winter (verzorger), Arie Heiden
(leider).
Zittend v.l.n.r.: Piet v.d. Spoel,
Huib de Graaf, Heiko Mulder,
Jan Vlasblom, Herman Oelen.

In elke vereniging, en zeker bij
sportclubs, zijn er mensen die op
de voorgrond staan. Het zijn vaak
de spelers en speelsters die de
aandacht krijgen omdat zij scoren
of punten pakken voor de club
terwijl op de achtergrond altijd
mensen staan die minstens zo belangrijk zijn maar
zelden genoemd worden. Een man die op bestuurlijk
niveau voor RVVH zeer belangrijk geweest is is
voorzitter Siem Bot.
In 1935 werd hij op 16-jarige leeftijd lid van RVVH
maar moest vanwege een hardnekkige blessure zijn
voetballoopbaan afbreken.
In 1947, hij was toen 28 jaar, werd hij voorzitter van
RVVH, naar hij zei slechts voor tijdelijk en met de
optie dat als er een ander kwam hij de voorzittershamer
graag aan hem over zou dragen.
Hij zou het 23 jaar lang volhouden en in de
bestuursvergadering van 17 september 1970 nam hij
afscheid als voorzitter van RVVH. Daarmee was hij het
langst zittende bestuurslid uit de geschiedenis van de
club. Onder zijn leiding groeide het ledenaantal van
200 bij zijn aantreden tot ruim 1000 bij zijn afscheid.
Hij vond dat het toen tijd werd voor een ander, een
jongere met andere ideeën. Siem was bij zijn afscheid
52 jaar, daarvan was hij al 36 jaar lid van RVVH.
Tijdens zijn voorzitterschap klom RVVH op van de 1e
klasse van de RVB naar de 2e klasse van de KNVB, met
als absoluut hoogtepunt het landskampioenschap bij
de zaterdagamateurs in 1967. Het bestuur koos na zijn
aftreden Cees de Ridder als nieuwe voorzitter.
Siem Bot, weer zo’n clubman waar we veel aan te
danken hebben.
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Ridderkerks Elftal

I

n 1971 werd door Fred Helderman het initiatief
genomen een Ridderkerks elftal samen te stellen.
Samen met oud trainer Aard van Duijl van Rijsoord
werd een selectie uit de vier Ridderkerkse voetbal
verenigingen samengesteld die het op zaterdag 12 juni
opnam tegen een elftal van gerenommeerde profs.
De baten ervan kwamen ten goede aan de
Commissie Vakantiebesteding. Met meer dan 2500
toeschouwers als getuigen, werd door Ard Schenk,
(destijds W.K. schaatsen) de aftrap verricht en na
een aantrekkelijke wedstrijd stond er 2-1 winst op
het scorebord voor de Ridderkerkse selectie.
Op zaterdag 10 juni 1972 werd opnieuw een
wedstrijd georganiseerd tussen een Ridderkerkse
selectie en een team prominente profspelers. Een
leuke stunt bij deze wedstrijd was de verloting van
de voetbalschoenen van Coen Moulijn waarop hij
zijn laatste wedstrijd voor Feijenoord gespeeld had.
Jammer voor organisator Fred Helderman en de
Commissie Vakantiebesteding was dat het slechte
weer spelbreker was en veel mensen thuis gehouden
had. Toch konden 1200 toeschouwers genieten van
een door Henk van Driel bekwaam geleide wedstrijd
die in 2-2 eindigde.
Waarschijnlijk zijn de tegenvallende inkomsten en
kosten van deze wedstrijd de oorzaak geweest dat
een vervolg van het bewonderenswaardige initiatief
van Fred Helderman in de verdere jaren zeventig
geen vervolg gekregen heeft.
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Op de middenstip bij de toss in 1971.
Fred Helderman, scheidsrechter Henk van
Driel, Ard Schenk en Coach profelftal
Theo Laseroms.

Ridderkerks elftal 1971.
Boven v.l.n.r. : W. Blijderveen (verzorger),
C. Legerstee (Bolnes), J. Roos (Rijsoord),
A. Hofland (Rijsoord), G. in ’t Veld,
(RVVH), C. den Hartog, (RVVH),
H. Plaat, (Slikkerveer).
Onder v.l.n.r : C. v. Driel (Slikkerveer),
C. Steketee (RVVH), L. de Ruiter
(Slikkerveer), B. de Jong (Slikkerveer), D.
Dorsman (Rijsoord).

Prof elftal 1971.
Boven v.l.n.r.: Wout van
Dijkhuizen (verzorger), Theo
van Toledo, Henk Warnas,
Pleun Strik, Cor Veldhoen,
Nico van Zoghel (keeper).
Onder v.l.n.r.: Oeki Hoekema,
André v.d. Leij, Frans v.d.
Heide, Jantje Smit, Ruud
Geels, Piet Vrauwdeunt.

Voetballoopbaan Cees den Hartog 1958-1977

M

ijn naam is Cees den Hartog. De meesten van u zullen mij niet kennen.
Ik heb meegewerkt aan het boek “100 jaar RVVH”. Daarom mocht ik
van Teun Rijsdijk, de hoofdredacteur, mijzelf een interview afnemen, ik weet
nu eenmaal zelf het beste hoe mijn voetballoopbaan verlopen is.

Soms werd je achterna gezeten door de “pliesie”
ook wel “ballenjatter” genoemd. In ons geval
was dat meestal politieagent Leeuwis. Hij
reed op een motor met zijspan en ik heb hem
meermalen door paadjes achter schuurtjes zien
scheuren waar hij eigenlijk helemaal niet door

Bij de oudere supporters ben ik meer bekend als één van “de gebroeders
zijnet”. De andere is mijn jongere broer Erik, die ook aardig kon voetballen.
Maar volgens Teun kwamen onze ballen niet altijd op de juiste plaats aan.
Ik ben geboren in 1946 in Slikkerveer op de bovenwoning van een fanatieke
Slikkerveer supporter. Mijn vader, Wim den Hartog, voetbalde in Rijsoord
en mijn moeder, die Mak heette, kwam uit een RVVH nest. Bij verjaardagen
waren er altijd verhitte discussies tussen de “Kraaien” en de “Blauwkaaiers”
en de woonkamer stond dan “blauw” van de rook. Ja, ze hielden zich wel aan
de clubkleuren. Bij mijn geboorte stond eigenlijk al vast dat ik voor Rijsoord
zou gaan voetballen. Mijn pa had me dan ook zodra ik kon lopen bij die
club opgegeven als lid. Ome Balt, Ome Toon en Ome Piet, die laatste was in
de veertiger jaren nog even gedeserteerd naar RVVH, verwachtten dat
ook. Maar ze hadden niet gerekend op de ooms Janus en Piet Mak van
mijn moeders kant. Janus had al gauw door dat ik een talentvolle
voetballer was en had mij op eigen houtje opgegeven als lid bij
RVVH hoewel tante Mien nog gezegd had: “Jos, zou je dat nou
wel doen?” Dus was ik lid van twee voetbalverenigingen!
De Mak kant won het uiteindelijk en mijn vader
aanvaardde zijn verlies sportief. Op straat werd in mijn
jeugd de techniek bijgeschaafd. Stoeprandje gooien,
spelen tegen buurtteams, (Havenkant, Kievitsweg),
schooltoernooien, vakantiebesteding en onderlinge
voetbal partijtjes.
Voetballen met je leeftijdsgenoten van Rijsoord en
Slikkerveer op de speelweide van zwembad Dolfijn,
het was een onvergetelijke tijd. Van “Cruijff
Courts” was in die tijd nog geen sprake, het werd
meestal een plantsoen waarin een bordje stond:
“Verboden te voetballen.”

kon. Op mijn elfde jaar begon het grote werk,
bij de junioren aan de Molendijk. We werden
getraind door een paar eerste elftal spelers
waaronder Henk in ‘t Veld en Jan van der Linden.
In mijn eerste officiële juniorenwedstrijd ving
ik mijn eerste bal met mijn handen op in het
strafschopgebied. Gijs Steehouwer, onze leider
die scheidsrechter was, zei: “wat doe je nou?” Ik
zie hem nog denken hoe hij daar onderuit kon
komen zonder een penalty te geven. Langzaam
begon ik het spelletje wat beter door te krijgen.
Mijn vader had zijn Rijsoord gevoelens opzij
gezet en werd leider van ons juniorenelftal. Ik
vond dat eigenlijk niet leuk, maar vooruit: “ieder
nadeel hep zijn voordeel” dus had ik weinig
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reserve beurten. Op mijn vijftiende jaar begon ik
onder trainer gentleman De Man mee te trainen
met de “Big Boys”. Door de aanwas van leden was
de trainingscapaciteit aan de Molendijk te krap
geworden en werden de trainingen gedaan op een
noodterrein bij Bakker Rubber, waar Bas Verveer
voor gezorgd had. Bas, mijn latere elftalleider,
overleed al op 53-jarige leeftijd en was een steun en
toeverlaat voor de spelers. Zijn verlies deed pijn.
Er stond op het terrein van Bakker Rubber alleen een
houten keet waar je niet kon douchen. Wel stond er
een kacheltje te snorren om thee te zetten. Wat heb
ik daar genoten. Al gauw werd ik opgesteld in het
derde elftal. Dat was een senioren jeugdelftal, naar
een idee van voorzitter Siem Bot, waar jongens als
o.a. Peet Brouwer, George in ’t Veld en Jan Schouten,
een jaar lang samen speelden om klaar gestoomd te
worden voor het tweede en eerste elftal.

Turkenburg spelen, een speler uit het Nederlands
Amateur elftal. Ik heb die middag de wedstrijd van
mijn leven gespeeld. Naderhand bleek dat men bij
DUNO nog nooit van die speler had gehoord, mijn
tegenstander was een bollenkweker!
Onze spil Teun Tamerius kreeg die wedstrijd een
wond aan zijn hoofd en begon om de vijf minuten
te vragen wat de stand was. Op een zeker moment
kwamen we hem in ons eigen strafschop gebied tegen
waar hij de verkeerde kant op liep te voetballen. Die
was dus nodig aan vervanging toe. Ja, we waren geen
watjes.

Ik dacht dat het belangrijkste was dat de bal tussen
de palen kwam en begon steeds meer een hekel aan
trainen te krijgen. Na 1975 heb ik het trainen op
een laag pitje gezet (meestal 1 x per week). Door
tegenvallende resultaten van het eerste elftal en
veel blessures werd ik regelmatig gevraagd om als
pinchhitter te fungeren wat me meestal vrij aardig af
ging. Mijn verstand wilde wel maar het gebrek aan
conditie begon wel zijn tol te eisen.
Op 17 december 1977 speelde ik als 31 jarige
mijn 487ste en laatste wedstrijd tegen Zwaluwen
Vlaardingen, waar ik tijdens het schrijven van dit
overzicht pas achter kwam.
Hiermee was ik de laatste van de “Gouden”
generatie die de voetbalschoenen aan de wilgen
hing. Ik heb aan mijn voetbal loopbaan nog een
horloge met inscriptie (Landskampioenschap) en
één balpen (niet twaalf zoals sommigen denken)
over gehouden maar ik heb het voorrecht gehad
drie kampioenschappen mee te mogen maken
(waaronder landskampioen) en géén degradaties.

Op 7 september 1963 mocht ik als 17-jarige (de
volgende dag zou ik 18 worden) als reserve mee
naar Delft om tegen het toenmalige CSVD te spelen
(het huidige Vitesse Delft). Ik kreeg mijn kans als
invaller toen Bart van Zielst in die wedstrijd zijn
been brak. We verloren met 3-2, en er zouden in
mijn loopbaan nog vele nederlagen volgen. Onder
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medicineballen, bokslessen en coopertesten te
werken en met ingewikkelde tactische concepten
waar ik niet veel van begreep.

Ik had het geluk om samen
met een goede generatie
voetballers te spelen!

Tegen De Zwerver Kinderdijk werden we dat seizoen
kampioen en in het seizoen 1966-1967 lukte het ons
om in een wedstrijd tegen De Geuzen kampioen te
worden. Als klap op de vuurpijl werden we in 1967
landskampioen. Ik had het geluk om samen met een
goede generatie voetballers te spelen.

trainer Molenveld maakte ik op 10 september 1964
mijn definitieve debuut tegen DUNO uit Den Haag.
Ik herinner me dat mijn ploeggenoten me opgejut
hadden want ik zou die middag tegen een zekere

Na wat seizoenen waarin we droog stonden lukte het
ons in ‘72-’73 onder leiding van trainer Gerard Weber
naar de eerste klasse te promoveren. De trainingen
veranderden. Langzaam begonnen de trainers met

Het was een fantastische RVVH tijd.
Cees den Hartog

Parade der elftallen 1973

RVVH 6

RVVH C1

RVVH C2

RVVH B1

RVVH A1

RVVH C3

RVVH 11

RVVH 4

RVVH 7
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HOOFDSTUK 6
Nieuw clubhuis
& nieuwe
ontwikkelingen

1976-1985
N

adat op 23 mei 1977 de Ridderkerkse Gemeenteraad toestemming had gegeven voor de bouw
van een eigen clubhuis voor RVVH werd het in april
1978 in gebruik genomen. In 1978 en 1983 werden
respectievelijk het 60- en 65-jarig jubileum gevierd
met o.a. wedstrijden tegen Sparta en Feyenoord. Voor
het eerst verscheen het eerste elftal in 1982 met shirtreclame van “ROBARCO LICHTERS”. Ook werd
dat jaar een lichtinstallatie in gebruik genomen. Het
damesvoetbal deed zijn intrede bij RVVH. In 1984
werden er twee teams geformeerd. In 1984 werden
ook, na heel veel zelfwerkzaamheden van vele vrijwilligers van ons “kluppie”, nieuwe kleedkamers in
gebruik genomen.
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In 1981, na acht seizoenen op het hoogste platform
te hebben gespeeld, degradeerde RVVH na een verloren wedstrijd tegen Barendrecht (4-2) uit de 1e
klasse. Een seizoen later leek de club weer terug te
komen. De laatste wedstrijd van het seizoen moest
RVVH winnen van Heerjansdam om kampioen te
worden. Maar helaas, zoals al eerder gebeurd was in
de RVVH historie, wonnen de “Dammers” met 2-1
en bleef RVVH 2e klasser.

In 1983 werd een dreigende degradatie voorkomen
want onder leiding van interim trainer Wim
Kooiman sloeg het bekende “vlammetje” op tijd
over op de spelersgroep. In 1984 werd RVVH onder
leiding van trainer Ger ter Horst wederom 1e klasser.
In 1985 ontliep RVVH nipt een degradatie door op
het veld van Spakenburg een beslissingswedstrijd
tegen DTS ‘35 uit Ede in de verlenging met 2-1 te
winnen.
Trainers
In de periode 1976-1985 had RVVH niet minder
dan zes trainers, waaronder een interim trainer, in
dienst die met wisselend succes de groep trainden.
Je krijgt bijna het idee dat, als er in het bestuur
over een afzwaaier gesproken werd, ze de trainer
bedoelden en niet een mislukt schot.

Ad van Dongen

Ton de Hoop

Hans v/d Wekke

Wim Kooiman

Gerrie ter Horst

John Huegenin

Na Gerard Weber, die trainer was in de periode 1972
t/m 1975, kwam Ad van Dongen (1976-1979) die
daarvoor trainer geweest was bij het toen succesvolle

Spijkenisse. Onder zijn leiding behaalden we achtereenvolgens een
10e een 3e en een 6e plaats in de 1e klasse. Na zijn afscheid stopte Van
Dongen met het trainerschap.
Daarna kwam over van Kozakken Boys trainer Ton de Hoop (19791982), langs de lijn altijd luidruchtig aanwezig, Ton was een trainer
met wisselend succes want eindigden we het eerste jaar onder zijn
leiding nog op de 7e plaats, het jaar daarop (1981) eindigden we als
laatste en moesten we een treetje lager gaan spelen.
Het jaar daarop, daar gaan we weer, konden we in de laatste wedstrijd
uit bij Heerjansdam kampioen worden. We hoefden “alleen” maar te
winnen maar….u raadt het al, we verloren met 2-1 en zo ging het
feest niet door. Na Ton de Hoop kregen we Hans v/d Wekke van NSVV
(1982/1983) als trainer maar Hans bleek geen blijvertje. Tegen het
einde van de competitie had het er alle schijn van dat RVVH zou
degraderen en moesten we gedwongen voortijdig afscheid nemen van
Hans v/d Wekke. Wim Kooiman nam als interim trainer de leiding
over en wist ons in de 2e klasse te houden. Hans ging het verder
proberen bij SSS.
Na het interim-trainerschap van Wim Kooiman werd oud-Spartaan
Gerrie ter Horst (1983-1985) aangesteld als trainer. Gerrie had
hiervoor “Lenig en Snel“ getraind. Gerrie begon goed want al in het
eerste jaar onder zijn leiding behaalden we het kampioenschap in
de 2e klasse B. Het volgend jaar liep het wat minder want tegen het
einde van de competitie stonden we op een degradatieplaats maar
o.a. door een wonderbaarlijke 0-8 winst op De Zwerver Kinderdijk
ontliepen we een directe degradatie. Wel kwam er aan het einde een
beslissingswedstrijd om lijfsbehoud tegen DTS ‘35 uit Ede op het
veld van Spakenburg. Vlak voor tijd stonden we nog met 1-0 achter
maar door een doelpunt van Gerard Plaisier in de reguliere tijd en
Rob Polderman in de verlenging wisten we ons toch nog te handhaven
en kon Gerrie met opgeheven hoofd door de hoofdpoort naar buiten
naar zijn volgende ploeg Excelsior ‘20.
Na Ter Horst werd John Huegenin (1985-1987) trainer. Zijn vorige
ploeg was v.v. Roodenburg. John deed het niet goed en niet slecht want
onder zijn leiding eindigden we als 9e en als 6e in de verschillende
competities.

Clubtrouw
Het gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak maar in vroeger jaren kwam het regelmatig voor dat spelers een groot
aantal wedstrijden voor dezelfde club speelden. In de periode 1976-1985 waren er maar liefst acht RVVH’ers die
gehuldigd werden omdat zij 250 wedstrijden, en in twee
gevallen zelfs ruim 400, voor de club gespeeld hadden.
We beginnen met Cees Steketee die op 15 mei 1976 voor
het begin van de wedstrijd tegen Noordwijk gehuldigd
werd voor 250 wedstrijden in RVVH 1. Uitslag 1-0 winst
voor RVVH. Op 17 mei 1980 waren dat er zelfs 400 geworden. Cees zou in totaal bijna 450 wedstrijden voor
RVVH spelen voor hij op 15 september 1981 afscheid
nam van het eerste elftal van RVVH.

400

Goos Nugteren

250

André van der Spoel speelde op 11 november 1978 zijn
250ste wedstrijd thuis tegen Vroomshoopse Boys. Uitslag
1-0 winst.
Goos Nugteren, die voorstopper was, zou een maand
later nl. op 7 december 1978 tegen Spakenburg zijn
250ste wedstrijd spelen maar door een lange winterstop
kwam die 250ste wedstrijd er pas op 19 maart 1979 tegen
Go Ahead Kampen. Uitslag 3-0 voor RVVH. Kijk, daar
kunnen we wat mee. In april 1983 was dat aantal zelfs
gestegen tot 400. Kom daar tegenwoordig nog maar eens
om.

Jan Vlasblom

250

Een paar jaar later, op 26 april 1981, herhaalde Jan
Vlasblom dat kunstje in een wedstrijd tegen Vitesse Delft:
250 keer in RVVH 1. Mooi jubileum maar wel 1-2 verlies.
Twee jaar later, op 6 januari 1983, speelde Ronald
Maasdam zijn 250ste in een wedstrijd tegen de Zwervers
IJsselmonde. Uitslag 1-2 verlies.

Ronald Maasdam
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Martijn van Faassen deed hetzelfde op 16
maart 1985, ook 250 keer in RVVH 1. De
wedstrijd eindigde in een roemloos gelijkspel
tegen DTS ’35: 1-1.
In hetzelfde seizoen, op 18 oktober 1984,
droeg Erik den Hartog het blauw witte tricot
voor de 250ste keer. Ook niet gewonnen.
Bennekom thuis eindigde in 2-2.
De volgende jubilaris in de periode 19761985 was Kees van ’t Zelfde die voor de
wedstrijd tegen Nieuw Lekkerland op 18 mei
1985 gehuldigd werd voor 250 wedstrijden in
RVVH 1. Er werd met 0-2 verloren. Jammer,
jammer, jammer.
Wat opvalt is dat de jubileumwedstrijden
van spelers bij RVVH in het verleden
vaak in gelijkspel of verlies eindigden. Bij
bovenstaande jubilea werden vijf van de acht
wedstrijden niet gewonnen. Misschien zaten
de spelers in gedachten al aan het koude
buffet of bij de polonaise door de kantine na
afloop.
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250

Erik den Hartog

250

Martijn van Faassen

250

Kees van ‘t Zelfde

Bouw eigen accomodatie

A

l in 1974 lagen er plannen van RVVH en Slikkerveer, die allebei van het
sportpark gebruik maakten, om een eigen home te bouwen. Links en rechts
van de tribune zouden de verenigingen een eigen home krijgen met kantine
en met kleedkamers die op zaterdag en zondag gebruikt konden worden door
de dan spelende elftallen. Maar omdat er door de gemeente besloten werd om
voor Slikkerveer een eigen sportpark aan te leggen aan de andere kant van de
Populierenlaan kwam er al gauw een ander plan nl. het bouwen van een eigen
home voor RVVH.
In 1977 lag er een bouwplan voor het realiseren van een kantine, vier
kleedkamers, twee commissiekamers, een archiefkamer en een werkplaats.
Kosten ca. f. 850.000,00. De Gemeente stond garant voor f. 500.000,00 de
Nederlandse Sportfederatie zou f. 25.000,00 bijdragen zodat er nog een bedrag
van f. 325.000,00 overbleef dat door de club zelf opgebracht moest worden.
Er waren plannen voor allerlei activiteiten om geld bij elkaar te brengen en
er werden duizend obligaties, verkocht voor f. 50,00 per stuk af te lossen in
tien jaar. Ook zouden er loterijen georganiseerd worden waarbij de prijzen
zouden bestaan uit een extra uitkering voor obligatiehouders. Ook de
supportersvereniging was van plan een groot aantal activiteiten te organiseren
om geld bij elkaar te krijgen.
In 1978, hetzelfde jaar dat het 60-jarig
bestaan gevierd zou worden, werd in
april de nieuwe accommodatie geopend
door de wethouder van sportzaken van
Ridderkerk Van Kogelenberg gevolgd
door een open huis voor de jeugd, waar
ruim
vijfhonderd
belangstellenden
op af kwamen, een dag later gevolgd
door een open huis voor de andere
leden en belangstellenden met o.a.
vertegenwoordigers van RVB en KNVB.
Ook de NCRV was met een radioploeg
aanwezig om een live verslag te maken
van dit feest. Volgens de media waren er
maar weinig clubs in Nederland die zo’n
riant onderkomen hadden.

In september van datzelfde jaar werd de bouw
afgerond en werd de nieuwe accommodatie
feestelijk in gebruik genomen door de 5-jarige Kevin
Joost Mans, het jongste lid van de club en speler van
F2, door een bal door een papieren doel te schieten
waarna hij er zelf ook doorheen kroop.

1978. Het nieuwe clubhuis in aanbouw.

1984. Uitbreiding clubhuis gereed.

Maar omdat de vereniging steeds maar groeide ging
in september 1983 de ledenvergadering akkoord
met een uitbreiding van de kleedlokalen, de bouw
van commissieruimtes en een berging. Ook moest
er kleedruimte komen voor de twee dameselftallen
die de club inmiddels rijk was. Totale kosten werden
geschat op f. 150.000,00 tot f. 175.000,00.
Daarna ging het snel want al in februari 1984 lag
er een bouwplan ter goedkeuring bij de Gemeente
en in mei van dat jaar werd de eerste paal geslagen
gevolgd door de eerste steen een maand later,
allebei door oud-voorzitter Siem Bot, en konden
de bouwwerkzaamheden door een groot aantal
vrijwilligers onder leiding van Joop Nijland en Cor
van der Giessen en begeleid door de firma Fraanje
beginnen.

2019 Sportcomplex v.v. RVVH
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Damesvoetbal bij
RVVH

I

n navolging van veel andere clubs deed ook bij
RVVH het damesvoetbal zijn intrede. Na veel
praten kwam in 1983 de droom van Jeanny Soeteman,
damesvoetbal bij RVVH, eindelijk uit.
In het eerste jaar werd er alleen vriendschappelijk
gespeeld en onder leiding van Gerard Plaisier (toen
speler van RVVH 1) fanatiek getraind. In het seizoen
1984/1985 werden er 2 dameselftallen ingeschreven
voor de competitie en werd er voor het eerst “om het
echie gespeeld.” Maar daarvoor moest er natuurlijk
geoefend worden. De eerste oefenwedstrijd was
tegen het Dames 2 elftal van Bolnes. Het resultaat
was bemoedigend want de RVVH dames wonnen
met 3-1, weliswaar op hun tandvlees, maar toch.
Halverwege het tweede seizoen nam Chris Birahy de
trainingen over van Gerard Plaisier.
Omdat er nu ook dameselftallen waren moesten er
bij een grote nieuwbouw die er aan zat te komen ook
extra kleedkamers gebouwd worden.
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Elftal Dames 1 1984/1985
Boven v.l.n.r.: Gerard Plaisier (trainer), Simone Hertog, Lieneke de Haan, Willy Heijden, Linda Lagendijk, Fine Birahy,
Esther Hummels, Anneke ‘t-Jong, Linda van Dijk, Ger Lagendijk (leider). Onder v.l.n.r.: Jeanny Soeteman, Elvira Mak,
Lenie de Haan, Diana Strootman, Willy Delgado, Anita Schut, Liset Striegel, Bianca Levering.

Weetje

Resultaten Dames 1e seizoen
Aan het einde van het eerste seizoen van de dames (1984/1985), vinden we het pas opgerichte elftal van
Dames 1 terug op een knappe 2e plaats. In het begin van de competitie liep het een beetje stroef, de eerste
drie wedstrijden werden verloren, maar hoe verder de competitie vorderde, des te beter ging het elftal
spelen met als gevolg dat de laatste tien wedstrijden allemaal in winst omgezet werden. Ook werd op
Koninginnedag aan een damestoernooi meegedaan bij de v.v. Rijsoord waar de eerste prijs gewonnen werd.
En hoewel Dames 2 buiten de prijzen viel ging ook dat elftal steeds beter draaien. Helaas gingen veel
wedstrijden verloren omdat er zelden met een vaste bezetting gespeeld kon worden, soms vertrokken ze
zelfs met negen “man“ naar een uitwedstrijd.

Kampioenschap 1983/1984
In het seizoen 1983/1984 keerde RVVH na drie jaar weer terug
in de 1e klasse. De laatste wedstrijd tegen de ’s-Gravenzandse
SV werd met 1-1 afgesloten en omdat concurrent Vitesse
Delft punten liet liggen in de wedstrijd tegen Lyra was dat
voldoende om kampioen te worden in de 2e klasse B. RVVH
haalde 34 punten uit 22 wedstrijden met 45 doelpunten voor
en 24 tegen. Vooral inzet en discipline hadden er voor gezorgd
dat RVVH het mislukte seizoen ervoor met het behalen van
deze titel wist goed te maken.

RVVH 1: v.l.n.r. boven: Ger ter Horst (Trainer), Arie Dekker (Grensrechter), Wout
Lems, René Ponsen, Kees van ’t Zelfde, Erik den Hartog, Arjan Kruis, (Res.Keeper), John
Fraanje, Jan Visser, Dick Sterkenburg (Verzorger), Chiel Velthuizen, (Elftal leider) onder:
Paul Kusters, Martijn van Faassen, Gerard Plaisier, Rob van Luik, Michel Dumoulin, Ed
van Zwieten en Rob Polderman.

De feestvreugde werd nog groter toen ook het 2e elftal
kampioen werd van de reserve 2e klasse A en met zes punten
voorsprong op de nummer twee ARC 2 waardoor het elftal
promoveerde naar de reserve 1e klasse.

RVVH 2: v.l.n.r. boven: Joop Postma (grensrechter), Louis Lenoble , Arie van Gent, Ed
van Zwieten, Karel Klein, Ron Striegel, Bert Kamsteeg, Jan Alderliesten, Wim Kooiman.
v.l.n.r. onder: Ronald Maasdam, Kees van Vliet, Jan Willem Verschoor, Erik van der
Sluis, Robert Dubbeldam, Piet de Jonge, Michel Euser.
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Arie Dekker (van speler naar grensrechter)

E

én van de ondankbaarste maar ook nuttigste taken die in de voetballerij
voorkomt is die van grensrechter. En dan bedoel ik de clubgrensrechter
al mag je die tegenwoordig niet meer zo noemen. En bij het woord
“clubgrensrechter” moet ik automatisch aan Arie Dekker denken. Eerst als
speler en later als “grens.”

Met een variant op een bekend gedicht zou ik willen zeggen: “Denkend aan
Arie Dekker zie ik rechterspitsen verdwaasd door oneindige strafschopgebieden
strompelen.”

Wat was het geval?
Arie Dekker, geboren in 1937 en wonend aan de
Kerkweg, speelde al op zijn vijftiende jaar in het eerste
van RVVH. “Schoon zijn vader het hem verbood”, zou je er
met een ander bekend gedicht achteraan kunnen zeggen,
want die wilde, om welke reden dan ook, niet dat hij ging voetballen.
Arie speelde in het begin in de aanval en later op de linksback positie en
toen op een maandagmorgen een van zijn vaders collega’s op de werf waar hij
werkte tegen pa Dekker zei: “Je zoon heeft goed gevoetbald zaterdag”, was zijn
antwoord: “Ik heb geen zoon die voetbalt.” Het voetbaltenue van Arie werd door
de vrouw van een andere speler gewassen en dus merkten ze het thuis niet. Zijn
broers wisten het natuurlijk wel maar die zeiden niks.

De specifieke sliding van Arie in beeld. Dit keer op Heerjansdammer
Kleinjan.

Ook in Heerjansdam konden ze zijn bloed wel drinken
want Arie had bij de gelijknamige vereniging tijdens een
wedstrijd de “Dammer” Joop Visser, international van het
zaterdagamateurelftal, bij een verdedigende actie geblesseerd
en daar waren ze, zacht gezegd, niet erg van gecharmeerd, daar
aan het einde van De Waal. Toch is hij zelf weinig geblesseerd
geweest en nooit uit het veld gestuurd.

Arie Dekker, bijnaam Deckendauer naar de Duitse voetballer Franz Beckenbauer,
was het type verdediger naar mijn hart: niet gezegend met veel techniek maar dat
maakte hij meer dan goed door zijn inzet.
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In het clublied van RVVH staat de regel: “ze zijn gezien op alle velden”, maar dat gold
niet voor Arie want als spits kwam je hem, op je weg naar de goal, op elke vierkante
meter drie keer tegen en als het niet goedschiks kon dan maar kwaadschiks. En daar
houden spitsen niet zo van.

Hier wordt Arie zelf zwaar “getackeld”!

Cor van Prooijen

O

Arie tussen ploegmaatjes op de “platte kar” in 1967.

Hij maakte deel uit van het elftal dat in 1967 de
landstitel bij de zaterdagamateurs behaalde.
Na zijn actieve voetbalcarrière, die hij vanwege
schedelbasisfractuur moest beëindigen, ging
verder als grensrechter bij het eerste en later
tweede elftal, en daarmee door met het pakken
punten voor de club.

een
hij
het
van

Hij werd regelmatig uitgescholden en zelfs op een keer
met een klomp op zijn hoofd geslagen vanwege een
op zijn advies afgekeurd doelpunt. Arie accepteerde
het, want, zei hij, “de man had gelijk, het was wél een
doelpunt.”
Onverstoorbaar langs de lijn, daarbuiten het “zware
sjekkie” altijd in de mond.
Op 10 augustus 2001, de dag dat “zijn” RVVH 83
jaar werd, overleed hij op 63-jarige leeftijd maar nog
tijdens zijn leven bracht ik hem in het clubblad een
poëtisch huldebetoon:

Arie Dekker, Arie Dekker
vijftien jaar jong, kon het gekker?
onze jongste spierverrekker
altijd doorgaan, geen gemekker
nooit geschorst en zelden ziek.
Arie Dekker, Arie Dekker,
elke spits maakte jij gekker
tot hij, balend als een stekker,
als een hulpeloze zelfbevlekker,
weggehoond werd door het publiek.
Arie Dekker, Arie Dekker
ploegend als een landbouwtrekker
langs de kalklijn o, wat lekker
ouwe buitenspelverwekker
bedankt, je toegenegen
Kiek

p 24 december 1980
overleed op 46 jarige
leeftijd, heel plotseling,
Cor van Prooijen aan een
hartstilstand. Cor was
2e sectretaris en lid van
verdienste. Ook was hij
leider van het 1ste elftal
geweest en samen met zijn
broer Siem, ras RVVH ’er.
Voordat hij elftalleider
werd had hij al een aantal
vrijwilligersfuncties binnen
de vereniging gehad. Zijn broer, Siem, heeft jarenlang
wekelijks het clubblad verzorgd. Cor was een bekwaam
en serieus bestuurslid die absoluut tegen betaling van
spelers was en dat leidde wel eens tot botsingen binnen
het bestuur. Hij was vrijgezel en woonde met zijn
eveneens ongetrouwde zuster aan de Lagendijk. De
verslagenheid binnen de vereniging was groot en veel
leden waren aanwezig op zijn uitvaart.

Weetje

RVVH-jeugd gaat internationaal
Op donderdag 30 maart 1978 speelden het B2
en C3 elftal van RVVH een wedstrijd tegen twee
Engelse schoolteams t.w. de vertegenwoordigende
elftallen van de St. Michael’s School uit Watford.
Op 4 en 5 augustus van dat jaar nam RVVH A1
deel aan het Amsterdam-Parooltoernooi.
Uitslagen zijn helaas niet bekend.
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INTERVIEW Cees Steketee (67 jaar)

E

én van de namen die met grote letters in het boek van 100-jaar
RVVH geschreven moet worden is die van Cees Steketee. Cees
woonde in zijn jeugd aan de Kerkweg en leerde voetballen op
veldjes bij de Rijksweg waarbij het weleens voorkwam dat een bal
van de weg gehaald moest worden, maar in zijn jeugd kon dat
nog zonder gevaar voor eigen leven.
Toen hij negen jaar was werd hij lid van RVVH en ging als
aanvaller in Pupillen 2 spelen. Trainer was Joop Vlasblom. Hij
herinnert zich nog dat zijn eerste wedstrijd tegen de pupillen
van ASWH met 0-2 werd verloren.

In alle jeugdelftallen waar hij in speelde was hij
aanvoerder en topscorer en heel vaak werd hij
daarmee kampioen. Hij was van oorsprong
rechtsbenig maar had veel getraind met z’n
linkerbeen zodat hij praktisch tweebenig was
wat hem veel voordeel opgeleverd heeft.
Toen hij bij de B-junioren voetbalde
mocht hij onder trainer Den Boer al
meetrainen met het eerste elftal, de
A-junioren heeft hij overgeslagen.
Zijn eerste wedstrijd in RVVH 1
speelde hij op 17-jarige leeftijd tegen
Cees Steketee 2019
NDSM waarin hij de beslissende pass
gaf waaruit Bas Huizer kon scoren.
Dat Bas buitenspel stond ontging de scheidsrechter, misschien wel door de schoonheid van de pass.
De Combinatie omschreef hem de daaropvolgende donderdag als “een jeugdig brein.”
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Een uitnodiging voor het gewestelijk elftal liet hij aan zich voorbijgaan, omdat hij op Koninginnedag
liever met zijn vrienden voetbalde in Heerjansdam. Wel heeft hij een keer met Krijn Legerstee van v.v.
Bolnes, een proeftraining gedaan bij FC Dordrecht maar dat kreeg i.v.m. zijn studie geen vervolg. Op
15 mei 1976 speelde hij zijn 250ste wedstrijd voor RVVH 1, daarover leest u op een andere plaats in dit
hoofdstuk. Op 17 mei 1980 speelde hij zijn 400ste wedstrijd voor RVVH wat niet veel hem na hebben
kunnen doen. Cees was een bijzonder sportieve voetballer, in al die ruim 400 wedstrijden is hij maar één
keer geschorst geweest en dat was nog niet terecht want in een wedstrijd tegen Hollandscheveld werd

Pupillen 2-1961

v.l.n.r. boven : P.Lodder, C.Steketee, H.de Vries, J.v.d.Berg,
A.de Waard, Joop Vlasblom (Leider). onder : W.Verstraten,
B.Millenaar, H.Hagen,T.v.Prooijen, J.Verhoeven.

Cees ontvangt een attentie van voorzitter Harry Kocks in
verband met het spelen van zijn 250 ste wedstrijd.

Spelers van buiten

W

erd het kampioenschap van Nederland in 1967 nog met uitsluitend Ridderkerkers en een
Zwijndrechtenaar behaald, in de loop van de jaren kwamen er steeds meer spelers van buitenaf
hier voetballen. Vaak kwamen ze mee met nieuwe trainers in de hoop in het 1e elftal te kunnen spelen
en even vaak haakten ze na een jaar, en soms al eerder, af als bleek dat ze niet goed genoeg waren voor
de hoofdmacht. Het vervelende was dat spelers uit de eigen jeugd, die soms minstens even goed waren,
niet altijd aan de bak kwamen en dus bij een andere vereniging gingen spelen.

Cees met één van zijn karakteristieke acties.

RVVH speler Ruud de Haan het veld uitgestuurd. Cees vond
dat als aanvoerder zo vervelend dat hij tegen de scheidsrechter
zei dat niet Ruud maar hij de overtreding gemaakt had waarna
hij er uit gestuurd werd. In die tijd moest je voor zo’n vergrijp
voor een soort tuchtcommissie verschijnen en in dit geval was
dat in Zwolle waar de scheidsrechter, een vertegenwoordiger
van Hollandscheveld en Cees op moesten draven maar in
Zwolle aangekomen bleek alleen de delegatie van RVVH
maar aanwezig te zijn. Bij verstek werd hij veroordeeld tot een
wedstrijd schorsing voor iets was hij niet gedaan had maar
waar hij zich als aanvoerder wel verantwoordelijk voor voelde.
Op 15 september 1981 stopte hij op 29-jarige leeftijd met
het spelen voor RVVH 1 in een afscheidswedstrijd tegen de
profs van Excelsior die geen genade kenden en RVVH met 2-6
versloegen.
Daarna ging hij in lagere elftallen spelen die allemaal kampioen
werden. In 2015 speelde hij zijn laatste wedstrijd in het elftal
van de veteranen. Vanwege zijn verdiensten voor de club
is hij benoemd tot lid van verdienste. Tegenwoordig vind je
hem vaak langs de lijn bij Heinenoord waar zijn zoon Leon
op de linksbackplaats speelt. Ruim 425 wedstrijden in RVVH
1 met veel inzet, sportiviteit en doelpunten, een voorbeeldig
sportman.
Dat was en is Cees Steketee.

Als je de opstellingen ziet uit de periode 1976-1985 kom je namen
tegen die je al lang vergeten was. Maar sommige zijn wel blijven
hangen zoals die van keeper Cees van Vliet die van Xerxes kwam en
jarenlang het doel van RVVH met veel succes verdedigd heeft. Ook
Cor Barendregt, die van Spijkenisse met trainer Ad van Dongen
meekwam, herinneren de oudere supporters zich nog wel. Cor was
een spits die veel doelpunten gemaakt heeft voor RVVH. Wie we ons
ook nog herinneren, niet per se door zijn geweldige spel, was Arthur
(Archie) Lynch, een Ier die bij een club gespeeld had die de naam
“Telephones” droeg. Misschien een soort bedrijfsvoetbal van de Ierse
PTT? Hoe die hier verzeild was geraakt weet ik niet, misschien kwam
hij hier spelen voor de reiskosten. Ik herinner mij nog dat we een
bekerwedstrijd in Oud Beijerland moesten spelen en Archie zich
Wout Lems
langs de lijn warmliep. Op een gegeven moment schreeuwde Ton
de Hoop, de toenmalige trainer die altijd luid en duidelijk aanwezig was, “Archie, are you ready?!!!”
waarop Archie even hard terug schreeuwde “Yeahhh!!!”

Joep Goedendorp, ook zo’n geval. Een goede voetballer die met Van Dongen meekwam van

Spijkenisse maar na een paar, niet bindende, wedstrijden afhaakte omdat hij door zijn werkgever,
die hoofdsponsor was van Spijkenisse, onder druk gezet was. Ook Wout Lems zullen velen zich nog
herinneren, een technicus met een mooie wreeftrap die overkwam van Feijenoord C.
Onlangs werd de lijst met overschrijvingen gepubliceerd van het seizoen 2019/2020. Sommige clubs
grossierden in namen van nieuwe spelers, er was er zelfs één die 28 nieuwelingen verwelkomde. En
allemaal denken dat ze in het eerste elftal zullen gaan spelen. Dat wordt aan het einde van het nieuwe
seizoen weer een geloop, dat is wel zeker. Veel clubs zeggen te willen investeren in eigen jonge spelers
maar als het er op aankomt, kiezen ze helaas vaak toch voor spelers van buitenaf om zo hoog mogelijk
te kunnen spelen. Dat kost wel het een en ander. Zo regeert het geld ook in de amateurvoetballerij,
helaas.
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Een generaal op het
sportpark

Een week later kwam Harry thuis van een
bestuursvergadering en zijn vrouw zei dat Michels
gebeld had en dat hij zou komen. Kocks stuurde
Michels een clubblad waar de wedstrijd in vermeld

T

oen aan Cees Steketee gevraagd werd wat hij leuk zou
vinden als hij op 15 mei 1976 zijn 250ste wedstrijd voor
RVVH zou spelen, zei hij: “ik zou Rinus Michels wel eens willen
ontmoeten.” Michels was in die tijd de succesvolle trainer van
Ajax en zou in 1988 met het Nederlands Elftal kampioen van
Europa worden.
In die tijd was Harry Kocks voorzitter van RVVH en op een
maandagmorgen reed hij op goed geluk naar Amstelveen waar
Michels woonde. Omdat Rinus in die tijd vaak in Barcelona
vertoefde, was dat een grote gok, voor hetzelfde geld ging hij
voor niks. Hij had het adres van Michels niet dus belde hij
Ajax maar daar wilden ze het niet geven. Een half uur later
belde hij met een smoesje weer. “Mevrouw, u spreekt met de
Technische Unie. Wij moeten een koelkast afleveren bij de
heer Michels maar het adres is zoek.”
“Hebt u papier bij de hand? Hier komt het….”

Harry reed naar het adres, een mooie flat in Amstelveen waar de deuren alleen opengingen als ze van binnen
geopend werden. Op de naambordjes in de hal kon hij wel zien op welke etage Michels en zijn vrouw woonden.
Toen er iemand naar buiten ging glipte Harry ongezien naar binnen en ging naar de etage waar Michels
woonde. Onderweg haalde hij alvast een legitimatiebewijs uit zijn zak. Bij het adres aangekomen belde hij aan
en mevrouw Michels deed open die zich verontschuldigde dat ze nog in een ochtendjas liep. Toen Kocks vroeg
of haar man thuis was zei ze dat hij al naar Ajax was. Harry legde uit waar hij voor kwam en ze zei dat Rinus
om 13.00 uur weer thuis zou zijn.
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Kocks ging ergens koffie drinken en een broodje eten en om 13.00 uur belde hij aan bij de flat. Hij ging naar
boven en ontmoette Rinus waarna er de volgende twee uur over voetbal gesproken werd en Kocks uitlegde
waar hij voor kwam. Hij vertelde van de jubileumwedstrijd van Cees en zei er bij dat er weinig geld was voor
een bezoek wat Rinus wel begreep. Wel bood Kocks aan de reiskosten te vergoeden evenals een etentje voor
hem en zijn vrouw. Michels deed een voorstel om Cees en zijn verloofde naar Amsterdam te laten komen bij
de eerstvolgende thuiswedstrijd van Ajax maar hij zag zelf ook wel in dat een ontmoeting op de dag zelf op
het RVVH veld leuker voor Cees zou zijn. Hij zei er over na te zullen denken en te bellen als hij er uit was.

stond, het ging om een wedstrijd tegen de kampioen
Noordwijk, en een routebeschrijving naar het
sportpark. Verder werd het stil gehouden, er was
maar één bestuurslid dat hiervan wist. Op de bewuste
dag waren er ca. 1500 toeschouwers en stond Harry

Kocks bij de parkeerplaats te wachten op Rinus Michels die vlak voor tijd arriveerde
in een Mercedes Sportwagen maar zonder zijn vrouw die bij een vriendin in
Rotterdam gebleven was. Harry begeleidde hem naar wat hij noemde “ons povere
onderkomen” (houten keetjes) en daarna naar de tribune waar veel bezoekers hun
ogen niet konden geloven toen
ze zagen wie daar aan kwam.
Cees wist nog steeds niet dat
Michels er was en Harry had
hem voor de wedstrijd gevraagd
of hij en zijn verloofde na de
wedstrijd in de bestuurskamer
wilden komen. Er werd
verloren van Noordwijk maar
het werd na de wedstrijd toch
erg gezellig met Michels. Na ca
twee uur wilde hij weer naar
huis en Harry gaf hem een bos
bloemen mee voor zijn vrouw.
Michels, die geen geld wilde
voor een etentje met zijn
vrouw, gaf Kocks een klap op
zijn schouder en zei: “Kocks,
ik heb het reuze naar mijn zin
gehad en afrekenen doen we
als Cees zijn 500ste voor het
eerste speelt.” Een paar weken
later ging het gerucht dat de
voorzitter van RVVH wel erg
met geld gesmeten had door
Michels te laten komen. De
werkelijke kosten van Michels
bezoek hoorde Harry van zijn
vrouw die in de bestuurskamer
bediend had: twee koffie, twee pils en een boeket bloemen. Dat stond schril contrast
met voetballers die in die tijd om iets te openen een deur intrapten en daar f.2.000,00
voor vroegen.
Voor Cees, zijn toenmalige verloofde, en voor heel RVVH was dit bezoek
onvergetelijk.

Weetje

Eindsprint na monsteruitslag
Een paar wedstrijden voor het einde van de competitie 1984/1985
vonden we RVVH in de 1e klasse B terug op een troosteloze laatste plaats.
Degradatie leek onafwendbaar. Maar de spelers geloofden er nog in en er
werd een eindsprint ingezet zoals we zelden gezien hebben in de historie
van de club. Zoals Henk Sterkenburg in zijn artikel “Stilte” beschreef,
werd mede degradatie kandidaat De Zwerver met 0-8 verslagen. Maar,
zoals wij allemaal weten, één Zwerver maakt nog geen zomer en dus
moesten de spelers de volgende wedstrijd weer vol aan de bak in en tegen
Bennekom. Uitslag 1-3. Daarna een thuiswedstrijd tegen het altijd lastige
IJsselmeervogels. 2-0. Maar we waren er nog niet, na IJsselmeervogels
kwam DOVO uit, altijd lastig maar nu niet want we wonnen weer, nu
met 0-2.
Toen stak het aloude “syndroom van Hercules” weer de kop op. Nieuw
Lekkerland thuis moest geen probleem opleveren. Helaas deed het dat
wel want we verloren met 0-2. Ton de Hoop, de oud trainer van RVVH,
maakte van plezier een dubbele koprol voor de dug- out waarbij hij de
inhoud van zijn broekzakken verloor. Het kwam nu dus aan op een
beslissingswedstrijd tegen DTS ’35 uit Ede op het terrein van Spakenburg.
Het werd billenknijpen voor spelers en supporters want vlak voor tijd
stonden we nog met 1-0
achter via een eigen doelpunt
van Kees van ’t Zelfde
maar door Gerard Plaisier
dwongen we een verlenging
af waarin invaller Rob
Polderman de verlossende
1-2 scoorde en RVVH zich
op doelsaldo handhaafde.
Er zijn die avond een record
aantal dronken RVVH
supporters gesignaleerd “op
dorp.”
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Jubileumwedstrijd
60-jarig bestaan

T

er gelegenheid van het 60-jarig bestaan van RVVH
werd op 12 augustus 1978 een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld tussen RVVH en de voltallige selectie
van Sparta.

Om de festiviteiten nog meer luister bij te zetten landden
vlak voor de wedstrijd zes parachutisten van The Flying
Dutchmen op het hoofdveld.
Het was niet de eerste keer dat RVVH vriendschappelijk
tegen Sparta uitkwam. Al in 1967 vond er een ontmoeting
plaats die door RVVH met 9-3 verloren werd terwijl
een wedstrijd in 1968 bij de viering van het 50-jarig
bestaan met 4-1 verloren werd. Ook in deze wedstrijd
zegevierden de profs van Sparta met 4-1 mede door een
goede wedstrijd van het grote Sparta talent Michel Valke.
Het RVVH doelpunt werd gescoord via een strafschop
van Cor Barendregt.
Het Sparta talent Michel Valke wordt de voet dwars gezet door
Ronald Maasdam met assistentie van doelman Kees van Vliet.

Weetje

Kluiten op het veld
Op 23 januari 1978 speelde RVVH in de 1e
klasse A een uitwedstrijd tegen Barendrecht.
De einduitslag was 1-1 hoewel RVVH veel
beter speelde.
Nadat Cees van Loon voor RVVH de 0-1
aangetekend had maakte Hennie van der
Linden voor Barendrecht de gelijkmakende
1-1.
Halverwege de tweede helft leek een corner
van RVVH via Martijn van Faassen een
doelpunt op te leveren maar scheidsrechter
Labruijere keurde de goal af vanwege een
overtreding van Cees van Loon.

Weetje

Shirtreclame
Nadat Leijs Ferry Services RVVH een jaar of
tien gesponsord had werd in 1982 met Robarco,
een veelzijdig Rotterdams havenbedrijf, een
sponsorcontract voor drie jaar afgesloten. Voor
het eerst verscheen RVVH aan de start van
het seizoen in september met shirtreclame. De
bedrukking luidde: “ROBARCO LICHTERS”.
Dat dit geen garantie was voor succes bleek aan
het einde van de competitie toen RVVH met 2-1
verloor van Heerjansdam en een promotie niet
door ging.

De RVVH supporters waren het daar
niet mee eens en gooiden kluiten modder
het veld op waarna de scheidsrechter de
wedstrijd staakte.
Na overleg met bestuurders van beide clubs
werd de wedstrijd tien minuten later hervat
maar de stand bleef zoals hij was: 1-1.
Daar kon Barendrecht het meest tevreden
mee zijn.
De helaas op veel te jonge leeftijd overleden John(ny)
van der Giessen in 1982 met shirtreclame van
Robarco Lichters.

Weetje
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Boete
In 1985 kreeg RVVH trainer Gerrie ter Horst een boete van de KNVB van 500 gulden omdat hij
tijdens een duel om het kampioenschap van Ridderkerk tegen Bolnes slaags geraakt was met de
grensrechter Daan Nugteren. Zijn reactie was: “Daar moet je in de burgermaatschappij toch heel wat
voor uithalen.” Bolnes kreeg als thuisspelende vereniging 200 gulden boete.

Jubileumwedstrijd
65-jarig bestaan

O

p 10 augustus 1983 bestond RVVH 65 jaar en
het leek het bestuur leuk om dan op het eigen
sportpark een thuiswedstrijd tegen Feijenoord
te spelen. In die tijd speelde ene Johan Cruijff bij
Feijenoord en wat zou het mooi zijn om J.C. in
levende lijve door de RVVH defensie te zien flitsen.
Helaas bleek Feijenoord bij aankomst op het
sportpark een aantal coryfeeën thuis gelaten te
hebben waaronder Cruijff, die griep scheen te
hebben. Ook Peter Houtman, Michel van de Korput,
Pierre Vermeulen en Henk Duut, namen die nu
niet meer zo bekend zijn maar in die tijd wel,
waren niet van de partij. Ruud Gullit hadden ze wel
meegebracht.
De wedstrijd zelf werd voor de talrijke toeschouwers
een afknapper en er was zelfs een krant die de dag
daarop als kop had: “De Gouden Gids als natte krant.”
Feijenoord speelde in die tijd met shirtreclame van
“De Gouden Gids.” Toch bleken de spelers van
RVVH teveel ontzag te hebben voor hun idolen
uit Zuid want al na acht minuten stond er op het
scorebord een 0-3 voorsprong voor de profs dank
zij drie doelpunten van “het eeuwige talent” Mario
Been. Maar in het verloop van de wedstrijd groeide
het zelfvertrouwen van de Herculanen en werden ze
steeds meer gezien op de helft van Feijenoord.
Vooral Erik den Hartog was met zijn rushes een
plaag voor linksback Ben Wijnstekers die handen
en voeten te kort kwam om hem af te stoppen. Ook
keeper Joop Hiele moest verschillende keren stevig
aan de bak om RVVH succes te voorkomen.

Voorwedstrijd RVVH-Feijenoord Pupillen.

Na een blessure van Martijn van Faassen scoorde
Mario Been nog de 0-4 maar verder was het armoe
troef bij de Rotterdammers wat trainer Thijs Libregts
de verzuchting “Onmacht, pure onmacht” ontlokte.

Zoals de “ouden” zongen......piepen de “jongen”....

Voor RVVH betekende dat een duidelijk compliment.
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INTERVIEW André van der Spoel (67 jaar)

E

én van de succesvolste spelers die RVVH in de loop van de
jaren gehad heeft is André van der Spoel.

In 1952 geboren in een echt RVVH gezin, van zijn zes broers
hebben er vier bij RVVH gevoetbald en de vijfde bij Bolnes,
speelde hij vanaf zijn tiende jaar bij de club en behalve als
keeper is hij ingezet op alle plaatsen in de verschillende
elftallen. En bijna alle elftallen waar hij deel van uit
maakte werden strijk en zet kampioen.
Als A-junior werd hij als 17-jarige opgesteld als
rechtsbuiten in het 1e elftal na welgeteld 45 minuten in het
2e gespeeld te hebben in een wedstrijd tegen Zwaluwen die
met 1-0 gewonnen werd. In totaal speelde hij 400 wedstrijden
in RVVH 1 maar toen er voor die 400ste een wedstrijd tegen
Feijenoord georganiseerd zou worden is hij gestopt. André
heeft tijdens zijn voetbalcarrière met drie van zijn neven in
verschillende elftallen gespeeld t.w. Lam Mak en Cees - en Erik
den Hartog.
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Hoewel hij eigenlijk een middenvelder was stond hij in RVVH
1 als laatste man opgesteld. Zijn spel viel op en in maart 1973
kreeg hij een uitnodiging om deel te nemen aan onderlinge
selectiewedstrijden van de afdeling west 2 van de KNVB
en na een goede indruk achtergelaten te hebben werd hij
opgenomen in het selectieteam. Nadeel was wel dat er voor
de trainingen op dinsdagmiddag op het KNVB-centrum
in Zeist vrij gevraagd moest worden bij de werkgever, in
André van der Spoel 2019
dit geval Smit Slikkerveer. Maar de reiskosten en de kosten
van “het verlet” werden door de KNVB vergoed.
Uiteindelijk zou hij vier oefenwedstrijden spelen: tegen de reserves van Willem ll , NEC, Telstar en de UEFA jeugd
en negen keer een interland in Oranje waarvan drie officiële. Twee maal tegen Luxemburg en één keer tegen de
Finse Nationale ploeg waar hij de 1-0 scoorde. Uitslag 1-1. Ook speelde hij in Leipzig tweemaal tegen het elftal van
de toenmalige DDR met allemaal zgn. ‘staatsamateurs’ wat vergelijkbaar was met onze profs. Het elftal ging er met
het vliegtuig naar toe, een Russische Tupolev, de eerste keer dat André in een vliegtuig zat.

In Leerdam en Noordwijk speelde hij ook nog
tegen het nationale elftal van Mexico en met
RVVH doelman Kees van Vliet heeft hij ook nog
als rechtsback twee wedstrijden tegen Saarland
gespeeld. Geweldig mooi om allemaal mee te
maken.
Hoewel hij bij RVVH centraal in de verdediging
stond werd hij in het Ned. Amateurelftal
steevast als rechtsback opgesteld. In 1977 was
hij langdurig uit de roulatie vanwege een zware
blessure opgelopen in een wedstrijd tegen
Kozakken Boys.
In 1978 speelde hij zijn 250ste wedstrijd in het
eerste elftal van RVVH waarvoor hij gehuldigd
werd. Hij zei zelf dat hij niet zat te springen om
een profcontract bij een club als Dordrecht,
maar “als Feijenoord, Ajax of FC Twente
langskomt, wil ik er wel eens over denken.”
Gelukkig voor RVVH is dat er nooit van
gekomen. Nadat hij na een lange blessure in 1980

stopte met voetballen om zich te wijden aan zijn andere grote liefde het wielrennen
maakte hij zijn comeback in 1981 in een wedstrijd tegen Barendrecht waarin hij
binnen 10 minuten twee keer scoorde. Hij was teruggehaald door voorzitter Piket
om de leegte op te vullen die ontstaan was door het vertrek van Ton v.d. Padt naar
Excelsior. RVVH stond er niet al te best voor, het niveau viel hem erg tegen en
hij vroeg zich af of RVVH nog te redden was. De club eindigde dat jaar als laatste
en degradeerde naar de 2e klasse A. Waar hij veel moeite mee had was dat spelers
van buitenaf, die vaak met een trainer meekwamen, opgesteld werden ten koste
van jongens van de club die zeker niet minder waren. In totaal speelde hij 400
wedstrijden in RVVH 1, wat weinig spelers hem kunnen nazeggen.

Nederlands Amateur Elftal 1975
v.l.n.r. boven: De Rooij (Altena), Van der Horst (ZFC), Qvanjel (Veritas), Van der Valk
(AFC), Meerman (Arnemuiden), Hokke (Spijkenisse), Vedder (IJsselmeervogels), Kok
(IJsselmeervogels), De Vroet (Coach). v.l.n.r. onder: Hendriks (Go Ahead), Hakkers
(W.Germanicus), Cordewener (EHC), Karstens (Noordwijk), Van der Broek (RKC), Van
der Spoel (RVVH), Buvens (Spijkenisse)

Selectie Ridderkerks Elftal mei 1972
v.l.n.r. boven: Blijderveen (verzorger), Hartgens (Sl.v.), Schouten (Rijsoord), Hofland
(Rijsoord), Roos (Rijsoord), Legerstee (Bolnes), De Snoo (Rijsoord), Verweije (Bolnes),
Dijkhuizen (grensrechter), De Graaf (Elftalleider) Helderman.(Organisator). v.l.n.r. onder:
Den Hartog (RVVH), Van der Spoel (RVVH), Steketee (RVVH), De Ruiter (Slikkerveer),
Rolloos (Slikkerveer), Dorsman (Rijsoord).

Na zijn voetbalcarrière in RVVH 1 heeft hij nog een poosje in lagere elftallen
gespeeld en de jeugd van RVVH getraind tot verschillende conflicten met het
bestuur hem helaas deden besluiten om het boek RVVH voorgoed te sluiten.
André van der Spoel, in veel opzichten een van de beste
voetballers die RVVH ooit heeft voortgebracht.

Weetje

Lichtinstallatie
Mede om de lagere elftallen en de jeugd in staat te stellen op doordeweekse
avonden een wedstrijd te spelen werd in 1982 rond het hoofdveld een
lichtinstallatie aangelegd. Deze werd officieel in gebruik genomen tijdens een
wedstrijd van RVVH tegen Feijenoord. Door het plaatsen van deze installatie
ontstond een paar jaar later een conflict met de Belastingdienst. Er moest
zelfs een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden aan te pas komen. Het
beroep dat RVVH had aangetekend tegen het feit dat de vereniging volgens de
Belastingdienst ten onrechte aan haar in rekening gebrachte Omzetbelasting
als voorbelasting had afgetrokken, werd echter verworpen. (bent u er nog?)
De wedstrijd tegen Feijenoord, die geleid werd door de Ridderkerkse
scheidsrechter Henk van Driel, eindigde voor 3500 bezoekers in een 0-4
nederlaag voor RVVH. Aangekondigd was dat ook Cruyff zou komen maar
Johan scheen griep te hebben. Uitblinker aan RVVH zijde was Erik den Hartog
die met zijn wervelende acties Ben Wijnstekers tot het uiterste dreef.
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Stilte

werd daar in eerste instantie niet aan gehecht. Het
was pas echt schateren geblazen toen bleek dat de
“nul vier” wel degelijk op juistheid berustte.

(door Henk Sterkenburg)
Kinderdijk 4 mei 1985…..Het is rond de klok van
twee uur.

Voordat de meesten beseften dat ze een wervelende
eerste helft van hun favorieten hadden gemist trapte
Hercules af voor de tweede acte. En alsof de duvel er
mee speelde werden de laatkomers beloond met een
toegift van nog eens vier treffers. Een sublieme treffer van Wout Lems, een intikker van Ed van Zwieten
en een bekwame wreeftrap van Michel Dumoulin
verhoogden de tussenscore naar 0-7.

A

lblasserdam, de doorgangsroute naar het molendorp staat deze middag bol van de activiteiten rondom de herdenking van onze gevallenen in
de 2e wereldoorlog. Een lange stoet van antieke legervehikels voorziet het bomvolle centrum van een
warrige verkeersopstopping. Een langdurige file is
het gevolg. In deze verkeerschaos komen tientallen
RVVH supporters vast te zitten. Hun club speelt deze
middag een loodzware uitpartij tegen De Zwerver.
Het is een degradatiewedstrijd van de eerste orde.
De verliezer van deze titanenstrijd zal zo goed als
zeker afdalen naar de tweede klasse. Gelukkig is de
spelersbus het inmiddels vastgelopen Alblasserdam
bijtijds gepasseerd zodat exact op tijd de aftrap van
deze “kraker”kan geschieden.
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Twee gespannen elftallen beginnen aan de zenuwslopende klus maar al spoedig blijkt dat Hercules deze
stress eerder onder controle heeft dan de Kinderdijkers. Binnen een mum van tijd staat de formatie
van Ger Ter Horst via Gerard Plaisier (verrukkelijk
omhaal) en Ed van Zwieten (benutte strafschop ) op
0-2. RVVH kent deze middag niet alleen een superstart maar, zo zou later blijken, ook een superdag.
Nog voor de rust schiet Jan Willem Verschoor de 0-3
binnen en kopt Erik den Hartog de ruststand naar
0-4 !!!!!. In de rust druppelen langzamerhand de
“vastgezeten” supporters het in een waar slagveld
veranderde sportpark “De Schans” binnen. In een
oogwenk hadden sommigen vanaf de dijk de 0-4 op
het scorebord zien staan maar scoreborden worden
meestal door kwajongens bediend dus veel waarde

Typerend beeld uit de afstraffing die RVVH in Kinderdijk
aan het thuisspelende De Zwerver uitdeelde. Aanvoerder
Pleun de Pauw wordt door RVVH-uitblinker Michel
Dumoulin belaagd.

De laatste van het octet doelpunten onderstreepte
tevens het verschil tussen oppermacht en onderdanigheid. Voor die 0-8, een strafschop, huppelde
keeper John Fraanje naar de overzijde om zijn collega met een goed gerichte kalktrap te declasseren, 0-8
!!!. Niet te geloven, “NUL-ACHT”, een eindstand in
een heuse degradatiewedstrijd, tussen twee vooraf
gelijkwaardig geachte ploegen.
Kinderdijk 4 mei 1985 ……ver voor het traditionele
eerbetoon van de twee minuten stilte rond de klok
van acht uur was het Molendorp al stil…..

Weetje

Opnieuw acht goals
Niet alleen op 4 mei 1985 wist RVVH in een competitieduel het doelnet “acht” keer te vinden. Op
zaterdag 21 september 1985 moest Roda Boys er
aan geloven. Er werd met 8-3 gewonnen. Het lukte Roda Boys, die hun naam ontlenen aan Recht
Op Doel Af, dus maar drie keer het doel te vinden. Het was de eerste competitiewedstrijd in de
1e Klasse A waarbij, onder leiding van de nieuwe
trainer John Huguenin, alles op zijn plaats leek
te vallen.

Eerste presentatiegids

A

an het begin van het seizoen 1979/1980 werd de
eerste presentatiegids uitgegeven.

Na een inleidend woord van voorzitter Joop Piket
en Jeugdvoorzitter Hennie van der Sluis stelde de
nieuwe trainer Ton de Hoop zich voor die hoopte op
een mooie tijd bij RVVH.
Daarna gaf p.r. man Jan van der Jagt een overzicht
van voetbalvereniging RVVH: 1100 leden waarvan
670 spelend en 430 rustend. 46 tot 48 elftallen en een
trainer, Ton de Hoop, die bijgestaan werd door Han
van Loon als assistent, Henk Bont als leider en Dick
Sterkenburg als verzorger.
In die tijd werd er nog elke week een gratis clubblad
uitgegeven dat de leden thuisgestuurd kregen.
Ook de 175 leden tellende supportersvereniging
stelde zich voor in de persoon van Jan Lagendijk.
Die vereniging was een aantal jaren daarvoor in het
leven geroepen om de onderlinge band te verstevigen
en d.m.v. allerlei activiteiten geld bij elkaar te krijgen
ten gunste van heel de vereniging.

In het overzicht van de selectiegroep van het
1e elftal komen we bekende namen tegen als:
Kees van Vliet, Jan Vlasblom, Goos Nugteren,
André van der Spoel, Ton van der Padt, Cees
Steketee, Jan Willem Verschoor en Erik den
Hartog. Bijna allemaal spelers uit de eigen
jeugd. Twee bepalende spelers waren dat
jaar vertrokken nl. Henk van der Ent naar
Wuustwezel (Belgie) en Cor Barendregt naar
SVW. RVVH zou dat jaar op de 7e plaats in de
1e klasse A eindigen.
Tot op een paar jaar geleden is er elk jaar een
gedrukte presentatiegids uitgegeven.

Weetje
Vier mille rijker een speler armer
Eind 1980 werd RVVH in één klap vierduizend
gulden rijker zonder dat de club daar iets voor
had hoeven doen. Dit meevallertje dankte RVVH
aan het feit dan Excelsior oud RVVH-speler Ton
van der Padt in het eerste elftal liet debuteren.
Hoewel Van der Padt nog amateur was moest de
Kralingse club toch de gebruikelijke vergoedingssom betalen omdat zij hem goed genoeg vonden
voor de eredivisie.

Afscheid Fas de Hon
“Een scheidsrechter is ook maar een mens.”
a 30 jaar lang de scheidsrechtersfluit geblazen te hebben
nam op 26 mei 1976 Fas de Hon afscheid als arbiter.
Fas was een bekende Ridderkerker die als scheidsrechter
altijd met humor optrad en geliefd was bij alle partijen.

N

Speciaal voor deze laatste wedstrijd speelden een elftal
samengesteld uit (oud)spelers van de Ridderkerkse
voetbalverenigingen en een elftal van de Ridderkerkse
sportraad een wedstrijd op het Bolnes terrein. Voor RVVH
traden aan Cor Plaisier en Theo Huizer. De uitslag van
de wedstrijd die onder barre omstandigheden gespeeld
werd, het regende hard, was 2-1 voor de spelers van de
Ridderkerkse verenigingen.
Na afloop waren er veel lovende woorden voor Fas en veel
cadeaus. Op de vraag hoe het hem gelukt was zo vaak van
huis te zijn zei Fas dat dat in zijn huwelijksvoorwaarden
stond.
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RVVH naar Papendal

V

anaf 1974 tot 1977 was het de gewoonte van
RVVH ter voorbereiding van het voetbalseizoen
met de selectie af te reizen naar het Sportcentrum
Papendal. Deze bezoeken werden mogelijk gemaakt
door oud voorzitter Jaques Leijs die eigenaar was van
Leijs Ferry Services, een bedrijf wat zich bezig hield
met container vervoer. De foto hiernaast betreft de
selectie van 1977.

Weetje

Supportersvereniging
Om geld te verzamelen voor de vereniging was
er bij RVVH een supportersvereniging opgericht
die allerlei activiteiten organiseerde. Natuurlijk,
RVVH is tenslotte een voetbalvereniging, waren
er verschillende bals zoals Prinsenbal, Paasbal, en
Kerstbal. Hoewel we hier boven de grote rivieren
wonen werd er ook aan carnaval gedaan door de
carnavalsvereniging “De Blauwkaaiers” onder
de bezielende leiding van o.a. Prins Closjak 1 en
voor de kleineren was er een kindercarnaval.
Er werden Fancy Fairs georganiseerd evenals
klaverjasconcoursen in de kantine en in diezelfde
kantine gingen de beentjes van de vloer bij bingodansants en voor diegenen die dat nog niet genoeg
vonden waren er rond de Kerst boutavonden.
Tussen de bedrijven door werd er ook nog
gevoetbald.
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Staand v.l.n.r.: Joop Huizer (leider 2e elftal), Herman Oelen, Arie Vlasblom, Fons Cornelis, Tjaard de Vries, Cor Barendregt,
Tonny v.d. Padt, Ab Punt (leider 3e elftal), André v.d. Spoel, Martijn v. Faassen, Cees de Baat, Wim de Sterke, Cor v. ’t Zelfde,
Jan Willem Verschoor, Wim Koops, Cees Steketee, Goos Nugteren, Fred Reek, Han v. Loon.
Zittend v.l.n.r.: Ad v. Dongen (trainer), Fred Gorter, Wim Kooijman, Cees v. ’t Zelfde, Theo Liesting, Cees v. Loon, Johan
Lagendijk, Theo Pol. Wegens vakantie op deze foto niet aanwezig: Ronald Maasdam, Kees v. Vliet en Nico Bravenboer.

Weetje

Winst in zaalvoetbaltoernooi
Op 21 februari 1979 nam RVVH deel aan een zaalvoetbaltoernooi in Ahoy. Na overwinningen in de
eigen poule tegen Unicum en Barendrecht moest er een finalewedstrijd gespeeld worden tegen Zwervers
IJsselmonde die met 2-0 gewonnen werd via doelpunten van Ton van der Padt en Piet de Jonge. De
winnaarsbeker werd uitgereikt door de halfzwaargewicht bokser Rudi Koopmans die zijn wedstrijd om de
Europese titel tegen de Italiaan Aldo Traversaro uitgesteld zag. RVVH speler Ton van der Padt was samen
met Arnold Lobman van Zwart Wit ’28 met vier doelpunten topscorer van het toernooi en kreeg daarvoor
vrijkaarten voor de uitgestelde bokswedstrijd later op 7 maart die door Rudi Koopmans gewonnen werd.

Scheidsrechter geslagen

Weetje

Aan het einde van de wedstrijd RVVH-Spakenburg op
zaterdag 10 maart 1980 liep het uit de hand. RVVH had
de wedstrijd tegen de “blauwen” gewonnen met 3-2 maar
de meegereisde supporters uit Spakenburg waren het niet
eens met de leiding van scheidsrechter Dick Siera. In hun
ogen was hun een zuivere penalty onthouden toen RVVH
doelman Kees van Vliet Spakenburger Piet Struik in het
strafschopgebied neerhaalde maar daar geen strafschop
voor gegeven werd. Vlak voor het einde stormde een
tamelijk opgefokte Spakenburg “supporter” het veld op en
sloeg de scheidsrechter met een rechtse directe op de kaak
die voor meer dan tien tellen neerging. 1-0 voor Spakenburg
zou je zeggen maar dat is in een andere sport. Achteraf
bleek de dader Lou Beukers te zijn (what’s in a name?) oud
doelman en nu elftalleider van de bezoekers. Samen met
een reservespeler die ook het veld was opgerend vluchtte
hij achternagezeten door een paar honderd woedende
RVVH supporters. Ze ontkwamen aan een Ridderkerks
volksgericht maar de auto van de reservespeler Peter
Grotenhuis werd wel zwaar beschadigd. Het bleef daarna nog lang onrustig op het
parkeerterrein. Of de scheidsrechter aangifte gedaan heeft is niet helemaal duidelijk.

Weetje

Weer 1000 leden

E

en aantal jaren schommelde het
ledental van de vereniging rond de 920.
De opkomst van andere sporten, een andere
invulling van vrije tijd en een gebrek aan
speelruimte op het sportpark, drukte een
stempel op het ledental. In 1978, na vertrek
van v.v. Slikkerveer naar een eigen locatie,
steeg het aantal weer boven de 1000 leden.
In de vakantieperiode van 1978 werd bij
RVVH het 1000e lid ingeschreven.
Die eer viel te beurt aan Edwin Robert Pol
(Pupil) geboren op 6 december 1968 en
wonende in Slikkerveer. Het leverde Edwin
een bezoek van een bestuursdelegatie op en
een waardebon plus de eer om voor RVVH
uit te mogen komen.
De laatste tijd zorgden vooral de pupillen
voor een flinke aanwas van het aantal leden
nadat de teller een poosje bijna stil gestaan
had. RVVH zou in dat jaar met 44 elftallen
uitkomen in verschillende competities
t.w. 16 senioren-, 14 junioren- en 14
pupillenelftallen.
Edwin Pol 2019
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1979

B1 Kampioen

Mei 1979 werd B1 kampioen. Het elftal bestond uit :
Boven v.l.n.r : Ista (Leider), Van Gent, Van Vugt, Heyboer,
De Jonge, De Jong en Bremer.
Onder v.l.n.r : Valster, De Haan, Ravensbergen, Van der
Sluis, Van Dongen en Kamsteeg.

1984

RVVH C1 met vlag en wimpel kampioen

Februari 1984 werd C1 kampioen door Slikkerveer C1 te
verslaan met 7-0.
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C1 wist uit 14 wedstrijden 27 punten te behalen, in die tijd
kreeg je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd. Het
doelsaldo mocht er ook zijn nl. 93-13.

Weetje

RVVH-MVV
Dankzij een periodetitel in het seizoen
1981/1982 mocht RVVH mee doen in de
eerste bekerronde waarin het Maastrichtse
MVV als tegenstander geloot werd . Er werd
met 7-0 verloren, de penningmeester was
echter blij met 1500 betalende bezoekers.

RVVH 13 dat in 1979 onder leiding van Pa Snijders en Karel Hoogwerf kampioen werd.
Boven v.l.n.r.: Pa Snijders, J. Gommer, J. den Doelde, L. Oudijn, J. Oudijn, H. in ’t Veld, P. Zellman, C. Potappel, C. Snijders
(geblesseerd), Karel Hoogwerf. Onder v.l.n.r. . : G. Niessiek, W. Flach, C. van ’t Geloof, W. Snijders, H. Vogelaar, S. Sturrus.

Unieke foto’s van de wedstrijd van RVVH tegen Be Fair in 1984. Twee verschillende fotografen die op exact hetzelfde
moment besluiten een foto te nemen als Erik den Hartog een sliding ontwijkt.
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Sterke opkomst van
het damesvoetbal

1986-2000
D

e periode 1986 – 2000 was er één van bergen en
dalen.

reserves van Quick uit Den Haag met 4-3 verloren.
Toch een prachtige prestatie.
In oktober 1991 legde RVVH onder leiding van
Trainer Jos Houweling beslag op de eerste periode
titel door met 2-1 van RCL te winnen. In de
nacompetitie in mei 1992 waren door verlies tegen
Excelsior Pernis (1-2) en een gelijkspel tegen SHO
(1-1) de promotiekansen verkeken.
Onder leiding van trainer André van Gelderen
behaalde RVVH in 1994 weer eens een periode
titel. In de nacompetitie werd tegen de eerste
tegenstander, Kloetinge, met 1-1 gelijk gespeeld.
De wedstrijd tegen Veere moest vervolgend met 4

doelpunten verschil gewonnen worden om winnaar
van de nacompetitie te worden. Het werd 6-1 voor
RVVH met vier doelpunten van Daniel Wijk. Tegen
VVGZ, winnaar van de 2e klasse B, werd op het
sportpark de Bongerd van v.v.. Barendrecht, een
tumultueuze wedstrijd gespeeld die door RVVH
met 3-0 werd verloren. Langs de lijn waren er
wat vechtpartijtjes en na het over en weer gooien
met bierblikjes oordeelde een agent het nodig een
waarschuwingsschot te lossen en versterking te
vragen waarna zo ongeveer de gehele politiemacht
van Rijnmond zich op het sportpark stortte. De rust
was al snel hersteld. De twee aanstichters werden uit
de kantine geplukt. Een storm in een glas bier.

Op Bevrijdingsdag 5 mei 1988 behaalde RVVH
onder leiding van trainer Maarten de Keizer
haar eerste periode titel binnen door thuis het
Emmeloordse Flevo Boys met 1-0 te kloppen.
Dankzij de periodetitel mocht RVVH mee doen
in de eerste bekerronde waarin het Maastrichtse
MVV als tegenstander geloot werd. Er werd met 0-7
verloren.

110

Het kan raar gaan in voetbal: het ene jaar word je
bejubeld en het andere jaar weggehoond.
Op 6 mei 1989 degradeerde RVVH naar de 2e klasse,
na 5 jaar in de 1e klas gespeeld te hebben, in de
laatste competitie wedstrijd tegen Bennekom door
met 4-1 te verliezen. Wie dit aan het begin van de
competitie voorspeld had was waarschijnlijk naar
een psychiater doorverwezen. Trainer Maarten de
Keizer maakte het seizoen bij RVVH niet af en de
leiding werd overgenomen door interim trainers
Krijn Legerstee en Han van Loon. Wel werd RVVH
2 op 20 mei zaterdagkampioen van de reserve
elftallen van Nederland. De strijd om het algehele
kampioenschap van Nederland werd nipt van de

RVVH 1 - 1986/1987
Boven v.l.n.r.: Dick Sterkenburg (verzorger), Maarten de Keizer (trainer), Arie Dekker (grensrechter), Bartho Westerdijk,
Jacques van Eck, Fred Daanen, John Fraanje (keeper), Robert Dubbeldam, Gerard Plaisier, Jan Langenberg (leider).
Onder v.l.n.r.: Ton v.d. Padt, Erik v.d. Sluis, Erik den Hartog, André Nugteren, Henk v.d. Ent, Wout Lems, Rob van Luik.

In de nacompetitie in 1995 kwam de formatie van trainer Van Gelderen
wederom uit in de nacompetitie. Na een nederlaag tegen Kloetinge
van 1-5 en een 3-3 gelijkspel tegen Roda Boys was de weg naar de 1e
klasse B weer geblokkeerd. In een met 0-3 verloren wedstrijd tegen Ter
Leede gingen op 13 april 1996 de kansen op de titel weer de mist in.
We wonnen wel een periodetitel maar daar koop je weinig voor. Op
Pinkstermaandag ging RVVH naar Rijnsburgse Boys. Een puntje uit een
gelijkspel zou al voldoende zijn. Maar u raadt het al. We werden met een
4-1 nederlaag de bollenvelden ingestuurd. De Boys promoveerden naar
een nieuw opgerichte hoofdklasse. Maar toch kwam er nog een promotie.
Zonder kampioen te worden promoveerde RVVH aan het begin van het
seizoen 1996/1997 van de 2e naar de 1e klasse. De oude 1e klasse werd
hoofdklasse. Alle andere klassen daaronder schoven automatisch een
klasse omhoog. Natuurlijk wonnen we in 1996/1997 weer een periode

titel. In de eerste wedstrijd in de nacompetitie
werden we door Spijkenisse afgedroogd met 5-0
en waren we uitgeschakeld.
In mei 1997 klapte de sympathieke trainer
André van Gelderen voor de laatste maal zijn
stoeltje op. Hij grossierde in periodetitels. Zijn
werk bij Hercules zat er op, vier jaar begeleidde
hij zijn jongens, vier maal behaalde zijn team
een periodetitel maar ook viermaal lukte het in
de nacompetitie niet om door te stoten naar de
hoofdklasse.
Van Gelderen werd opgevolgd door Steef Buys
die over kwam van VVGZ. Uiteraard wonnen
we in de competitie 1997/1998 weer een periode
titel. In de nacompetitie werd wel gewonnen
van DOTO maar de beslissende wedstrijd tegen
Heerjansdam ging verloren met 4-0.
Na afloop van het seizoen 1999/2000 duikelde
RVVH naar de 2e klasse. Het door interim
trainers Wim Kooiman en Arie Vlasblom
gecoachte team, Peter de Haan was halverwege
het seizoen op een zijspoor gerangeerd, kon
het in twee beslissingswedstrijden tegen NSVV
niet bol werken. Strafschoppen moesten de
beslissing brengen en in die loterij waren de
Numansdorpers het gelukkigste.
JA, Soms verliezen we en soms winnen de
anderen.

RVVH 1 - 1995/1996
Boven v.l.n.r.: Van Gelderen (trainer), Victor Steyger, Jeroen Struis, William van Grieken, Jacco Muilwijk, Milko Bont,
Joost Huysdens, Jeroen Santcroos, Theo Wolters (verzorger), Gerrit Rijsdijk (grensrechter), Jan Langenberg (leider).
Onder v.l.n.r.: Stephen Steyger, Daniel Vermeulen, Ab van Wijk (keeper), Herman Driessens, Harry Nugteren, André
Nugteren, Arno Fransen.
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Trainers

T

oen John Huegenin in 1987 na twee jaar RVVH verliet
werd er een sollicitatieprocedure gestart. RVVH
was dolblij toen het lukte de veel gevraagde trainer van
Heerjansdam, Maarten de Keizer, aan te trekken.
In het eerste seizoen werd er een periodetitel gewonnen.
Het tweede seizoen liep het wat stroever. Onder zijn
leiding werd de twee meter lange spits Peter Salacroup
(Saly) opgesteld om “oorlog in de zestien” te maken.
Maarten was van plan om aan het einde van het
seizoen 1989 te vertrekken wegens verandering in zijn
maatschappelijke positie.
Maar het doek viel al eerder. In april werd in overleg
met het bestuur besloten zijn activiteiten bij het in
degradatienood verkerende RVVH te staken. Han van
Loon en Krijn Legerstee namen zijn taken over maar het
mocht niet meer baten en een degradatie volgde.
Ad Bakker werd in 1989 de opvolger van Maarten de
Keizer. De oud-profspeler van NAC was hiervoor trainer
van Kozakken Boys. In zijn trainerschap van twee
seizoenen werd er redelijk gepresteerd met een vijfde en
een vierde plaats in de 2e klasse A .
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In 1991 volgde Jos Houweling de naar SVW vertrekkende
Ad Bakker op. De 34-jarige Strijenaar trainde op dat
moment de zondag-selectie van Puttershoek. Nadat
er in december van datzelfde jaar een gesprek tussen
trainer en bestuur over verlenging van zijn contract
was geweest volgde een week later nog een gesprek om
een paar details. Groot was de verbazing toen bleek dat
inmiddels de voorzitter van Heerjansdam, Janus van
Peenen, Jos benaderd had en beklonken was dat hij het
volgend seizoen de selectie van Heerjansdam onder zijn
hoede kreeg. Daar waren ze bij RVVH niet blij mee. Dat
was Adi(j)os en menig supporter van RVVH vroeg zich

Krijn Legerstee

Jos Houweling
RVVH-Heerjansdam
Peter Salacroup
passeert zijn directe
tegenstander.

af waar Heerjansdam een trainer voor nodig
had want het was algemeen bekend dat Janus
meestal bepaalde hoe er gespeeld zou worden.
André van Gelderen volgde Jos Houweling op
in het seizoen 1992/1993. Hij was trainer bij
het Oud Beijerlandse SHO en had daarvoor
o.a. Overmaas en Spartaan ’20 getraind. André
bleef tot 1997. Hij grossierde in het behalen van
periodetitels maar het lukte de sympathieke
oefenmeester niet door te stoten naar de
Hoofdklasse.
In de persoon van Steef Buijs werd een
opvolger voor André gevonden. Hij was
trainer van het Zwijndrechtse VVGZ. De bij
v.v. Slikkerveer begonnen Ridderkerker die
een voetbal loopbaan bij het Rotterdamse

Excelsior, Heerjansdam en Kozakken boys achter
de rug had werd in 1999 opgevolgd door Peter de
Haan. Die speelde ruim 600 wedstrijden voor De
Zwerver Kinderdijk en was als trainer actief bij
Hardinxveld, ‘s-Gravenzande en Groote Lindt.
Maar zijn trainerschap bij RVVH werd geen succes,
in december werd hij voortijdig vervangen door een
driemanschap bestaande uit Wim Kooiman, Arie
Vlasblom en Han van Loon. Helaas degradeerden
we toch naar de 2e klasse.
De van Achilles Veen afkomstige oefenmeester Leo
Dekker begon in 2000 onder het motto “Winnen
moet een gewoonte worden en scoren verveelt
nooit”, aan de klus om RVVH weer zo snel mogelijk
in de 1e klasse terug te brengen.

Bestuurscrisis
Bestuursleden stellen portefeuille
ter beschikking !

I

n oktober 1995 was daar ineens een crisis in het
anders zo rustige RVVH bestuur. Er moesten een
nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris komen
vanwege het aftreden van voorzitter Hennie van
der Sluis en secretaris Theo Huizer.
Als opvolger van Hennie v.d. Sluis schoof het
bestuur Kees Gaal naar voren. Gaal was tot die
tijd wedstrijdsecretaris van de dames- en de
meisjesafdeling. Het bestuur dacht dat daarmee
alles in kannen en kruiken was maar een aantal
leden, onder wie ex-bestuursleden, waren het
daar niet mee eens omdat ze zich afvroegen
of Gaal wel de meest geschikte kandidaat was.
Daarop trok het bestuur haar conclusie en trad in
haar geheel af. Ook Gaal trok zijn kandidatuur in
vanwege een gebrek aan vertrouwen.
Om uit de impasse te komen stelde het bestuur
een “commissie van goede diensten” aan met
als opdracht om voor de jaarwisseling met een
nieuw bestuur te komen. Die commissie bestond
uit de oud-voorzitters Jan Komduur en Joop
Piket, oud eerste elftalspeler Kees van ’t Zelfde en
bestuursleden Theo Huizer en Joop Blaak. Tot de
“wijze” mannen hun taak hadden afgerond bleef
het bestaande bestuur de lopende zaken regelen.
Voor Hennie v.d. Sluis en Theo Huizer betekende
dit een onverwachte verlenging van hun
ambtstermijn. In januari 1996 was er een nieuwe
voorzitter in de figuur van de tamelijk onbekende
Gerrit Meijer met als 2e secretaris de even
onbekende Leen van Noort en keerde de rust in
bestuurlijk RVVH weer.

Weetje

Henk Joosse overleden
Op 3 juni 1990 overleed de
sympathieke Henk Joosse. Henk
was met Piet Heijman één
van de oprichters van RVVH.
Hij had een sigarenzaak aan
de Ringdijk, tegenover de
huidige dierenwinkel van Van Os, waar je op
zaterdagmorgen kon zien of de wedstrijden wel
of niet door gingen.

Weetje

Leden van verdienste
In de ledenvergadering van
september 1988 werden twee
RVVH’ers onverwacht in het
zonnetje gezet. Henk van der Ent
Sr. en Cees van ’t Geloof werden
allebei lid van verdienste van de club voor hun
bijna dagelijks werk voor RVVH. Voorzitter Cees
de Baat speldde hun de bijbehorende “erespeld”
op en de SLOR verslaggever dhr. Mes maakte er
een mooie radio reportage van.

Weetje

Weg is weg
Truus Punt, de vrouw van de oud 1e elftalspeler
Ab Punt zal de voetbalwedstrijd van 17 oktober
1987 op het Ridderkerkse sportpark niet gauw
vergeten. Een “weg is weg” bal over de zijlijn
van de Genemuiden speler Sijmen Last raakte
haar vol in het gezicht waardoor ze even “de weg
kwijt”was. Het duurde dan ook even voor zij weer
bij kwam. De ironie wilde dat de veroorzaker
van dat leed, Sijmen Last, even later vanwege een
enkelblessure per brancard van het veld gedragen
werd.

Dames 1 voor het
eerst kampioen

I

n het seizoen 1986/1987 kwam er weer een
nieuwe trainer voor de Dames RVVH 1. Martin v.d. Herik nam het roer over van Chris Birahy.
Dat seizoen werden ze kampioen van de 3e klasse
met 144 doelpunten voor en maar 8 tegen. Promotie naar de 2e klasse was een feit.
Op 11 april 1987 werd de kampioenswedstrijd
tegen DVO ’32 gespeeld. De verwachtingen
waren hooggespannen evenals de zenuwen,
maar de wedstrijd eindigde in een gemakkelijke
overwinning met 11-0 voor de dames.

Promotie naar 2e klasse
Na de wedstrijd waren er veel bossen
bloemen en champagne in de kleedkamer. De
toenmalige sponsor Ger Lagendijk, de bekende
voetbalmakelaar, gaf nog een bijdrage voor een
gezellige avond. Het 100ste doelpunt werd op 6
december 1986 gescoord door Claudia Vaessen.
Na dit succesvolle seizoen deed Cees Gaal zijn
intrede als trainer en is sindsdien niet meer weg
te denken bij het damesvoetbal van RVVH. Anno
1998 was hij nog steeds als sponsor verbonden
aan deze tak van RVVH. In dat seizoen eindigde
RVVH als 3e in de 2e klasse.
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Overleden

Op 21 mei 1987 overleed
Jeanny Soeteman op 28 jarige
leeftijd. Zij was de oprichtster
van het damesvoetbal bij
RVVH. Dit was kort nadat
de dames van RVVH in 1987
hun eerste, door haar zelf georganiseerde,
thuistoernooi hadden gespeeld. Een zwaar
verlies voor heel RVVH, maar met name voor
de damesafdeling binnen RVVH.

Geweld op het veld

Kampioenschappen en
degradaties
n de seizoenen 1988/1989 t/m 1993/1994 werden de dames twee keer kampioen (1992 en 1998)
maar degradeerden ook twee keer (1990 en 1994)

spannend verloop. Met de rust stond RVVH met 1-0
voor, na de rust werd het 1-1 en 2-1 waarna ZwartWit weer de gelijkmaker scoorde.
Acht minuten voor tijd scoorde RVVH-ster Melanie
Spelde de winnende 3-2. Na afloop waren en
interviews van de SLOR en werden er oorkondes
van de KNVB en cadeaus uitgereikt.

De kampioenswedstrijd tegen Zwart-Wit ’28 op 4
april 1992 was een echte thriller. In de eerste plaats
was Zwart-Wit een sterke tegenstander, in de tweede
plaats was er veel publiek en in de derde plaats
moeste de RVVH dames winnen om kampioen te
worden. Het werd een mooie wedstrijd met een

Na 7 jaar trainer te zijn geweest kwam er een einde
aan het tijdperk Cees Gaal en nam Willem Koops,
oud trainer bij de jeugd, de trainingen over. In
het seizoen 1995/1996 resulteerde dit in weer een
kampioenschap waardoor de dames promoveerden
naar de 1e klasse.

I

Op 17 oktober 1987 speelden de dames van RVVH
1 een wedstrijd tegen DOS ’32 die zij niet gauw
zullen vergeten.
De dames van DOS ’32 speelden erg agressief
en er werden allerlei verwensingen naar het
hoofd van de RVVH dames geslingerd. De
scheidsrechter zei het wel te horen maar er geen
last van te hebben (?). Voor RVVH speelster Fine
Birahy werd het allemaal te veel en zij verliet het
veld. Toen even later Simone Hertog een soort
karatetrap in haar gezicht kreeg was voor Cees
Gaal de maat vol en haalde hij zijn speelsters van
het veld. Het meisje dat verantwoordelijk was
voor de karatetrap werd een jaar geschorst.
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Kampioenschap Dames 1 RVVH 11 april 1987

Pure pech, blessures en vertrekkende speelsters, zorgden ervoor dat er in 1997
weer een degradatie naar de 2e klasse volgde en door een andere klassenindeling
kwam RVVH 1 in het seizoen 1997/1998 zelfs uit in de 3e klasse. Maar het seizoen
daarop promoveerden ze, na een met 12-0 gewonnen wedstrijd tegen Rijnsburgse
Boys, (eigenlijk Girls) toch weer naar de 2e klasse. Trainer Willem Koops had
inmiddels plaats gemaakt voor Rob Vondeling, de eerste damestrainer zonder
een RVVH verleden. Door veel blessures bij Dames 1 moest er vaak een beroep
gedaan worden op Dames 2 waardoor dit elftal vrijwel nooit compleet was.

Eerste meisjes zevental onder leiding van Lenie en
Lieneke de Haan

In 1989 speelde er voor het eerst een meisje tussen de jongens. Het was Sandra
van Pelt die bij E3 de weg vrijmaakte voor meisjes die ook wilden gaan voetballen.
In het seizoen 1988/1989 kon er onder leiding van Marlies Kreling, Lieneke
de Haan en Lenie de Haan, allen speelsters van RVVH Dames 1, zelfs gestart
worden met een volledig meisjeszevental in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar. Het
eerste kampioenschap beleefden de meisjes al in het seizoen 1990/1991. Tijdens
dit seizoen werd er vanwege veel nieuwe aanmeldingen ook een 7-tal meisjes
ingeschreven in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar voor de competitie. Met groot succes
want in het seizoen 1992/1993 werden de beide meisjesgroepen kampioen.

Trots op de vele talenten in de vereniging
In 1993 werden de trainingen voor de juniorenmeisjes in de leeftijd van 12 t/m
15 jaar overgenomen door Martin v.d. Herik die in 1995 weer werd opgevolgd
door Danielle Waterschoot en Bertus Soeter. De pupillenmeisjes (7st.) werden
vanaf 1994 getraind door Mathilde de Winter. In het seizoen 1997/1998 werden
zij kampioen. Voor het seizoen 1997/1998 werd er ook een 7-tal junioren meisjes
ingeschreven voor de competitie.
Anno 1998 bestond het Damesvoetbal bij RVVH uit twee dameselftallen, een
meisjeselftal, een 7-tal junioren en een 7-tal pupillen. Het damesvoetbal was op
dat moment volledig geaccepteerd binnen de vereniging. RVVH is trots op de vele
talenten die in het damesvoetbal rondlopen en dit geeft hoop voor de toekomst.
In 1998 werd ook begonnen om de talenten t/m 18 jaar wedstrijden te laten
spelen tegen sterke tegenstanders. Hierdoor kregen zij de gelegenheid zich in de
kijker te spelen en aan het hogere spelniveau te wennen. Maar het belangrijkste
was het vele spelplezier en met dit doel voor ogen zag de damesafdeling binnen
RVVH de toekomst “doelpuntvol” tegemoet.

Eerste meisjes elftal in 1991

115

Wedstrijden met herinneringen

E

r zijn altijd wedstrijden geweest die de trouwe supporters van RVVH zich
tot in lengte van dagen zullen herinneren. Ook in de periode 1986/2000
waren er zo een paar:
KORFBAL OP VELD 5
Over wat zich op zaterdag 1 november 1986 afspeelde op veld 5 zou nog lang
nagepraat worden. In dat seizoen werden vanwege de renovatie van het
hoofdveld de thuiswedstrijden op het sfeervolle veld 5 afgewerkt. In één
van die competitieduels kwam Nieuw-Lekkerland op bezoek. Hercules
vertoefde in de middenmoot terwijl de bezoekers voorlopig als
“hekkensluiter” te boek stonden. Nieuw-Lekkerland maakte in die
wedstrijd een uiterst povere indruk en met de rust stond het 3-1
wat een zeer vertekend beeld gaf omdat RVVH ronduit slordig met
de riante kansen was omgesprongen. Net na de thee maakte de
ploeg van trainer John Huegenin het meteen goed. Binnen een
mum van tijd stond het 6-2 waardoor de wedstrijd “gespeeld”
was.
De vroege klaverjassers sjokten hierna al richting kantine. Wat hierna
gebeurde valt nauwelijks onder woorden te brengen. De mysterieuze
krachten in de sport ontkiemden ten faveure van de Lekkerlanders.
Totale ontreddering maakte zich meester van de Hercules-équipe
die plotseling zo paniekerig en krukkig acteerde dat het voor
Lekkerland een koud kunstje bleek om binnen 90 seconden
de stand op 6-5 te brengen. De bezoekers zetten een klopjacht
in op het bloednerveuze RVVH naar de gelijkmaker. Die
inhaalrace werd beloond 6-6 !!!!!
Een supporter die de wedstrijd via de autoradio had beluisterd zei later “toen
ik de Maastunnel in reed stond het nog 6-3 voor ons, maar toen ik de tunnel
uit kwam en mijn autoradio het weer deed was het 6-6.” Hij kon zijn oren
niet geloven en kreeg de bevestiging een kwartiertje later in de kantine. In de
sportkranten van de maandag daarop stond de uitslag abusievelijk tussen de
korfbaluitslagen van Deetos – Ons Eibernest.
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SPAKENBURG OP HERHALING
Op zaterdag 4 april 1987 speelde RVVH thuis tegen Spakenburg. De maandag
daarop stonden de kranten er bol van. De wedstrijd was gestaakt nadat de

scheidsrechter gemolesteerd was door spelers en supporters van Spakenburg. Wat
was er gebeurd? Spakenburg kon bij winst die middag periodekampioen worden.
Dankzij maximale inzet kwam RVVH op een 3-1 voorsprong waarna de pofbroeken
de mouwen opstroopten en terug kwamen tot 3-3. Het ging er heet aan toe en
toen de scheidsrechter twee Spakenburgers van het veld stuurde, sloeg de vlam
in de (vis)pan. Spelers en supporters van de gasten sprintten naar de scheids om
hem even op zijn fouten te wijzen. Gelukkig waren er enkele RVVH supporters die
hem veilig naar de kleedkamer brachten. De voorzitter van Spakenburg werd door
de KNVB in staat van beschuldiging gesteld omdat hij o.a. de scheidsrechter
voortdurend voor “rotte vis” had uitgemaakt en mede de aanleiding was
van de vechtpartij. Twee weken later kwam de dorpsgenoot en aartsvijand
koploper IJsselmeervogels in Ridderkerk op bezoek die in een
zinderende wedstrijd met 1-0 verloor. Dat kwam onze populariteit
in het palingdorp niet ten goede. Dit was een herhaling van
een wedstrijd 10 maart 1980 die volledig uit de hand liep. Zie
“Weetje” aflevering 1976 -1980.
WEDEROM DE KLOK VAN …
Op zaterdag 10 maart 1990 keerde RVVH drie kwartier eerder
terug uit Arnemuiden dan de bedoeling was. In de wedstrijd
tegen de plaatselijke voetbalclub had RVVH in de eerste helft,
ondanks felle tegenwind, een 0-1 voorsprong genomen. Toen de arbiter
het rustsignaal gaf leek het team van Ad Bakker, met na de rust wind
mee, op rozen te zitten. Groot was de verbazing toen de scheids aan gaf
wegens een blessure niet verder te kunnen fluiten. Toen er geen vervanger
gevonden kon worden braken de discussies pas goed los. Arnemuiders verklaarden:
“Scheidsrechters zijn nu eenmaal moeilijk te vinden in Zeeland”. Dus ging RVVH
op 17 maart terug naar Arnemuiden om de tweede helft te spelen.
De thuisclub maakte al spoedig gelijk, 1-1. Vanwege de leiding van een sjoemelende
scheids (die geen strafschop gaf aan Arnemuiden wat hij later corrigeerde door een
geldig doelpunt van RVVH af te keuren) brak de hel pas goed los.
Dronken Zeeuwen vielen de dug-out met daarin trainer Ad Bakker en de
wisselspelers aan. De RVVH-ers vluchtten het speelveld op waar zich vervolgens ook
de veldspelers met de strijd, waarin zelfs met klompen werd geslagen, bemoeiden.
Trainer Ad Bakker liep een gekneusde arm op, reserve doelman Rini van der Weele
een gezwollen oog terwijl Johan van Onlangs minuten lang knock-out op het veld
lag. Hij bleek achteraf een flinke hersenschudding te hebben.
Na een afkoelingsperiode kwamen de spelers terug op het veld waarna Arbiter De
Groot met een opstuitbal de wedstrijd beëindigde.

Jubilarissen 250 & 400 keer in RVVH 1

250

Rob van Luik
Op 1 februari 1986 speelde de robuuste verdediger Rob van Luik zijn
250ste wedstrijd in RVVH 1. Rob kwam op 17-jarige leeftijd in de
hoofdmacht terecht waar hij lang tot een vaste keuze behoorde. In een
ijzige koude werd hij gehuldigd in een uitwedstrijd tegen NSVV die
met 2-0 verloren werd. De scheidsrechter kon niet nalaten hem ook te
huldigen met een boeking.

250

Gerard Plaisier
Op 5 december 1987 werd Gerard Plaisier door voorzitter Cees de
Baat in de bloemen gezet. Een uiterst kostbare overwinning op
Spijkenisse was een mooi jubileumgeschenk voor de verdediger bij
zijn 250ste optreden.

400

John Fraanje
Twee maal een jubileumwedstrijd in zes jaar, 250 en 400 wedstrijden,
dat maak je niet vaak mee. Eigenlijk speelde hij half november 1988
tegen IJsselmeervogels al zijn 250ste, het wachten was echter op een
thuiswedstrijd. Die kwam op 10 december 1988 toen de doelman
zijn 250ste (254) tegen De Valleivogels speelde die jammer genoeg
weg vlogen met de overwinning Op 12 maart 1994 bereikte John de
mijlpaal van 400. De Zeeuwse vissers uit Arnemuiden werden met een
5-0 verlies naar huis gestuurd. Toch nog een mooi jubileumgeschenk.

250

Wout Lems
Getalenteerd als hij was speelde
Wout Lems als 14-jarige Feyenoord
speler in Jong Oranje. Na zijn
Feyenoord periode speelde hij vanaf
1982 in RVVH 1. Op 27 januari
1990 speelde Wout zijn 250ste
wedstrijd in de brigade van trainer
Ad Bakker. Hij was een stylist met
een prachtige traptechniek.

250

André en Peter Nugteren
Tweelingbroers die beiden
gehuldigd worden voor hun 250ste
wedstrijd in de hoofdmacht. Dat is
toch wel vrij uniek. Op 10 september
1994 was het André die als een
altijd zwoegende middenvelder zijn
jubileum speelde tegen Roda Boys.
Een overwinning werd hem helaas
onthouden want na afloop stond er
1-1 op het scorebord. Peter trof het op 9 maart 1996 beter.
De linker verdediger mocht in zijn jubileumwedstrijd naast
bloemen ook een overwinning mee naar huis nemen. De 7-1
tegen HVO gaf zijn dag extra glans.

400

Herman Driessens
In zijn eerste thuiswedstrijd, op
12 september 1987 tegen NSVV,
debuteerde de van s.v. Slikkerveer
over gekomen Herman Driessens
sterk. Op 28 september 1995
speelde de middenvelder tegen
Zevenhoven zijn 250ste in het eerste
van RVVH. Op 18 oktober 1999
werd hij opnieuw gehuldigd maar
dan voor zijn 400ste wedstrijd.
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250

Joost Huijsdens
Eveneens op 18 oktober 1999, vóór
dezelfde wedstrijd als waar Herman
Driessens werd gehuldigd voor
zijn 400ste wedstrijd,
kreeg Joost
Huijsden door voorzitter Gerrit Meijer
de
bloemen uitgereikt voor 250
wedstrijden. De verdediger, afkomstig
uit eigen jeugd, maakte sinds 1991 deel
uit van de A-selectie.

250

Harry Nugteren
De
wedstrijd
RVVH-Zwaluwen
Vlaardingen werd op 18 november
1995 van een feestelijk tintje voorzien.
Harry Nugteren jubileerde. De kleine
spits trok voor de 250ste keer het
shirt van RVVH aan. Na zijn actieve
voetballoopbaan heeft hij zich nog
jaren ingezet voor de RVVH jeugd.

250
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Peter Stassen
In het voetbalseizoen 1994/1995 raakte
de sierlijke libero zwaar geblesseerd.
Maar wat velen niet verwachtten was
dat hij bij zijn rentree in 1996 weer
op hoog niveau zou terugkeren. Een
bewonderenswaardige comeback. Op 8
maart 1997 werd Peter vóór de kraker
RVVH-Spijkenisse (2-2) terecht in het
zonnetje gezet voor zijn 250ste wedstrijd
in het RVVH shirt.

RVVH 22 seizoen 1972/1973
Ongeslagen kampioen! Niet alle namen konden worden achterhaald. Wel herkennen we oud voorzitter Joop
Piket (zittend 2e van links) en penningmeester (tot 2020) Wil Sierat (staand 2e van rechts). Het elftal was
samengesteld uit bewoners van een flat in de Van Lennepstraat 61 t/m 139 in Ridderkerk.

Weetje

Zilveren bondsspeld voor Theo Huizer
Op de algemene ledenvergadering in oktober
1991 kreeg algemeen secretaris Theo Huizer
van de KNVB afgevaardigde Rijk in ’t Veld de
zilveren bondsspeld opgespeld. Dit voor het
25 jaar bekleden van de functie van algemeen
secretaris. In ’t Veld zei dat Theo op de
volgende speld geen 25 jaar hoefde te wachten
omdat hij over 15 jaar weer aan de beurt was.
Theo kon de KNVB-man niets beloven.

Jubileumwedstrijd tegen Feijenoord

I

n 1993 bestond RVVH 75 jaar en het leek het
bestuur leuk om ter gelegenheid daarvan een
wedstrijd tegen de profs van Feijenoord te spelen. De
wedstrijd werd gespeeld op zaterdag 28 augustus. De
spelers die in 1967 RVVH landskampioen gemaakt
hadden waren eregast.
Gadegeslagen door bijna vierduizend toeschouwers
landden er voorafgaand aan de wedstrijd
parachutisten op het veld, was er een voorwedstrijd
en speelde een muziekorkest. Het elftal van RVVH
speelde met een aantal invallers maar het door
Willem van Hanegem getrainde Feijenoord was niet
van plan om de jubilaris te sparen en trad aan met
spelers als John Metgod, Ulrich van Gobbel, Gaston
Taument, Rob Witschge en John van Loen. Helaas
konden John de Wolf, Regi Blinker en doelman Ed de
Goey wegens een blessure niet spelen.

Nadat voorzitter Hennie v.d. Sluis en burgemeester
Harm Bruins Slot eindelijk de bal uit het net van
de gelande parachutist gewurmd hadden kon de
wedstrijd beginnen. Hierna ontrolde zich op het
grastapijt een sprankelende jubileumshow waarin
het bejaarde Hercules slechts een bijrol vervulde en
Feijenoord als landskampioen liet zien hoe er ook
gevoetbald kan worden.
Aan het einde van het vuurwerk op het Ridderkerks
doel werd de wedstrijd afgesloten met een 0-11 stand
na een feestelijk schouwspel waarvan de kijkers met
volle teugen hadden genoten.
Behalve de wedstrijd tegen Feijenoord werden nog
een aantal andere bijzondere wedstrijden gespeeld.
Op 2 januari van datzelfde jaar speelde RVVH 1 een
wedstrijd tegen oud eerste elftal spelers waaronder
Henk v.d. Ent, Gerard Plaisier, Wout Lems en Bartho

Westerdijk. Het door ex-RVVH trainer John
Huegenin gecoachte team van de ‘oudjes’ verloor
met 2-1.
Op Hemelvaartsdag speelde oud-RVVH een
wedstrijd tegen een Oud-Ridderkerks elftal.
Voor RVVH speelden o.a. Martijn van Faassen,
Goos Nugteren en Cees Steketee mee. Bij Oud
Ridderkerk waren Koos van Weijen, John
Djermor, Jaap Verhoeven en Arie den Uyl van
de partij. En of dat niet genoeg was werd er nog
dieper in de historie gedoken. Eind mei kwam
de oude garde van Hercules uit de jaren vijftig
en zestig in de “wei”. Met aanzienlijk meer buik
en minder haar probeerde men nog één keer te
schitteren. En dat lukte want het team dat onder
leiding stond van Arie Heiden Sr. wist met 2-1
te winnen van het team van Peet Brouwer. Dit
alles onder leiding van scheidsrechter Aart van
der Spoel.
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De familie Snijders

A

ls er één familie is die zich jarenlang ingezet heeft voor RVVH is het wel de familie
Snijders. Voor J.L. Snijders, die we hierna Pa Snijders zullen noemen, begon het toen
hij wekelijks langs de lijn de voetbalprestaties van zijn 8-jarige zoon bekeek. Zoiets blijft
niet onopgemerkt en al gauw kwam er een RVVH functionaris hem vragen “of hij iets
voor de vereniging wilde doen”. Dat wilde hij wel en na verloop van tijd was hij leider van
het 6e elftal en ook vaste medewerker in de kantine. Die twee functies heeft Pa Snijders
jarenlang bekleed. Ieder zaterdag stonden hij, zijn vrouw, zijn zoon en diens vrouw in
de keuken patat te bakken en soep en snacks te maken. Patat bakken, zo zei hij, had
hij van zijn vrouw geleerd.
In die tijd kon het bij de thuiswedstrijden van RVVH erg druk zijn,
duizend mensen was geen uitzondering en dat konden ze dan in de
kantine goed merken. Later werd Pa Snijders leider van het 13e seniorenelftal en nog later van het 2e dat in 1989 kampioen van Nederland van
de zaterdagtak werd.
Het werk op de zaterdagen van de familie Snijders begon altijd om 09.00 uur in
de kantine en eindigde om 17.00 uur. In 1984 stonden Pa en Moe Snijders 12½
jaar in de kantine waarvoor ze gehuldigd werden met bloemen en veel cadeaus.
Pa Snijders had daar geen moeite mee. Hij en zijn vrouw deden het werk voor
RVVH graag en konden de zaterdagen op het sportpark niet missen.
In 1980 waren er drie generaties Snijders aan RVVH verbonden want naast zijn zoon,
die in het supportersbestuur zat, voetbalde ook zijn kleinzoon Edwin in het 9e elftal.
Na 13 jaar trouw diensten te hebben gedraaid namen Pa en Moe in september 1985
afscheid en deden ze, gezien hun leeftijd, een stapje terug.

Historie RVVH dankzij plakboeken Pa Snijders
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Vanaf 12 april 1965 t/m 28 mei 1996 plakte de familie Snijders alles in wat er in de
media en het clubblad over RVVH geschreven werd. Daar zijn we als samenstellers zeer
dankbaar voor want er is helaas bijzonder weinig bewaard gebleven over het verleden
van de club omdat er geen notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen enz. bewaard
gebleven zijn. Soms waren de ingeplakte artikelen vergezeld van een goedkeuring of
afkeuring zoals b.v. bij het onverwachte vertrek van Jos Houweling naar Heerjansdam toen
er een niet echt vleiend commentaar bij het desbetreffende krantenartikel geschreven

Keuken- en kantinepersoneel anno 1983 Staande vlnr: Wim Snijders, Karel
Hoogwerf, Ma Snijders, Paula Piket, Jopie Plaisier, Pa Snijders, Truus Punt,
Ab Punt. Zittend vlnr: Corrie Snijders, Gré van Oorschot, Nel van Bunik, Tiny
Huizer. Voorgrond: Jeanne Slingerland.

werd. Toen Harry Nugteren in 1992 naar Groote Lindt verhuisde werd
bij het ingeplakte artikeltje uit de Combinatie geschreven: “Jammer, maar
waar”. Of in 1993 toen RVVH de jubileumwedstrijd vanwege het 75 jarig
bestaan tegen landskampioen Feijenoord met 0-11 verloor: “Ze hebben
Feijenoord laten winnen.”
In 1989 was er vanwege het 70-jarig bestaan van RVVH in de Oudheidkamer
een grote tentoonstelling waarvoor Pa Snijders al zijn plakboeken ter
beschikking stelde. Daar was dan ook veel belangstelling voor en na afloop
kreeg Pa zijn boeken weer onbeschadigd terug.
Familie Snijders, hartelijk dank voor jullie jarenlange trouw aan de
club. Niet alleen voor het leiderschap en jullie inzet in de kantine, maar
ook voor het trouw inplakken van alles wat over RVVH in de kranten
verscheen want zonder jullie was het overzicht 100 jaar RVVH heel wat
dunner geweest.

INTERVIEW
Goos Nugteren

B

ij de namen van de spelers die we
zeker niet mogen vergeten staat ook
die van Goos Nugteren. Goos kwam als
junior bij RVVH spelen en toen hij rijp
was voor het 1e elftal was de generatie,
die in 1967 landskampioen geworden
was, aan het afbouwen. Maar hij
werd, naar eigen zeggen, heel goed
opgevangen door spelers als Han van
Loon, Lam Mak, Cor Vlegaard.

Goos herinnert zich nog heel goed dat bij de eerste training Ad van
Dongen zei dat ze de eerste twee weken geen bal zouden aanraken.
Conditie, daar ging het om en daarom moesten ze minstens
100 kilometer gelopen hebben voor ze aan partijtjes toe zouden
komen. Dat lopen vond plaats in het Lohmanpark rond de vijver.
Maar Herman Oelen, die het niet zo op al dat lopen had, zwom dan
soms de vijver over om een stuk af te kunnen snijden.
De conditie was dus wel goed maar toen ze in 1978 tegen tien man
van Quick Boys kampioen konden worden vergooiden ze de titel
en ging Noordwijk met de eer strijken. Op een keer moest RVVH
een wedstrijd spelen tegen ONI uit ‘s-Gravenmoer t.g.v. het in
gebruik stellen van een lichtinstallatie. Die installatie bestond uit
vier lampen die in een hoek van het veld stonden met daaronder
een muziekorkest van zegge en schrijven vijf personen. Eén
tamboer maître, één met een vaandel, één om bij te lichten en twee
muzikanten. Het licht was zó slecht dat toen er een bal over het
doel van RVVH geschoten werd en Arie Dekker hem wel even zou
gaan halen, hij door het slechte licht zo het prikkeldraad in liep en
de spelers hem eruit moesten halen.
Eén keer speelde Goos in het Ridderkerks elftal maar dat was
omdat toen bijna het hele elftal afgezegd had. Gedurende zijn
RVVH periode heeft Goos misschien wel duizend wedstrijden
samen met Cees Steketee in het veld gestaan. Toen hij zijn voetbal

carrière aan het afbouwen was in het
7e elftal, met veel plezier in het veld
en de kleedkamer, kreeg hij steeds
meer last van zijn achillespezen en
moest hij helaas noodgedwongen
stoppen met voetballen.
Na zijn voetbalperiode heeft Goos
met Arie Vlasblom een trainerscursus
gedaan en ging hij de jeugd trainen.
Hoogtepunt daarbij was een reis
met Cor Verschoor, Arie Vlasblom
en de B-jeugd naar Martinique
voor een internationaal toernooi
met wedstrijden tegen elftallen uit
het Caraïbisch gebied en Europa.
Onder moeilijke omstandigheden,
35 graden hitte, spelen vlak na de
reis en een wedstrijd om 07.00 uur
in de morgen, behaalde RVVH daar
de zevende plaats. Voor iedereen een
fantastische ervaring waarbij ook
nog beslag gelegd werd op de Fair
Play Cup. Een trofee waar de leiding
eigenlijk blijer mee was dan met de
eerste prijs.
Na zijn trainersperiode is hij de
contributie inning gaan doen
waarvan het systeem verouderd was.
Maar daarbij hoorde ook de clubblad
administratie, de boete administratie
en de seizoenkaarten. Het heeft Goos
veel tijd gekost om dat, inclusief
de automatische incasso voor de
contributie, te vernieuwen.
Goos Nugteren, weer zo’n man waar
we veel aan te danken hebben.

Oer RVVH’er en voorstopper Goos Nugteren zorgt weer
eens voor paniek in de defensie van SSS Klaaswaal. Zijn
karaktereigenschappen in combinatie met blauw-wit bloed
in de aderen hielpen RVVH altijd vooruit.

Toernooi B jeugd Martinique. Goos zit rechtsonder tussen
Cor Verschoor (l) en Arie Vlasblom (r).
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Viering 80-jarig
bestaan

H

et 80-jarig bestaan van de club werd in augustus
1998 op grootse wijze gevierd. Allereerst was
er een expositie in de Oudheidkamer waar veel uit
de geschiedenis van RVVH te bewonderen was. De
opening werd op zaterdag 29 augustus verricht door
twee adspirant leden nl. Cherelle de Winter en Sander
Krouwel.
Veel belangstelling trokken de 33 plakboeken van
“Pa Snijders” die de afgelopen 33 jaar alles wat maar
even met RVVH in verband gebracht kon worden
ingeplakt had. Ook werd er door de Oudheidkamer
een boekje uitgegeven met de geschiedenis van
80 jaar RVVH. Na de opening spoedde iedereen
zich naar het sportpark voor de voorwedstrijd van
de veteranen van Hercules tegen het Nederlands
Burgemeesterselftal met als rechtsback onze eigen
burgemeester Drs. J.B. Waayer.
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Het Burgemeesterselftal was een officieel KNVB
elftal dat elk jaar een zestal wedstrijden speelde voor
het goede doel t.w. de Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding.
Helaas kon het elftal niet op volle sterkte aantreden
vanwege de vakantie in Zuid-Nederland en een paar
afzeggingen. Om die reden kregen ze versterking
van de tegenstander want RVVH doelman John
Fraanje nam, als tijdelijk burgemeester van Rijsoord,
plaats onder de lat omdat de vaste doelman van
de burgevaders verhinderd was. Voorafgaande
aan de wedstrijd overhandigde RVVH-voorzitter
Gerard Meijer een cheque van f. 3000,-- aan de heer
Clements Olsthoorn van het Leprafonds. Daarna
werd er gevoetbald maar al gauw bleek dat de
burgemeesters wel letterlijk maar niet figuurlijk

“ontketend” waren. De meesten hadden,
vanwege de net afgelopen vakantie “de
conditie van een wijkagent” en aan het
einde van de wedstrijd stond er 4-0 voor
de RVVH veteranen op het scorebord
door o.a. 2 doelpunten van Cees Steketee.
Na deze wedstrijd speelde RVVH 1 een partij tegen de reserves van
Feijenoord die niet van plan waren de 80-jarige te sparen en met 1-5
wonnen. De eer voor RVVH werd gered door Herman Driessens.
Later was er nog een instuif in het clubgebouw waarmee de
feestelijkheden afgesloten werden. Uiteindelijk bleken 1300
bezoekers de expositie “80 jaar RVVH” in de Oudheidkamer
bezocht te hebben.

Het burgemeesterselftal samen met de veteranen van RVVH. Staande 5e van links burgemeester Waayer van
Ridderkerk. John Fraanje en Fred Gorter waren die dag even uitgeleend aan de burgevaders.

Medische verzorging... Van EHBO-ers naar een
volledig medisch team

E

en vereniging zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Vrijwilligers die dag in dag uit
bezig zijn met het draaiend houden van hun club, ze zijn goud waard.

Eén van die vrijwilligers was Wim de Winter. In oktober 1967 kwam hij bij RVVH als
verzorger wat hij meer dan 40 jaar, tot ver na zijn 80ste verjaardag, vol zou houden.
Hij begon als één van de vijftien mensen die via de club hun EHBO diploma haalden
maar na verloop van tijd waren er daar nog maar drie van over die verzorger geweest
zijn en uiteindelijk bleef hij nog maar alleen over. Om te beginnen was hij twintig jaar
verzorger van het 2e elftal waar hij veel mooie herinneringen aan had. Schitterende
wedstrijden heeft hij meegemaakt en diverse kampioenschappen. Zelfs een algeheel
kampioenschap voor reserve elftallen bij de zaterdagamateurs. Naast zijn werk als
verzorger was De Winter ook chauffeur van het 2e elftal en ook actief op de jaarlijkse
“Rommelmarkt”. Waar hij vooral tegenop zag was het moment dat hij zou moeten stoppen als EHBO’er en dat steeds
dichterbij kwam. Maar, zo zei hij: “het zal er toch eens van moeten komen.”
Vanaf begin 70-er jaren werd de begeleiding van het selectie versterkt met een gediplomeerd sportmasseur. Na een
paar jaar werd die functie vervuld door Dick Sterkenburg. Naast massages deed hij ook aan preventief bandageren
om blessures te voorkomen. Voor de zwaardere gevallen (ondersteunende apparatuur) werd door hem een beroep
gedaan op de plaatselijke fysiotherapeuten Ger Bevelander en Arie Waalboer om geblesseerde spelers weer snel
verantwoord op het veld te hebben. Ook werd in sommige gevallen afgereisd naar Zeist of Papendal voor consult en
de beste adviezen.

Wim de Winter, de laatste EHBO-er!

Verzorging of “Doppelschwalbe?”

Omdat daar in de vereniging behoefte aan was werd In augustus 1986 de medische staf van RVVH versterkt met
een echte arts. Zijn naam was…Jan Dokter, die als afgestudeerd arts verbonden was aan het Zuiderziekenhuis in
Rotterdam. Als trouwe supporter volgde hij al een tijd lang de wedstrijden van het eerste elftal van RVVH. Op een
keer werd een toeschouwer tijdens een wedstrijd getroffen door een hartinfarct en verleende hij direct eerste hulp.
Toen een soortelijk geval zich later herhaalde werd Jan gepolst voor de functie van (onbezoldigd) clubarts. Als het
nodig was kwam Jan op trainingsavonden langs voor consult en vaak werd het dan laat omdat er nog gezellig een
potje werd gekaart. Dokter Dokter, een combinatie die je niet gauw vergeet.
Dick Sterkenburg was toen al twaalf jaar als verzorger werkzaam voor RVVH. In die tijd maakte hij zeven trainers
mee. Samen met trainer John Huguenin ontwierp hij speciale trainingsstof die gericht was op het voorkomen van
blessures. Dat deze methode succesvol was bewees het feit dat het aantal letsels een paar seizoenen erg laag bleef. Toch
bleef er altijd een arts op de achtergrond voor een snelle diagnose. Het is een wonder dat het inmiddels aangeschafte
“hartkoffertje“ niet vaker is gebruikt voor de supporters die vaak ook heel wat te verduren kregen.

De blessure van Jan Willem Verschoor wordt
deskundig beoordeeld door verzorger Dick
Sterkenburg en arts Jan Dokter.
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INTERVIEW Henk van der Ent

E

én van de talentrijkste spelers uit de geschiedenis van RVVH is ongetwijfeld Henk van der Ent. Geboren op
1 mei 1956 groeide hij op aan de Koninginneweg en werd hij op 7-jarige leeftijd lid van RVVH waar hij
zijn eerste wedstrijd in F12 speelde. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in RVVH 1 in een bekerwedstrijd tegen
DETO waarbij hij zijn eerste goal scoorde. Al na een jaar werd hij gecontracteerd door het Bredase NAC.
Tijdens zijn militaire diensttijd, die hij in
de Trip van Zoutland kazerne in Breda
doorbracht, speelde hij ook in het militaire
elftal samen met o.a. Jan Poortvliet en Benny
Wijnstekers. Meestal speelde hij in NAC-C
waarmee hij kampioen van Nederland werd,
‘s middags kwam hij uit voor het C-elftal en ’s
avonds tijdens “het avondje NAC” zat hij bij
het eerste elftal op de bank.
Maar omdat hij naar zijn mening onder trainer
Hans Dorjee te weinig aan voetballen toekwam
ging hij aan het einde van zijn contractperiode
weer terug naar RVVH. Dat was in die tijd
verplicht, als je weer amateur werd moest je
terug naar je oude club. Bij RVVH speelde hij
twee jaar in het eerste elftal.

Pupillen elftal 1965
v.l.n.r boven : Johan de Jong, Jan de Bie, B. Visser (leider),
Gertjan de Deugd, Harry Verschoor, Arie de Heer, H. de
Bie (leider), Cees v.d. Steen. v.l.n.r onder : Henk v.d. Ent,
Danny Nugteren, Ton van Vliet, Cees v.d. Weele, Ruud
Dekker.

Op een zaterdagavond zat Henk met zijn verloofde
in de bioscoop St. Joris in Ridderkerk toen
halverwege de film de deur openging en de stem
van zijn vader klonk: “Henk, waar zit je?” Omdat
er iemand afgevallen was mocht Henk mee met het

Henk, waar zit je?
Tijdens een wedstrijd tegen Zwart-Wit ’28,
waarin hij twee keer scoorde, zat ook Arie de
Vroed, de trainer van het Nederlands Amateur
Elftal, op de tribune om de gebrs. Wander van
de thuisclub te bekijken.
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Omdat Henk in die wedstrijd erg goed speelde
kreeg hij een uitnodiging voor een centrale
training in Zeist maar dat kreeg geen vervolg.

Henk met trainingsmaatje en boezemvriend Henk
Sterkenburg. Op de achtergrond Arie Vlasblom en Ton van
der Padt.

amateurelftal naar Turkije en de volgende dag zat
hij al in het vliegtuig. Met dat elftal heeft hij in en
tegen veel landen gespeeld o.a. Turkije, Frankrijk,
Roemenië, Mexico en België. Dit alles in zijn
RVVH tijd. In totaal zou hij zeven keer voor het
amateurelftal uitkomen. Evenveel als Jaan de Graaf
van IJsselmeervogels. In die zeven wedstrijden
scoorde hij tien keer.
Inmiddels had Wuustwezel (België) zich voor hem
gemeld maar Henk had de boot wat afgehouden,
maar na een teleurstellend verloren wedstrijd tegen
DETO besloot hij tijdens de lange busreis terug
om op hun voorstel in te gaan waarna hij naar
Wuustwezel verkaste. Daar speelden nog meer ex
NAC-spelers o.a. Adrie Brouwers. Hij tekende een
contract voor een jaar maar het zouden er zeven
worden. Zijn grootste succes behaalde hij met
Wuustwezel door kampioen te worden in de 3e klasse
en daardoor te promoveren. Helaas was het niveau
te hoog en moest de club het jaar daarop weer een
stapje terug doen. Ook speelde hij bekerwedstrijden
tegen Anderlecht en Club Brugge.
Tot zijn 29e jaar speelde hij bij onze zuiderburen
en scoorde veel doelpunten. Daarna ging hij weer
terug naar RVVH waar hij weer twee jaar voetbalde.
Omdat hij op het laatst weinig speelminuten in het
eerste elftal kreeg van de toenmalige trainer Maarten
de Keizer maar wel een aantal wedstrijden in het
2e ging hij voor Strijen spelen waar Gerard Meier
trainer was. Daar werd hij twee keer kampioen.
Na daar vijf jaar gespeeld te hebben kwam er op
38-jarige leeftijd een einde aan de voetballoopbaan
van Henk van der Ent als speler.
Maar dat wilde niet zeggen dat het helemaal
afgelopen was want Henk zette zijn carrière voort
als trainer. Hij haalde drie trainersdiploma’s en zijn

RVVH-DETO. Henk in één van zijn vele duels met zijn directe tegenstander. In het amateurvoetbal was toen nog geen
shirtreclame toegestaan. Dat werd slim opgelost door de letters LFS in het logo van Leijs Ferry Services te vervangen door
RVVH. En dat mocht wel.

eerste club was SSS, in zijn toenmalige woonplaats Klaaswaal, waar hij de A-jeugd ging trainen. Na een jaar
kreeg hij een eindje verderop Strijen 2 onder zijn hoede waar Jos Houweling hoofdtrainer was. Twee jaar
later werd hij hoofdtrainer bij Zinkwegse Boys en weer twee jaar verder kreeg hij als hoofdtrainer de v.v.
Klundert onder zijn hoede. Ook met deze club werd hij kampioen. Daar bleef hij drie jaar om vervolgens
naar ZBVH in Zuid Beijerland te verhuizen, met weer een kampioenschap, waarna hij na vier jaar RVVH 2
getraind te hebben zijn rijke voetbalcarrière op 56-jarige leeftijd afsloot. Sinds 2016 woont hij in Klaaswaal
van waaruit hij wekelijks op zaterdag voetbalwedstrijden in de omgeving bezoekt.
Al met al mogen we zeker stellen dat Henk van der Ent een van de meest succesvolle spelers is die RVVH
ooit voorgebracht heeft.
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INTERVIEW
Ton van der Padt

A

ls er één speler van RVVH afkomst is die tegen de
allergrootste Nederlandse voetballers gespeeld heeft
dan is het Ton van der Padt. Geboren in 1958 kwam hij op
7-jarige leeftijd bij RVVH terecht en speelde daar tot zijn
22ste jaar.

Begonnen in de jeugd als spits doorliep hij de
elftallen C1, B1 en A1 en debuteerde hij toen hij
17 jaar was onder trainer Gerard Weber in het
1e elftal waar hij centrale verdediger werd. Daar
speelde hij zo goed dat dat opviel bij Excelsior
Rotterdam, dat toen nog in de 1e divisie voetbalde.
Met zijn vader als zaakwaarnemer ging hij in
gesprek met Excelsior waarna hij de Sportlaan
voor Woudestein verruilde. Daar kwam hij als
amateur in het tweede elftal terecht maar toen
hij op een keer met het 1e elftal mee moest doen
werd hij prof en incasseerde RVVH f. 4000,-voor hem. Zelf verdiende hij f. 21.750,-- per jaar,
plus f. 300,-- voor een gewonnen wedstrijd en
f. 150,-- voor een gelijkspel. Bij verlies werd er
niets betaald. Te weinig om van te leven en dus
werkte hij van ’s morgens acht tot ’s middags drie
uur voor zijn baas, het expeditiebedrijf Geodis,
waarna hij naar het trainingsveld ging.

RVVH incasseert f 4.000,Daarna ging het snel, Excelsior promoveerde
en Ton speelde tegen de grote voetballers uit de
Nederlandse geschiedenis zoals Ronald Koeman,
Ruud Gullit, Frank Rijkaart, Danny Blind en, de
allergrootste, Johan Cruyff in diens Feijenoord
periode. Frank Rijkaart vond hij geen prettige
jongen. Ton herinnert zich een wedstrijd in de
Meer waar hij als aanvoerder na afloop geen hand
kreeg van Rijkaart. Niet omdat Ajax verloren had
maar gewoon omdat Rijkaart hem niet zag staan.
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Hij speelde zo goed dat hij op een gegeven
moment als beste libero, vrije verdediger in
goed Nederlands, van de eredivisie uitgeroepen
werd en bijna wekelijks opgesteld werd in het
beste elftal uit de eredivisie van de afgelopen

Pupillenelftal 1970.
Boven v.l.n.r.: Wim de Sterke, Hannis de Bie (leider), Hennie A
Sinai, Addy Smith, Jan Langenberg (leider). Onder v.l.n.r.: Ad
Hartog, René Plaisier.

speelronde. De hoofdsponsor van Excelsior
was Akai, een Japanse fabrikant van beelden geluidsapparatuur waarvan Ton, in plaats
van een loonsverhoging, een mooi setje thuis
had staan. Door die sponsor werd er op een
gegeven moment voor de hele selectie een reis
naar Japan georganiseerd waar wedstrijden
gespeeld werden tegen fabrieksploegen o.a. van
het automerk Mazda.
Er waren in die tijd vage plannen om met
trainer Rob Jacobs mee naar Groningen te gaan
maar dat is er nooit van gekomen, deels omdat

de Sportlaan zagen ze hem graag komen
maar helaas moest hij na ruim een jaar
voetballen stoppen met de sport vanwege
problemen met de achillespezen, Een
blessure waar hij nu nog last van heeft.
Bij RVVH is hij nooit betaald, er werd in
die tijd nog gespeeld omdat men er lol in
had, meer niet.
Tegenwoordig loopt hij regelmatig
als grensrechter langs de lijn bij het
2e van Slikkerveer omdat zijn zoon
daar tot voor kort voetbalde. Tot een
vertegenwoordigend elftal heeft hij
het nooit geschopt, wel speelde hij
één oefenwedstrijd in West ll en een
onderling partijtje met de selectie van
het Olympisch Elftal met als coaches
Rinus Michels en Dick Advocaat.

Achterberg, Rob Streefkerk, Gijs Steehouwer (scheidsrechter), Fred
ddy Remus, Ton vd Padt, Sjaak Birahy, Tjaard de Vries, Erik den

hij dan niet bij zijn toenmalige baas in Rotterdam
kon blijven werken. Ook was er op een gegeven
moment belangstelling van Anderlecht en Vitesse
maar ook dat is nooit iets geworden. De beste
voetballer die hij ooit als tegenstander gehad
heeft is naar zijn mening Willem van Hanegem.
Toen hem na een degradatie en problemen met
trainer Henk Wullems een naar zijn mening
slecht contract aangeboden werd besloot hij
weer terug te gaan naar waar hij begonnen was,
RVVH, waar Maarten de Keizer trainer was. Aan

Ton van der Padt, weer zo’n kind van
de club waar we als Herculanen trots op
mogen zijn.

Ton ontneemt Johan Cruyff de bal via een sliding tijdens de
eredivisiewedstrijd Excelsior - Feijenoord in het seizoen 1983-1984.
Dat jaar werd Feijenoord kampioen. Ton is een van de weinige
voetballers die kan zeggen dat hij tegen een van de grootste voetballers
aller tijden heeft gespeeld.

RVVH-Heerjansdam. Ton ontfutselt met een sliding, zijn specialisme,
de bal van een doorgebroken Heerjansdammer.

Weetje
John Metgod loopt stage bij RVVH
In 1987 was Feijenoord-aanvoerder
en o.a. oud Real Madrid speler John
Metgod bezig met het behalen van
zijn trainers diploma. Onderdeel van
de cursus was een stage periode die
Metgod afwerkte bij collega trainer Jan
Olde Riekerink die de jeugdselectie
van RVVH onder zijn hoede had.
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Daniël Wijk

V

oor het begin van de competitie 1990/1991 meldde zich ene Daniël Wijk aan als lid van RVVH. In zijn eerste
seizoen aan de Sportlaan zou hij zelfs meteen topscorer worden met 27 doelpunten en werd hij hiermee
tevens winnaar van de Rotterdams Dagblad trofee.

Legendarisch is het verslag van Henk Sterkenburg
van de wedstrijd DSVP-RVVH in de competitie
1992/1993: “Toen RVVH na de rust met 1-4 voor
stond, dank zij twee doelpunten van Daniël, begon
zijn maag te knorren en trainer Jos Houweling, die
dat zag (of misschien wel hoorde) voorzag hem
van een broodje kaas. Maar Herman Driessens,
middenvelder van RVVH, had daar geen boodschap
aan en liet een meesterlijk steekballetje achter de
verdediging van DSVP ploffen. In een fractie van een
seconde won de honger naar doelpunten het van de
honger naar voedsel en met het broodje in de hand
ging Wijk richting bal, omspeelde een verdediger en
schoof achteloos de 1-5 in het net. Als je het niet live
gezien had waande je je in een reclamefilmpje van
Uniekaas. Na de 2-5 scoorde Daniël nog een keer en
bracht zo zijn totaal van die middag op vier”.

Honger naar doelpunten
Daniël Wijk ontvangt uit handen van Wim
Berends de “Gouden Schoen” als topscorer
(27 doelpunten) in het seizoen 1990-1991 van
de 2e klasse van het zaterdag voetbal.
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Vele keepers hebben niet het geluk gekend om
Daniël van scoren af te houden. Ook bracht
hij vaak medespelers in positie om tot scoren te
komen.

Daniël oogde als een type spits die menig verdediger op voorhand zand in de ogen deed strooien. Zijn
lichaamsbouw (fors) was daarvoor verantwoordelijk, maar na negentig minuten dachten de meeste
mandekkers die op hem speelden, heel anders over deze meesterlijke spits. Daniël beschikte over een unieke
startsnelheid, had in tegenstelling tot wat veel zogenaamde kenners niet opmerkten een verfijnde techniek,
waardoor hij voor RVVH soms de meest unieke treffers scoorde. Maar bovenal was Daniël een echte spits.
Hij stond vrijwel altijd op het juiste moment op de juiste plek, om soms ook met een achteloos hakje of een
klein tikje te scoren. Een andere eigenschap die Wijk beheerste was het overzicht om ànderen te laten scoren.
Hij werkte op de veiling Barendrecht en moest soms ’s nachts werken. Een reden waarom hij niet altijd op tijd
op het sportpark kon zijn. Vaak ging hij bij uitwedstrijden niet met de spelersbus mee of liet hij de warmingup aan zich voorbijgaan.

Op 23 januari 1993, een dag voor zijn 25e verjaardag
scoorde hij zijn 50e doelpunt voor RVVH. Bij de
onvermijdelijke taart grapte doelman John Fraanje
dat hij eigenlijk ook wel zoiets verdiend had omdat
hij er inmiddels al minstens 100 doorgelaten had.
Het bestuur ging daar niet op in.
Aan het einde van de competitie 1993/1994 moest
RVVH voor promotie naar de 1e klasse op De
Bongerd, het veld van de BVV Barendrecht, een
beslissingswedstrijd spelen tegen het Zwijndrechtse
VVGZ. Daniël was op vakantie in Spanje en werd
speciaal voor deze wedstrijd van zijn vakantieadres
ingevlogen. Het mocht niet baten, RVVH was deze
middag zichzelf niet, en verloor met 3-0.
In de zeven seizoenen die hij voor RVVH speelde
zou Daniël Wijk meer dan 200 doelpunten maken.

Weetje

Tweelingen

I

n de nu beschreven periode speelden er twee
tweelingen in RVVH nl. de tweeling Nugteren en
Heiden. Dezelfde stijl van voetballen en alleen maar
door de ouders uit elkaar te houden.
Zo waren daar de broers Nugteren die heel erg op
elkaar leken. Heel gemakkelijk als de scheidsrechter
je op wilde schrijven en er geen rugnummers waren.
Als je dan al een boeking had gaf je gewoon de naam
van je broer op.
De jongens waren voor buitenstaanders alleen uit
elkaar te houden omdat André een pukkeltje op
zijn kin had en Peter een spleetje tussen zijn tanden.
Maar het kan ook wel andersom geweest zijn. Allebei
stijf links en stevig in de duels.
In het seizoen 1989/1990 vielen wederom twee
gezichten op omdat ze zoveel op elkaar leken. Het
waren de gebroeders Bas - en Arie Heiden. Alweer
een eeneiïge tweeling. Hun vader Arie Heiden had er
met een prachtige kopstoot tegen titelkandidaat “De
Zwerver” voor gezorgd dat RVVH op 15 april 1965
naar de hoogste klasse promoveerde.
De tweeling Heiden, Bas en Arie, hield ik persoonlijk
uit elkaar door vast te houden aan het ezelsbruggetje:
Bas Buiten en Arie Achter. Twee snelle jongens met
veel loopvermogen.
Later hebben we ook nog de Steijger drieling gehad
die daarvoor in Barendrecht voetbalde maar dat
heeft niet lang geduurd omdat ze “modellenwerk“
liever deden dan voetballen. Of misschien leverde
dat wel meer op.

Boven de gebroeders Heiden en
onder de gebroeders Nugteren.

Als de konijnen
In het jaar 2000 kregen de sportparken
van Bolnes en RVVH tegenstanders
uit onverwachte hoek nl. konijnen. De
knaagdieren hadden het malse gras van de
sportvelden ontdekt en beschadigden door
hun gegraaf de velden waardoor gevaarlijke
situaties ontstonden met kans op blessures.
Het frustrerende was dat er niets
aan gedaan kon worden vanwege
een nieuwe wet die verbood dat er
voor de bestrijding van de dieren
een jachtvergunning afgegeven
werd. In die tijd liepen er in de
verdediging van RVVH een paar
terriërs maar of die ooit ingezet
zijn is niet bekend. Jan v.d. Linden
fungeerde soms als jachtopziener
en probeerde met zijn bouvier de schade
zoveel mogelijk te beperken.

Weetje
Oud-strijders RVVH-Rijsoord
In 1987 speelde op Hemelvaartsdag het z.g.
“Landstitelteam” van RVVH een wedstrijd
tegen Oud Rijsoord. Bij RVVH acteerden o.a.
Arie Rijsdijk (De blanke Stanly Menzo), Han
van Loon en Cor Vlegaard. Bij Rijsoord stonden
Kees Rutten, Ad Sloof en de legendarische
Gerrit Bestebreurtje in de basis. De wedstrijd
werd geleid door Henk van Driel.
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Voetbalhumor met
een knipoog

105 jaar moest zijn. Bij een kansloze achterstand
van 4-0 bij Spakenburg uit, nam hij in de rust echt
rust en begon de “Panorama” te lezen waar foto’s
van mooie vrouwen in stonden. In het nemen
van vrije schoppen was hij een pikeur. Jan is een

105 jarige schoonmoeder
beetje doof. Het is verschillende keren gebeurd dat
hij de bal direct in de kruising joeg maar dat die
wonderschone treffers werden afgekeurd omdat de
scheidsrechter gezegd had dat het een indirecte was.
Hij heeft nog een kans op een toptransfer gehad naar
HermesDVS. Naast f. 1500,- tekengeld zou een deel
in nature betaald worden nl. een brommer. Maar
helaas ze namen Kees van Kooten aan, de latere spits
van het Nederlands elftal. Jan viel een keer op diens

naam in voor Wim de Sterke die wegens militaire
dienst afwezig was. Tijdens die wedstrijd kreeg Jan
een, wat je nu zou noemen, gele kaart, rugnummers
bestonden nog niet. Jan zei: “mijn naam is Wim de
Sterke scheids.” En dat werd genoteerd. Toevallig
zat er die middag juist een scout op de tribune voor
Wim. Jan speelde een belabberde wedstrijd, Wim
werd geschorst en hoorde nooit meer iets van de
scout.
Nu we het nu toch over Wim de Sterke hebben. Hij
was al op zijn 23ste, door blessures geteisterd, leider
van het 1ste elftal. Onderdeel van zijn taak was o.a.
het doorgeven van de opstelling aan de tegenstander.
Dit i.v.m. de opstelling in het programma boekje.
Maar Wim verzon zelf wel eens een opstelling.
Het verhaal gaat dat hierdoor in de tachtiger
jaren een tegenstander tegen de spelers van het

S

oms heb je er de pest in als je cluppie, uiteraard
onterecht, weer verloren heeft omdat je nu eenmaal
soms verliest en de anderen soms winnen. Toch breekt
later in de week de zon weer door als de zaterdag weer
nadert. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen.” In dit artikel
hebben we wat anekdotes verzameld die na ruim
veertig jaar nog een glimlach op het gezicht brengen.
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Neem Jan Vlasblom, aanvaller in het eerste elftal in
de zeventiger jaren, zoon van oud 2e elftal leider Joop
Vlasblom die o.a. het reserve clublied “Leeuwerikske,
pluimen zal ik u”, gecomponeerd heeft. Trainen
vond hij leuk maar de nabesprekingen vond hij
maar niks omdat dat wat besproken was meestal in
het veld toch niet uitgevoerd werd. Hij probeerde
er soms onderuit te komen door te zeggen dat zijn
schoonmoeder jarig was. Tot een trainer er achter
kwam dat zijn schoonmoeder inmiddels minstens

Wim de Sterke (l) en Jan Vlasblom (r) halen humoristische herinneringen op.

landskampioenschapsteam uit 1967 gespeeld heeft
en er later achter kwam dat dit niet mogelijk was.
In de jaren zeventig deed het “vrouwelijk schoon”
zijn intrede in de verzorgende begeleiding. RVVH
had een preuts elftal en de verzorgster werd daarom
tijdens het omkleden naar de kantine gestuurd.
Vond ze niet leuk.
Wim was wel in voor een geintje, vraag dat maar aan
trainer Ton de Hoop. Op een keer werden de bomen
in het sportpark ingrijpend gesnoeid. Ton kon wel
wat hout voor zijn open haard gebruiken. Brandhout
was waarschijnlijk duur in zijn woonplaats Lienden.
Wim zei “dan kom je toch wat hout halen.” Ton
kwam met een aanhangwagentje achter zijn auto
naar het sportpark en het hout werd opgeladen.
Maar Wim had inmiddels de politie gebeld met

de mededeling dat er iemand hout aan het pikken
was op het sportpark. Dat werd een heterdaadje.
Een politieagent met hond, fanatiek Slikkerveer
supporter (de politieagent, niet de hond), besloot
het beest op de trainer af te sturen. Dat ging Wim te
ver en het liep met een sisser af.

en ze trainden op het gravelveld. Ze haalden
stiekem een stop van een vat en konden zo bier
drinken.

Pupillen aan het bier
Gerard Plaisier begon in 1968 met voetballen bij
de pupillen van RVVH onder Hannis de Bie. Ook
speelde hij in het straatelftal van de Blaak waar hij
toen woonde.
Hij herinnert zich dat toen de nieuwe kantine
gebouwd werd de vaten bier zo lang buiten voor de
kantine stonden. Hij speelde toen nog bij de pupillen
Hij doorliep C1, B1 en A1 waar hij, samen
met Rob van Luik, meestal verdedigende
middenvelder speelde.
Hij speelde in het elftal dat in 1985 op het veld
van Spakenburg een beslissingswedstrijd speelde
tegen DTS ’35 tegen degradatie. Tegen het einde
van de wedstrijd stond het 0-1 voor DTS ‘35 dat
de bloemen al uit de kleedkamer haalde. Vlak
voor tijd scoorde Jan Willem Verschoor de 1-1
waarna Rob Polderman in blessuretijd de 1-2
scoorde. Alle bloemen weer terug.

Ook Gerrit Rijsdijk (l) en Gerard Plaisier (r) herinneren zich vele humorvolle gebeurtenissen uit hun voetbal carriëre.

Groot feest. Dat was het ook in 1984 toen RVVH
in ’s Gravenzande kampioen werd en er op de
vluchtstrook naar de Rijksweg overal RVVH
supporters stonden om de bus met spelers
toe te juichen. Zelfs de motoragent, die de bus
begeleidde, had een RVVH vlaggetje op zijn
motor.
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Toen Hans v.d. Wekke (trainer) eens in het Ikazia
ziekenhuis lag zouden ze met z’n allen op bezoek
gaan. Eerst gingen ze nog wat biljarten en drinken in
Rustburg en daarna naar de ziekenhuiskamer met de
hele groep. Dat gaf veel herrie
op de zaal. Eigenlijk mochten
er maximaal twee mensen bij
een bed maar bij Van der Wekke
waren het er acht. De dokters
liepen af en aan voor andere
patiënten. Toen een dokter zei
dat een patiënt moest hoesten
en kuchen, deed Wim de Sterke
dat.
Ton de Hoop was een aparte
man, die stond boven op
de dug-out om tegen hen te
schreeuwen. Ger ter Horst was
een gezelligheidsman. Gerard
kwam dan soms na een training
om 05.30 uur thuis en moest
om 06.00 uur met werken beginnen.
Ton de Hoop heeft ook nog een keer Pim Doesburg
keeperstraining laten geven aan John Fraanje die
vond dat John er niets van kon. John had toen al 200
wedstrijden in het 1e gespeeld.
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Omdat hij later op zaterdag moest gaan werken
heeft hij overschrijving aangevraagd naar de zondag
afdeling van ’s Gravendeel. Maar wel met pijn in
zijn hart want hij had in totaal 330 wedstrijden voor
RVVH gespeeld. Bij ’s Gravendeel heeft hij vijf jaar
gespeeld. Daarna is hij naar Slikkerveer gegaan.
Daar heeft hij ook vier à vijf jaar gespeeld, daarna
nog een poosje in het zevende. Daarna nog twee jaar
bij Barendrecht en toen is hij op zijn 44e gestopt.

De humor en komische kijk op voetbal van Gerrit
Rijsdijk zijn onvergetelijk. We laten het hem zelf
vertellen: “Ik begon als pupil. Onder leiding van
Arie Plaisier en Gijs Steehouwer ontwikkelde ik mij
als speler. Trainer Rinus Michels
kwam in 1967 naar het beste
RVVH uit de geschiedenis kijken.
Maar omdat hij aan de vroege kant
was, ging hij naar veld 3 en wat
hij daar zag zou het voetbal voor
altijd veranderen. Daar zag hij mij
als linksback, die niet stond af te
wachten tot hij eens een bal kreeg,
nee, hij zag een aanvallende back
die regelmatig de aanval opzocht.
Met mijn prachtige voorzetten was
ik een plaag voor de tegenstander.
Dit was nieuw en wat later het
TOTAAL-voetbal genoemd zou
worden. Voor Michels hoefde
RVVH 1 eigenlijk niet meer, hij
had genoeg gezien.”
“Eén van mijn hoogtepunten, er waren er vele in
mijn voetbal loopbaan, was een kampioenswedstrijd
in het 10e elftal tegen Bolnes 6. Ik had door heel
Ridderkerk aanplakbiljetten opgehangen die mijn
broer Leen, die bij drukkerij Den Hoed werkte,
had gedrukt. Daar stond op dat een van Barcelona
gekochte speler, een zekere Padilla Gonzales, zijn
debuut zou maken. Vonden ze bij Bolnes niet leuk.”
“Ik was de eerste rechtsbenige speler die bij RVVH
op links ging spelen. Bij mijn corners draaide de
bal meestal, door mijn goede rechterbeen, met veel
effect in één keer het doel in. Mijn ploeggenoten
bleven bij een corner meestal allemaal op eigen
helft staan verwachtende dat ik toch wel direct zou
scoren. Stonden ze alvast klaar voor de aftrap.”

“Na mijn voetbalperiode ging ik gedurende meer dan
400 wedstrijden, van 1989 t/m 1998, als grensrechter
bij het 1e elftal aan de slag. Sommige trainers van de
tegenstanders zeiden: “Die grensrechter van RVVH
die begint tijdens het warmlopen al te vlaggen”, maar
dat was wel weer een beetje overdreven.”
“In de lijmkit, de bar van oud RVVH-speler George
in ’t Veld, kwam ik eens in gesprek met Wout Lems
de ex-Feijenoorder die voor RVVH speelde. Ik
begon het gesprek met: “Hé, ken je me niet meer? Ik
heb nog tegen je gevoetbald, ik speelde toen bij FC.
Den Bosch. Jullie zeiden dat wij het van onze inzet
moesten hebben, maar daar moeten we vanaf. Weet
je wat? We gaan een balletje hoog houden en wie het
minste haalt geeft een rondje.” George die de humor
er wel van inzag was al op weg om een bal te halen
maar Wout ging er verder niet op in.”

Weetje

Foute gok
Op 3 september 1992 werden twee inbrekers op
heterdaad betrapt bij het openbreken van twee
gokautomaten in de kantine van RVVH. Het
bleken twee mannen te zijn uit Dordrecht en
Rotterdam die, bij gebrek aan kwartjes, het zo
maar probeerden.
Eén van de twee bleek ontvlucht te zijn uit de
inrichting Geerhorst in Sittard en moest nog een
straf van vier weken uitzitten en gaf daarom een
valse naam op maar werd op het
bureau door een agent herkend.
De Dordtenaar mocht gaan
(niet meer doen, hoor) en de
Rotterdammer mocht verder
“brommen”.

(RECHTS) RVVH 3 in 1987
Boven v.l.n.r.: Jan Alderliesten, Peter Salacroup, Hans Schippers,
Peter Plaisier, Robert de Jong, Milco Bont, Ron Ritman, Simon
Huizer. Onder v.l.n.r.: Han van Loon, Erik Jan van Beek, Erik
Stroober, Niek v.d. Berg, Ton v.d. Ent, Jan Piet de Ruiter, Rob
Polderman.
(ONDER) F4 met een hoog Hercules gehalte
Om te beginnen staand rechts Gerrit Rijsdijk, Staand 2e van
links zijn zoon Andreas. Zittend 1e van links Jeroen Broekhuizen,
vader oud bestuurslid. Zittend 2e van links de zoon van Wim
Verhoef, commissielid sponsoring in 1973. Zittend 3e van links
de kleinzoon van Bas Verveer, oud 1e elftalspeler, bestuurslid en
leider 1e elftal. Met zoveel kwaliteiten in één elftal kon RVVH met
veel vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

(RECHTS) RVVH A1 in 1989
Boven v.l.n.r.: Gerard v.d. Bok, Ronald Oelen, Jeroen v.d. Male,
Marco Ruggenberg, Jurgen Kahler, Wim van Eersel, Peter
Konijnendijk, Arthur Ruinard, Kees van Noordenne (leider).
Onder v.l.n.r.: Arie Vlasblom (trainer), Marco van Kranen,
Charles Gayadin, Berry Hoogendoorn, Edwin van Kessel, Fammi
Achabar, Jeroen Heeselaar, El Quali.
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Naar de top ... en
weer terug

2001-2018
W

e besloten de vorige aflevering van de
geschiedenis van RVVH met een degradatie
aan het einde van het seizoen 1999/2000 naar de 2e
klasse na vier jaar in de eerste klasse gebivakkeerd te
hebben. Na een jaar werd het verloren terrein weer
teruggewonnen maar zes jaar later, in 2007, vlogen
we er weer uit en moesten we weer een klas lager gaan
spelen.
Gelukkig duurde dat maar weer één jaar waarna de
opmars naar de topklasse begon. Door een ruime
sponsoring konden betere spelers aangetrokken
worden wat zich vertaalde in de prestaties. Ook
de damestak van onze club deed het goed, in de
beschreven periode promoveerde Dames 1 van de 2e
klasse naar de topklasse waar ze nu nog met succes
in spelen en ook Dames 2 deed van zich spreken.
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Er leek voor Hercules geen vuiltje aan de lucht.
Ga maar na: de heren werden kampioen in 2008
en promoveerden via de nacompetitie in 2009 en
zes jaar later, in 2015, het absolute hoogtepunt nl.
promotie naar de topklasse, het hoogst haalbare
voor een amateurclub in Nederland.
2015 Promotie naar de topklasse na
een 3-1 overwinning op hsv Hoek

Helaas maar voor één jaar want in 2016 degradeerden
we naar de hoofdklasse en weer twee jaar later naar
de eerste klasse waar RVVH op het moment van
schrijven (2020) nog in speelt. Ook met trainers
waren we niet zuinig: in de beschreven periode
hadden we er maar liefst acht.
Gedurende al die tijd hing de aanleg van de
tramplusbaan als een schaduw boven de vereniging.
Er was nl. een plan om het tracé van die tram over
het sportpark te laten lopen en in dat geval zou
RVVH moeten verhuizen. Maar zolang die plannen
nog niet concreet waren kon er dus nauwelijks in de
gebouwen en velden geïnvesteerd te worden. Wel

werden er in deze periode twee kunstgrasvelden
aangelegd. Uiteindelijk zou eind 2019 het
verlossende bericht komen dat de aanleg van de
tram plus niet doorging maar dat het complex van
de scholengemeenschap Gemini op het hoofdveld
gebouwd zou worden en het sportpark heringericht
zou worden.
Al met al was de periode 2001-2018 één van de
roerigste in de 100-jarige geschiedenis van de club.
Maar wél boeiend.

Wie de jeugd heeft......

T

oen RVVH, dat in het begin Excelsior en later Hercules
heette, in 1918 werd opgericht, werd er nog geen
onderscheid gemaakt tussen senioren en junioren. Het was
eenvoudig zo: als je goed was, ongeacht je leeftijd, kwam je
in het eerste elftal, en als je wat minder goed was in een lager
elftal.
Piet Heijman, één van de oprichters van DOS dat in 1920
fuseerde met Hercules, was toen 15 jaar oud een leeftijd
waarbij je nu in de B-junioren, of beter gezegd JO17, speelt.
Er is een elftalfoto uit 1922 waar RVVH 3 op staat met spelers
waarvan de meesten nu in de jeugd zouden voetballen.
Pas in 1936 wordt er voor het eerste gesproken over “het
juniorenelftal” dat in dat afgelopen jaar 24 wedstrijden
gespeeld had zonder vermelding van het resultaat. Dit
zou tot na de oorlog duren, ook omdat veel oudere spelers
Overzicht juniorenelftal 1936

Junioren A1 Derde Divisie 2006
gedwongen werden in Duitsland te gaan werken en er dus constant een tekort aan senioren was. Na
de oorlog ging het goed met het aantal junioren en in het jaarverslag van 1950 is er al sprake van
B-junioren en zelfs een C2 elftal waarvan de aanvoerder, H. Bode, plotseling overleden was. In 1954
is er sprake van een B1 elftal dat (bijna ongeslagen) kampioen werd terwijl twee jaar later, in 1956
het A-elftal kampioen werd.
Lange tijd is het zo geweest dat je, ook als je talent had, bij je oude club bleef spelen, tenzij een
verhuizing of zoiets, dat verhinderde. Toen RVVH 1 in 1967 kampioen werd bij de zaterdagamateurs
gebeurde dat met tien Ridderkerkers en een Zwijndrechtenaar, nl. Wim Schippers die van v.v.
Pelikaan (Zwijndrecht) kwam. De nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakte soms wel eens wat
melancholiek.Maar langzamerhand veranderde dat, talentvolle spelers die bij RVVH opgroeiden,
werden door andere clubs weggelokt en zo kon het gebeuren dat aan het begin van een nieuwe
competitie spelers in het 1e elftal stonden die nog niemand kende.
Bij het 50-jarig bestaan in 1968 was RVVH in het trotse bezit van twaalf jeugdelftallen. Alleen A, B
en C elftallen, pupillen had je toen nog niet, je kon pas gaan voetballen als je twaalf jaar oud was.
Tot 1975 was er een Juniorencommissie en een Pupillencommissie maar na een fusie werd dat de
Jeugdcommissie.
Langzamerhand steeg het ledenaantal en in 1978 werd het 1000ste lid ingeschreven, pupil Edwin
Pol viel deze eer te beurt. Een paar jaar later bezat RVVH naast 16 senioren- zelfs 14 junioren- en
14 pupillenelftallen. Daar moest ruimte voor gemaakt worden en in september 1984 opende het

135

jongste actieve lid van RVVH Joost Mans met een welgemikt schot de nieuwe jeugdruimtes
van onze club.
Een belangrijk iemand voor de jeugd was trainer Leen Tump die met passie voor de jeugd te
werk ging en er mede voor zorgde dat in 1987 RVVH A1 kampioen werd van de regionale
jeugd en zelfs Feijenoord A1 achter zich liet. Uit dit gouden elftal zouden later niet minder
dan zes spelers voor kortere of langere tijd in het eerste elftal spelen.
Dat RVVH in trek was bij de jeugd getuigde het feit dat de club in 1998 300 jeugdspelers
telde verdeeld over zestien elftallen en zeven zeventallen begeleid door twaalf trainers.
De jeugdcommissie beperkte zich niet alleen tot het laten voetballen maar er werden ook
andere activiteiten zoals spelregel-wedstrijden, filmavonden en zelfs buitenlandse reizen
naar toernooien georganiseerd. Ook het Sint Nicolaasfeest stond op het programma van de
Hercules jeugd. Een spannend evenement was het “Puppieskamp” waarbij de kleedkamers
met lucht- en dekbedden omgebouwd werden tot slaapkamers en er op het sportpark allerlei
spelletjes met een bal gedaan werden.

Jeugd Penalty Wisselbokaal (foto: Wessel Dekker)

Agenda bol van jeugdactiviteiten
Een ander hoogtepunt was het “Feijenoord Soccer Kamp” in de Krokusvakantie waar ca.
100 spelertjes, waarvan ongeveer de helft lid was van RVVH, o.l.v. Bennie Wijnstekers, speler
van Feijenoord 1 en oud aanvoerder van het Nederlands Elftal, trainden.
In 2005 werd gestart met de strijd om de “van de Graaf & Meeusen penalty bokaal” waarbij
in de rust van een wedstrijd van het 1e elftal E pupillen strafschoppen mochten nemen op
de reservekeeper. De winnaar mocht de bokaal een jaar lang in zijn bezit houden en mocht
zich “Penaltykoning van RVVH” noemen.
Ook werd er een “pupil van de week” ingesteld. Hiervoor mocht een tweedejaars E pupil
op een zaterdag dat het 1ste elftal thuis speelde met de warming-up van de spelers meedoen
en aan de hand van de aanvoerder mee het veld oplopen en de aftrap verrichten door te
proberen in het doel van de tegenstander te scoren wat meestal wel lukte. Na afloop een
patatje en wat drinken in de bestuurskamer waarna hij, of zij, een bal met de handtekeningen
van de spelers mee naar huis mocht nemen.
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Toen RVVH in 2008 haar 90-jarig bestaan vierde vielen er ook heel wat kampioenschappen
te vieren. Om te beginnen werd het 1ste elftal kampioen van de 2e klasse D en promoveerde
naar de 1e klasse B. Ook de jeugd liet zich niet onbetuigd want niet minder dan zes teams

Puppieskamp 2007

werden kampioen in hun klasse. Dit waren: F1 en F3, E1, D5, C1 en
B2 terwijl A1 en B1 het net niet haalden.
Ook nieuw in dat jaar was de “voetbalschool” waarbij ca. 20 jongens
in de leeftijd van 4-6 jaar onder deskundige leiding en geholpen door
ouders, in training gingen en op zaterdag, gehuld in de tenues van
grote Europese clubs, tegen elkaar speelden.
Natuurlijk is het belangrijk dat jonge spelers bij RVVH opgeleid
worden en als het even mogelijk is op hoog niveau gaan voetballen
maar het streven van de club is altijd geweest om jongeren plezier in
het spelletje te geven en als daar dan mooie resultaten uit voort komen
is dat meegenomen maar dat mag nooit het belangrijkste zijn.

Dames afdeling meer
dan 35 jaar bikkelen

W

at ooit in 1983 op kleine schaal begon is anno
2019 uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel
van onze club. De periode 2001-2019 was er een van
wisselend succes.
In het seizoen 2005 behaalde dames 1 onder leiding
van trainer Rien de Bil, door RCL uit Leiderdorp te
verslaan, het kampioenschap in de 1e klasse. In de
nacompetitie om twee plaatsen in de hoofdklasse
lukte het de dames zelfs om te promoveren. In het
seizoen 2006 wist dames 2 de dubbel te halen, ze
werden kampioen en wonnen de districtsbeker.
Na invoering van het dames profvoetbal in 2007
vertrokken enkele dragende speelsters van het
1e elftal om hun geluk elders te beproeven naar
o.a. FC Den Haag, FC Utrecht en Willem II. Het
hoofdklassersschap werd door de dames ondanks
een “afgeroomd” elftal behouden.
2009 kende zelfs drie kampioenen, zowel dames 2
en 3 als Meisjes Junioren 1 eindigden als de besten.
In 2010 presteerde dames 2 het weer om kampioen
te worden en te promoveren naar de 1e klasse.
Dames 1 eindigde in 2011 als negende en met deze
stand promoveerden ze naar een nieuw ingestelde
topklasse. Het was van korte duur want het jaar
daarop volgde degradatie naar de hoofdklasse.
Hoogtepunt was ongetwijfeld het winnen van de
Rijnmondcup na een wedstrijd tegen SteDoCo
op 2 juni 2012 die met 4-2 gewonnen werd. Deze
prestatie herhaalden ze in 2014 door op 14 juni SSS
met 5-3 te verslaan. In 2016 hebben onze dames een

Feest in 2006 voor Dames 2 na het behalen van de dubbel.

zeer goed seizoen gekend. Ze eindigden met Jong
Twente gelijk in de pool. Een beslissingswedstrijd
moest uitkomst brengen maar werd helaas verloren
met 2-0.
Maar de dames hadden nog een ijzer in het vuur
nl. een periodetitel die nog kansen gaf op promotie
naar de topklasse. In de nacompetitie werd zowel
uit als thuis gewonnen van v.v. Prinses Irene uit
Nistelrode en van de volgende tegenstander Jong
Telstar/DSS werd zowel thuis als uit verloren maar
de bikkels revancheerden zich. Tegen FC Eindhoven
werd op neutraal terrein in Oosterhout op 18 juni
2016 na een 4-3 zege het begeerde ticket voor de
topklasse behaald. Maar helaas, in 2017 eindigde het
damesteam op een negende plaats wat inhield dat er
degradatiewedstrijden gespeeld moesten worden. Er
werd in de nacompetitie gelijk gespeeld en één maal

gewonnen van SteDoCo uit Hoornaar en van
de volgende tegenstander, het Klaaswaalse SSS
werd twee maal verloren. Dus waren de RVVH
dames na 1 seizoen weer terug in de hoofdklasse.
Maar daar lieten ze het niet bij zitten.
Via een behaald ticket speelden ze op zaterdag
2 juni 2018 tegen RCL. RVVH slaagde cum
laude. Het declasseerde RCL met 6-0 en keerde
na een jaar terug op het hoogste amateur niveau.
Tevens werd dat jaar op 16 juni tegen SSS de
finale van de Rijnmondcup gespeeld die met
2-1 werd gewonnen. Ook wonnen ze hiermee
een trainingskamp. Een grandioos seizoen voor
de bikkels. In 2019 behaalde dames 1 een vijfde
plaats in de topklasse wat in die sterke afdeling
zondermeer een goed resultaat was.
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Kees Gaal

schopte het eerste elftal het zelfs tot de landelijke hoofdklasse en was RVVH in deze regio de
hoogst spelende vereniging bij de dames.
Na zeven jaar trainer geweest te zijn deed hij een stapje terug en werd hij elftalleider en met
de komst van Rob Vondeling als trainer maakte het eerste elftal een enorme sprong voorwaarts
waarna onder de gediplomeerde damestrainer Rien de Bil de hoofdklasse bereikt werd wat op
dat moment het hoogst haalbare niveau was.
Later speelde RVVH zelfs in
de topklasse waar het elftal het
moeilijk had omdat aan het begin
van dat seizoen veel speelsters
de overstap naar een andere
vereniging hadden gemaakt.
Na 27 jaar intensief betrokken
geweest te zijn bij het damesvoetbal
deed Kees in 2010 een stapje
terug maar bleef als supporter en
sponsor wel betrokken bij het wel
en wee van RVVH. In 2012 besloot
het bestuur van RVVH het dames
1 elftal terug te trekken uit de
topklasse en het volgend seizoen in de eerste klasse uit te laten komen omdat het vond dat de
dames afdeling niet voldoende bij droeg aan het verenigingsleven van RVVH. Voor Kees Gaal
kwam deze mededeling als een donderslag bij heldere hemel en hij betreurde het besluit van
het bestuur enorm. Na overleg werd op deze beslissing terug gekomen.

W

ie Damesvoetbal RVVH zegt, zegt Kees Gaal. Toen hij als
speler van het 9e elftal in 1983 benaderd werd om trainer
van een net door Jeanny Soeteman en Leny en Lieneke de Haan
opgerichte damesafdeling bij RVVH te worden had hij niet kunnen
dromen dat dit zoveel succes op zou leveren.
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Kees wist in het begin, zoals hij zelf eens zei, “van toeten noch
blazen” en heeft in die beginjaren wel verschrikkelijk veel lol
gehad maar toen er in de jaren negentig fanatieker getraind werd

Toen er in 2012/2013 problemen in de groep waren en de toenmalige trainer vijf dragende
speelsters zonder geldige reden uit het elftal zette was de maat voor Kees vol en trok hij
zich terug uit het damesvoetbal bij RVVH. Maar niet nadat hij er voor gezorgd had dat de
betreffende speelsters bij een andere vereniging konden gaan spelen.
Voor de tegenwoordige organisatie bij de vrouwen heeft hij niets dan lof. Zonder de inbreng
van Kees Gaal was de damestak van RVVH bij lange na niet zo succesvol geweest.
Waarvoor dank.

Manon Melis

dan vijf spelers voor het Nederlands
elftal uitgekomen zijn. Onder hen
was de van Bolnes overgekomen
Leonne Stentler die, na haar RVVH
tijd, vijf jaar voor ADO Den Haag en
drie jaar voor Ajax uitgekomen is en
zeventien keer het oranjeshirt heeft
gedragen.
In 2006 verruilde Manon RVVH
voor Be Quick’28 uit Zwolle en
het jaar daarna verkaste zij naar
Zweden waar ze voor LdB FC
Malmö uitkwam. Daar voetbalde
ze tot 2011 waarna ze voor het
eveneens Zweedse Linköpings FC
ging spelen. Na een jaar ging ze weer
terug naar Malmö en het jaar daarop
naar K’bergs/Göteborg waar ze twee
jaar bleef. Met Malmö werd ze drie
maal kampioen van Zweden en ook
werd ze drie maal topscorer van de
Zweedse competitie.

D

e meest succesvolle speelster die RVVH ooit
voortgebracht heeft is ongetwijfeld Manon Melis.
Manon is de dochter van oud-Feijenoord speler Harry
Melis en had haar talent dus van niemand vreemd.
Al op zevenjarige leeftijd begon ze in 1993 bij RVVH
met voetballen waarna ze alle jeugdelftallen bij de
jongens doorliep voordat ze overstapte naar de net
naar de hoofdklasse gepromoveerde dames. Daar
stal zij wekelijks de show en scoorde aan de lopende
band.
Dat RVVH zich mocht verheugen in veel talent bij
de vrouwen bleek wel uit het feit dat niet minder

Haar laatste club in actieve dienst
was het Amerikaanse Seattle Reign
FC waarna ze haar voetballoopbaan
afsloot. Ook internationaal werd
zij bekend want bij het Nederlands
vrouwenelftal werd zij tussen 21
augustus 2010 en 15 juni 2019
topscorer aller tijden, totdat ze werd
afgelost door Vivianne Miedema.
Manon Melis, een indrukwekkende
voetbalcarrière die in Ridderkerk
begon.
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De senioren van
Hercules

O

mdat je na je actieve voetbalperiode het
spelletje natuurlijk nog niet verleerd bent
startte RVVH met 35+ voetbal voor spelers van
35 jaar en ouder.
Lekker voor je lol tegen een bal schoppen
zonder dat de uitslag van levensbelang is.
Plezier maken en anders niet. De spelregels zijn
simpel: minstens 35 jaar oud en zeven tegen
zeven op een half veld. En daarna, wat even
belangrijk is als het spelen, de derde helft in de
kantine waar de vroegere prestaties soms een
tikje aangedikt worden.
Dat wil niet zeggen dat 35+ers niet in een
regulier RVVH elftal kunnen voetballen. In
het 7e elftal, om maar eens een voorbeeld te
noemen, varieert de leeftijd van 28 tot 58 jaar
en laten de oudere spelers de “jonkies” het
loopwerk doen. Ook het niveau is veelzijdig:
er zijn spelers die vroeger op hoog niveau
gespeeld hebben maar ook jongens die pas in
de senioren zijn gaan voetballen. Al met al een
leuke mix waarbij gezelligheid voorop staat.
De wedstrijden worden gespeeld in de regio
Hoeksche Waard tegen voornamelijk 2e en 3e
elftallen en zijn van een redelijk niveau.
Lekker bezig zijn met je favoriete sport waarbij
een ding voorop staat: Voetballen met plezier!
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Weetje
De vader van elftalleider (RVVH 10) Maarten Mak,
Piet Mak, was in de vijftiger jaren bestuurslid bij RVVH.
Maarten, vanaf zijn 13e jaar lid, hielp zijn vader als kind
al met kaartjes verkopen, ’s avonds het geld tellen en het
clubblad stencilen. Zijn vader was degene die gezorgd
heeft dat de staantribune tijdens het landskampioenschap
1967 gebouwd werd. In 1978 werd hij wedstrijdsecretaris
voor de jeugd.
Na 12 jaar vond hij het welletjes nadat hij er voor het
vervoer van de spelertjes, het samenstellen van de
elftallen, het regelen van scheidsrechters etc. vrijwel alleen
voor kwam te staan. Als leider van RVVH 10 is hij daarna
nog verschillende keren kampioen geworden. Hij is nog
regelmatig bij de thuiswedstrijden van RVVH aanwezig.

RVVH 5 kampioen 2005
Boven v.l.n.r. : G. Bos, J. v. Onlangs, Houweling, J. v.d. Male, M. Braun,
E.Shkuri, G.v.d. Meide, P. Brouwer. Onder v.l.n.r : A. Fransen, P. Nugteren,
J. Segaar, T. de Koning, M. de Baat, A. Nugteren, C. Stok.

RVVH 10 kampioen 2005
Boven v.l.n.r. : Maarten Mak (elftalleider), A.v.d.Nat, J.Alderliesten,
C.Seltenrych, W.v.Gelder, J.v.d.Padt, E.v.Wijk, E.Fransooijs.
(Scheidsrechter). Onder v.l.n.r : C.Huizer, R.Middelveld, D.Kapper,
J. van Vugt, E.Krecke, A.v.d.Es.

Een goed georganiseerde dekking.
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RVVH 35+ in 2009.
Boven v.l.n.r. : Marco Pol, René Broere, Henk Cremer, Dick van Yperen, Wim van Pelt, Frank
Anemaat, Harry Melis, Robert Klapwijk, Marco Rook, Herman Oelen. Onder v.l.n.r : Cor Stok,
Rob Berkhof, Dick Valkhof, Cees Steketee, Ed v.d. Kooij, Hans Kuiper, Rinie v.d. Weele, Martin de
Ruiter, Andre v.d.Laan. ( Carlo Achterberg ontbreekt op de foto)

Weetje

Weetje

RVVH 90 jaar

Op 10 augustus 2008 bestond RVVH 90 jaar.
Dat zou niet onopgemerkt voorbij gaan. Er
werd een jubileumcommissie opgericht die
een aantal festiviteiten organiseerde zoals een
7x7 familie tournooi op 22 augustus, een jeugd
tournooi voor pupillen, een foto-expositie in
het gemeentehuis en als klap op de vuurpijl een
feestavond met live muziek in de kantine op 23
augustus.
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foto: Wessel Dekker

De foto-expositie in het Gemeentehuis werd
geopend door voorzitter Kees van ‘t-Zelfde in
gezelschap van het oudste lid Piet van Loon
en het jongste lid Giano Franken.

Gelegenheidsvoetbal in het shirt van RVVH. Wielrenner Joop
Zoetemelk probeert sportcommentator Herman Kuiphof te
omspelen.

INTERVIEW
Joop Blaak
“Een Koninklijke
Penningmeester”

B

ij sportverenigingen zoals RVVH gaat de
publieke belangstelling meestal uit naar de
spelers op het veld maar dat achter hen een groot
aantal vrijwilligers bijna dagelijks bezig is om dat
mogelijk te maken komt niet vaak aan de orde.

Een van die mensen achter de schermen was bij
RVVH penningmeester Joop Blaak. Geboren in
1954 in Bolnes werd hij op 9-jarige leeftijd lid
van RVVH.
Na de pupillen doorliep hij alle jeugdelftallen van
RVVH waarna hij in het 7e elftal terechtkwam en
langzamerhand afzakte naar het 10e waarna hij
na 32 jaar gevoetbald te hebben in 1986 wegens
een heupblessure gedwongen werd te stoppen.
Al in 1980 had de toenmalige voorzitter
van RVVH Joop Piket hem gevraagd als
penningmeester van de club. Dit hield hij 25
jaar vol tot hij in 2005 afscheid nam van het
bestuur. Maar niet helemaal want het gebeurde
nog regelmatig dat hij kleine administratieve
klusjes deed voor de club.

Weetje
Daniël Vermeulen 11 sezoenen RVVH 1
In het rijtje van spelers die meer dan 250
wedstrijden in het 1e elftal van RVVH gespeeld
hebben staat ook die van Daniël Vermeulen.
Daniël voetbalde in zijn jeugd bij Leonidas
waarna hij na drie seizoenen in XerxesDZB
gespeeld te hebben in 1995 naar RVVH kwam.
Onder trainer André van Gelderen werd hij
na het eerste seizoen een vaste kracht in het 1e
elftal. Uiteindelijk kwam hij elf seizoenen voor
RVVH uit waar hij meer dan 250 wedstrijden
in het eerst elftal speelde.

25 jaar toezicht op de
inkomsten en uitgaven
Zijn ijver voor de club bleef ook daarbuiten niet
onopgemerkt, reden waarom hij niet alleen tot
erelid van RVVH gemaakt werd, maar ook de
Gouden KNVB-speld kreeg en een Koninklijke
Onderscheiding.
Het mooie is dat de naam Blaak bij de club
waarschijnlijk niet vergeten gaat worden
want zijn dochter Mariska staat, na 10 jaar
jeugdbestuurslid geweest te zijn, op de
nominatie om haar vader als penningmeester in
het hoofdbestuur van RVVH op te volgen.
Zo vader, zo dochter. Kan het nog mooier?

Na zijn RVVH-periode kwam hij nog een
aantal seizoenen uit voor Heinenoord en SSS.
om vervolgens weer bij RVVH terug te keren
waar hij in het 4e elftal ging spelen.
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INTERVIEW
Hennie van der
Sluis

B

ij veel voetbalverenigingen heb je
ze: mensen die je op elk moment
tegenkomt en waarvan het lijkt of ze
alleen maar voor de club leven. Bij
RVVH is dat Hennie van der Sluis,
inmiddels 85 jaar oud maar ook in
2018 nog steeds bijna dagelijks op
het sportpark te vinden.
Vaak hebben die iconen een
voetbalachtergrond maar dat is bij
Hennie niet het geval. Sterker nog: hij
heeft nog nooit in verenigingsverband
gevoetbald.
Rond zijn 30ste jaar was hij actief bij de
korfbalvereniging Bolnes waar hij op
hoog niveau wedstrijden floot. Maar zijn
7-jarige zoon Erik vond korfballen niks
en wilde gaan voetballen.
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Eigenlijk was hij toen nog te jong om
te kunnen spelen maar de toenmalige
jeugdleider Hannis de Bie zorgde dat hij bij
RVVH kon gaan voetballen en dus stond
Hennie regelmatig bij RVVH langs de lijn om
zijn zoon aan te moedigen. Dat viel op en toen
voorzitter Siem Bot en p.r.-man Jan van der
Jagt hem vroegen “iets voor de vereniging
te gaan doen” zei hij ja.
foto: Wessel Dekker

Vanaf toen is het hard gegaan, wat hij ging doen
was veel meer dan “iets” want binnen de kortste
keren was vader Hennie voorzitter van het
jeugdbestuur en
later zelfs voorzitter
van RVVH toen hij in 1989 Cees de Baat
opvolgde. In de jaren daarna was hij in veel
bestuurlijke functies betrokken bij RVVH.
Hennie heeft in al die jaren het een
en ander meegemaakt bij de club.
Promoties, degradaties, noem ze
allemaal maar op.
Mooie herinneringen heeft hij aan
de verschillende trainingskampen
met de A-selectie en ook de
wedstrijden op het hoogste niveau
tegen clubs als IJsselmeervogels en
Spakenburg zitten nog vers in zijn
geheugen.
Na 50 jaar lid geweest te zijn denkt
hij nu aan afbouwen en plaats te
maken voor de volgende generatie.
Wel is hij van plan om, als zijn
gezondheid dat toelaat, kleine
klussen voor de club te blijven doen.
Het bloed kruipt tenslotte waar het
niet gaan kan.
Met pijn in het hart ziet hij dat de
animo om voor de vereniging iets
te doen vermindert, een fenomeen
waar meer verenigingen mee
worstelen. Misschien dat met de
komst van een nieuw bestuur
mensen
geactiveerd
kunnen
worden om iets voor de club te
gaan doen.

Zelf was hij, met Wim Slingerland die toen voorzitter
was van de supportersvereniging, grondlegger
van de “Vrienden van RVVH.” Deze groep bestaat
uit ca.130 donateurs die allemaal € 50,00 per jaar
betalen. Zo heeft RVVH al veel zaken ten gunste
van de jeugd en van de vereniging in het algemeen
kunnen realiseren. Hij vindt het jammer dat het
aantal senioren terugloopt maar gelukkig draait de
jeugd goed en ziet hij met genoegen dat een paar
jeugdspelers uit de eigen opleiding op de drempel
van het eerste elftal staan. De wens van Hennie is
dat RVVH goed mee kan komen in de 1e klasse.
Ook zou het hem niet verbazen als er in de (verre)
toekomst ooit een fusie zou komen met een andere
voetbalclub in Ridderkerk.
Hopelijk komen we hem ook na dit jubileumjaar
nog vaak tegen op ons sportpark want, zegt hij, “een
zaterdag zonder voetbal is waardeloos.”
Hennie van der Sluis, een man die goud waard was
en is voor onze vereniging.
Ere wie ere toekomt.

INTERVIEW
John Fraanje

dat moment trainer was. Dat vindt hij
nog steeds een leuke periode. In het 1e
elftal volgde hij Cees van Vliet op en hij
heeft nog steeds mooie herinneringen
aan de wedstrijden tegen Feijenoord,
Sparta en Excelsior.
Zijn vader, Piet Fraanje die een
bouwbedrijf leidde, is jarenlang sponsor
geweest van RVVH, maar ook van de v.v.
Slikkerveer.
John heeft tijdens zijn keepersloopbaan
veel trainers zien komen en gaan maar
het meest heeft hij geleerd van Maarten
de Keizer. Ook is hij nog een poosje trainer van de
jeugd geweest, samen met André Nugteren.

T

oen John Fraanje in
1994 als 31-jarige zijn
voetbalschoenen aan de wilgen
hing had hij er meer dan 400
wedstrijden in het eerste elftal als keeper op zitten.
Dat was best wel eens lastig want John werkte in het
bouwbedrijf van zijn vader en dat slokte een groot
gedeelte van zijn tijd op.
Al op zevenjarige leeftijd ging hij bij RVVH spelen
waar hij altijd het doel verdedigd heeft. Vaak onder
het toeziend oog van zijn ouders en als iemand
langs de lijn commentaar had op zijn manier van
keepen kon hij of zij een tik met de paraplu van zijn
moeder krijgen. Toen hij een studie ging volgen
in Antwerpen kreeg hij het voor elkaar om mee te
trainen met de FC Antwerp waar George Kessler op

Bij zijn medespelers stond hij bekend als een beetje
kleinzerig maar nadat hij in een wedstrijd tegen
Nieuw Lekkerland met zijn voet een bal uit het doel
gehouden had bleek twee dagen later dat hij die voet
gebroken had en hij in het gips moest.
Maar de mooiste herinneringen heeft hij aan de
wedstrijden tegen topclubs als IJsselmeervogels,
Spakenburg en GVVV met een paar duizend
toeschouwers langs de lijn.
Na 23 jaar kwam er een einde aan zijn
voetballoopbaan waarin hij 14 jaar het doel van
het 1e elftal verdedigde en hij opgevolgd werd door
Edwin van Kessel. Eigenlijk had hij nog wel langer
door willen gaan maar zijn werkzaamheden lieten
dat niet meer toe. Wel speelde hij nog een poosje
met andere ex-1e elftalspelers in het 7e elftal waar
hij, verrassend genoeg, in de spits liep en andere
keepers liet vissen in wedstrijden waarin ze met hun
ervaring soms jonge selecties helemaal van de mat
speelden.

Een foto uit de jeugdperiode (1975) van John staande
2e van rechts.

Op dit moment is John directeur van de
Fraanje Groep die zich specialiseert in
projectontwikkeling en het beleggen in
onroerend goed. Al is dat tegenwoordig niet
gemakkelijk met de CO2 en PFAS problemen.
Ook is hij nog regelmatig langs de lijn bij RVVH
te vinden al speelt hij ook graag een partijtje golf
met oud-Feijenoorders als o.a. Mario Been. Ook
in “de Kuip” is hij regelmatig op zondagmiddag
te vinden, maar dan als toeschouwer. Zijn zoon,
Jeff, speelt momenteel in het 5e elftal en samen
spelen ze ook regelmatig een partijtje golf.
Tegenwoordig sponsort John nog wel eens
kleine projecten en zat hij in de commissie die
in 2019 de zeer geslaagde reünie/feestavond
RVVH 100 Jaar organiseerde .
“Maar de geur van de kleedkamer en de flauwe
voetbalgrappen blijven toch het leukst”, vindt
hij nog steeds.
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Robert Kooiman
Mister RVVH

A

ls iemand de naam “Mister RVVH”
verdient dan is dat wel Robert Kooiman.
Geboren in een RVVH nest, zijn vader
verdedigde jarenlang de clubkleuren in het
eerste elftal, begon hij op 5-jarige leeftijd met
voetballen in F4 van RVVH. Toen hij zeven jaar
oud was werd hij al gescout door Feijenoord
waarna hij twee seizoenen in het F1 elftal van
de club uit Zuid voetbalde. Daarmee speelde
hij in november 1994 een voorwedstrijd in
de Kuip van de Europa Cup wedstrijd van
Feijenoord tegen Werder Bremen.
In het seizoen 1995-1996 keerde hij weer terug
bij RVVH en doorliep hij alle selecties tot aan
de B-junioren. In maart 2002 debuteerde hij
onder trainer Leo Dekker op 16-jarige leeftijd
in RVVH 1 in een wedstrijd om de RD-cup
tegen Egelantier Boys (3-0) waarin hij als
invaller na de rust meteen scoorde. Daarna
was de naam Robert Kooiman niet meer weg
te denken uit de opstelling van RVVH 1. Maar
Robert hield het niet alleen bij zelf voetballen.
Omdat hij het belangrijk vond dat de jeugd op
jonge leeftijd bezig was met voetballen was hij
ook trainer van het D5 elftal waar hij als het
mogelijk was op zaterdag bij aanwezig was om
te coachen.
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De clubtrouw van Robert was een uitzondering
in een wereld waar spelers zonder blikken of
blozen voor een paar centen meer van club
veranderden. Robert heeft eens uitgerekend
dat hij met misschien wel 150 verschillende

ploeggenoten gespeeld heeft. Maar hij bleef zijn
cluppie trouw en dat is in hem te prijzen.
Het hoogtepunt uit zijn voetbal carrière was
zonder twijfel het bereiken van de topklasse in het
seizoen 2014/2015 toen RVVH promoveerde naar
het hoogste amateurniveau. Andere hoogtepunten
waren de bekerwedstrijden tegen FC Twente
en Vitesse waarin RVVH het deze ploegen
erg lastig maakte. Helaas maakte
Robert vanwege het terugschroeven
van het spelersbudget ook de
neergang mee waardoor
RVVH afdaalde naar de 1e
klasse.
Zijn aantal wedstrijden in RVVH 1 had nog hoger
kunnen zijn als hij aan het einde van zijn actieve
spelersloopbaan niet gehinderd was door een
hardnekkige hamstringblessure die hem dwong op
32-jarige leeftijd te stoppen met zijn voetbalcarrière.
Na 670 (!) wedstrijden in RVVH 1 gespeeld te hebben
nam hij op 5
januari 2019 afscheid in een wedstrijd die, mede dank zij de medewerking van
een aantal donoren, door Paul van der Kooij en Jeroen van der Male georganiseerd
was. Vooraf waren twee teams samengesteld uit spelers waar Robert in de
afgelopen zeventien seizoenen mee samengespeeld had. Gedurende de wedstrijd
speelde Robert in beide teams, te beginnen met team 1, een elftal van op diverse
niveaus nog altijd actieve spelers. Dat team had met de rust een voorsprong van
4-0. Na de rust speelde Robert met rugnummer 670, wat refereerde aan het aantal
wedstrijden in RVVH 1, bij het elftal van de voormalige cracks die vaak op een wat
lager niveau nog steeds tegen een balletje trapten. De einduitslag was 6-4 voor team 1
waarbij Robert himself twee maal scoorde voor hij met een symbolische rode kaart van
het veld gestuurd werd.
Na een aantal cadeaus en een korte speech van Robert bleef het nog lang
gezellig in de kantine waar veel oude herinneringen opgehaald werden.
Robert Kooiman, een naam die altijd met grote letters in het RVVH boek zal
blijven staan.

Weetje

Ton van Prooijen

G

eboren in een RVVH nest, zijn vader Siem van
Prooijen drukte het clubblad en hield het ledenbestand bij, werd Ton op jeugdige leeftijd door zijn
oom Cor, die leider was van het eerste elftal, aangemeld als lid van RVVH waarna hij alle jeugdelftallen
doorliep totdat hij, toen hij bij de senioren speelde,
ging werken bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen en
later bij de Verkeerspolitie Rotterdam en zijn werk
niet meer met voetballen kon combineren.
Zijn latere zwager Ger Bos strikte hem toen voor
een functie in het jeugdbestuur waar hij drie jaar
wedstrijdsecretaris was van de D-pupillen. Van die
pupillen zag hij verschillende spelertjes doorstomen
naar het eerste elftal. (Peter Stassen, Joost Huijsdens)
In 1995 besloot hij een cursus
sportmassage te gaan volgen waarna
hij, een aantal jaren samen met
Ben Pot, vijftien jaar als verzorger
bij RVVH actief is geweest, te
beginnen met het tweede elftal
dat in die tijd in de hoofdklasse
speelde. Het team speelde
tegen gerenomeerde clubs
als Quick Boys, Noordwijk
en Katwijk. Daaraan heeft
hij mooie herinneringen
overgehouden.
Daarnaast is hij ook
een aantal jaren de vaste
verzorger geweest van het
Nederlands Politie elftal.
Met dit elftal werd hij zelfs
een keer kampioen van de

Elftalfoto van RVVH A1 elftal ergens eind jaren zeventig
tijdens een toernooi in Engeland. Ton staat rechtsboven.

World Police & Firegames in de VS. Na vijftien jaar
vond hij het welletjes en werd hij teammanager van
het 1e elftal, een functie die hij, o.a. samen met Han
van Loon en Arie Vlasblom tot 2019 bekleed heeft.
Een teammanager regelt zo ongeveer alle randzaken
rondom het eerste elftal, dat kan variëren van de
juiste kleding tot de in te vullen formulieren.
Daarnaast heeft Ton ook zijn steentje bijgedragen
aan de activiteiten tijdens het 100-jarig bestaan van
de club.
In zijn zoon en selectiespeler Thomas, die
evenals hij vroeger op de backpositie speelt,
ziet Ton een voortzetting van een mooie
traditie van de familie van Prooijen.
Al met al is Ton al meer dan 25 jaar
vrijwilliger bij RVVH wat het
vermelden meer dan waard is.

De voetbalschoenen aan de wilgen
Op 27 april 2000 speelde Bram Groenendijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van
RVVH. In 1961 begonnen in RVVH B1
op het veld aan de Molendijk heeft hij
daarna van veel elftallen deel uitgemaakt
zonder ooit geschorst te zijn.
Zijn belangrijkste wapenfeit waren zes
doelpunten in één wedstrijd van het
twaalfde elftal waarna de technische commissie hem direct overhevelde naar het
vijfde.
Na diverse kampioenschappen daalde hij
weer af naar het twaalfde waarvan hij in
2000 op 53-jarige leeftijd afscheid nam.
Dat het jarenlang sporten hem goed gedaan had was hem duidelijk aan te zien
want hij oogde fitter dan veel jongeren.
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Giovanni Franken, van
speler naar trainer

G

In het verleden had hij bij FC Dordrecht en
RKC gespeeld en eiste alles van zichzelf en zijn
medespelers wat niet iedereen hem in dank af nam.
Na zijn profperiode speelde hij, voor hij naar RVVH
kwam, voor DOTO en Barendrecht. In 2010 zette hij
een punt achter zijn actieve voetbalcarrière en werd
trainer van RVVH 2 en Dames 1 die in zijn tweede
trainersjaar beiden promoveerden.

Bondscoach Aruba in 2013
In het seizoen 2013/2014 kreeg hij de
verantwoordelijkheid over RVVH 1. Maar omdat
hij niet over de vereiste papieren beschikte werd Adri
van Tiggelen, die die papieren wel had, aangetrokken.
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Het jaar daarop lukte het om, via de nacompetitie
in een van RVVH kant geweldige wedstrijd tegen
hsv Hoek uit Zeeuws Vlaanderen, de topklasse te
bereiken. Helaas was Giovanni nog steeds niet in
het bezit van een trainersdiploma voor dit niveau
en weigerde de KNVB, actief gesteund door de

foto: Wessel Dekker

iovanni Franken kwam, samen met een groot
aantal spelers van buitenaf, in 2007 van
Barendrecht naar RVVH. RVVH degradeerde dat
jaar van de 1e klasse B naar de 2e klasse D maar met
de kwalitatieve injectie promoveerden we het volgend
jaar weer naar de 1e klasse B. En daar bleef het niet
bij want een jaar later speelden we zomaar opeens in
de Hoofdklasse mede door een doelpunt van Franken
in de verlenging van een promotiewedstrijd tegen
Rijnvogels op het sportpark ‘t Slot van Capelle.

Vereniging Van Oefenmeesters in Nederland, hem
dispensatie te verlenen. Dat in andere gevallen die
dispensatie er wel kwam werd gemakshalve vergeten.
Totdat het diploma werd behaald nam Cor Lems de
taken over. Toen Franken daar later in het jaar in
slaagde was RVVH inmiddels weer afgedaald naar
de hoofdklasse waarna in 2018 helaas een degradatie
naar de 1e klasse volgde.
Giovanni speelde in 2008 ook dertien wedstrijden
in het Antilliaans voetbalelftal. Vanaf 2013 was hij
bondscoach van Aruba. Maar toen Aruba voor de

kwalificatie van het WK 2018 van Barbados verloor,
nam hij afscheid als bondscoach.
In 2018, na 11 jaar, verliet Franken RVVH en werd
trainer bij Achilles Veen en met zijn vertrek kwam
er een einde aan een memorabele periode in de
historie van de club.

Kampioenschappen en
degradaties

Bloemenhulde voor RVVH na de overwinning tegen Nootdorp en promotie naar de 1e klasse.

D

e in het jaar 2000 nieuw aangestelde trainer Leo
Dekker kreeg één grote opdracht mee: zo snel
mogelijk weer terug naar de 1e klasse.
Daarin slaagde hij want nadat op 17 maart 2001 de
tweede periodetitel binnengehaald werd met een 0-3
winst in Rozenburg won RVVH een week later met
2-0 van Sportlust’46 terwijl de naaste concurrent
NTVV punten verspeelde in een wedstrijd tegen
XerxesDZB. Het was nog wel even billenknijpen
voor Leo en zijn mannen want de wedstrijd van de
grote concurrent begon pas om 15.00 uur terwijl
RVVH al om 14.30 uur aftrapte. Maar toen de
verlossende uitslag bekend was kon in Ridderkerk
de vlag in top want na een jaar afwezigheid ging
RVVH weer terug naar de eerste klasse en dat werd
uitbundig gevierd.
Het seizoen 2006-2007 verliep dramatisch slecht en
werd afgesloten met een rechtstreekse degradatie
naar de 2e klasse.
Dieptepunt was wel de 3 punten die de club
in mindering kreeg als straf voor vermeende
ongeregeldheden tijdens een wedstrijd tegen Lyra.
Inschakeling van de burgerrechter mocht niet baten.
Die drie punten kwamen we net tekort om aan het
einde van de competitie in aanmerking te komen
voor promotie/degradatiewedstrijden.
Om het verloren terrein zo snel mogelijk weer
terug te winnen werd de selectie voor het seizoen
2007/2008 versterkt met een aantal spelers van
naam.

Nadat RVVH in 2007 gedegradeerd was naar
de 2e klasse D was het zaak om weer zo snel
mogelijk terug te komen. Dat lukte al in het
jubileumjaar toen de club haar 90-jarig bestaan
vierde waarin de titel op overtuigende wijze
behaald werd met een versterkte selectie.
Dat RVVH hunkerde naar de 1e klasse bleek
uit het feit dat op zaterdag 12 april 2008 vier
bussen en tientallen auto’s met supporters
afreisden naar Nootdorp. Bij een overwinning
zou RVVH kampioen worden. Het elftal liet
er geen twijfel over bestaan wie het meeste

recht op dat kampioenschap had en won
met 0-2 zonder echt in de problemen te
komen. Toen de uitslagen van de andere
wedstrijden binnenkwamen bleek dat zelfs
een verliespartij al het kampioenschap
opgeleverd had want de naaste concurrent
(Alexandria ‘66), had verloren en dus bleef
de voorsprong zeven punten die niet meer
ingehaald konden worden.
Groot feest natuurlijk bij RVVH dat weer
terug was in de 1e klasse.
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Z

aterdag 23 mei 2009 is een datum die veel
RVVH’ers niet gauw zullen vergeten!

RVVH had een periodetitel in de eerste klasse B
behaald en moest, na overwinningen op XerxesDZB
en SHO, de beslissingswedstrijd voor promotie naar
de hoofdklasse op het terrein van de v.v. Capelle
tegen FC Rijnvogels, dat de nacompetitie in de eerste
klasse A gewonnen had, spelen. In de eerste helft
waren er wat kansen over en weer maar werd er niet
gescoord. Dat veranderde in de tweede helft toen
scheidsrechter Wijma een onschuldige handsbal
van Kayis in het strafschopgebied met een penalty
bestrafte die er in ging. Rijnvogels was daarna de
sterkere partij maar in de blessuretijd scoorde
Akkermans de bejubelde 1-1 waarna een verlenging
nodig was. Daarin scoorde voor RVVH Franken de
2-1 waarna het sportpark na het eindsignaal blauwwit kleurde en RVVH hoofdklasser was.
Maar daar bleef het niet bij want in 2015 volgde,
na het winnen van de nacompetitie in de sterke
hoofdklasse B, een beslissingswedstrijd voor
promotie op het sportpark “De Hanen Weide” van
Achilles Veen tegen Hoek uit Zeeuws Vlaanderen
dat de competitie in de topklasse met een 13e plaats
afgesloten had en dus een beslissingswedstrijd moest
spelen voor lijfsbehoud in deze klasse. Het werd een
wedstrijd om nooit te vergeten. Door twee machtige
uithalen van Pires Tavares en een prachtig genomen
vrije trap van Julian Agatowski kwam RVVH op een
3-0 voorsprong waarna Kyle Doesburg er namens
Hoek via een strafschop 3-1 van maakte.
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Maar verder liet RVVH het niet komen en na het
eindsignaal ontplofte het sportpark en vierden de
honderden meegereisde RVVH supporters feest.

RVVH IS TOPKLASSER!!!

Feest op het veld na het behalen van de Topklasse in 2015

Trainers

G

edurende de periode 2000-2010 had RVVH niet
minder dan 7 hoofdtrainers.

Van 2000 tot 2003 was dat Leo Dekker. Na die drie
jaar vond hij RVVH niet ambitieus genoeg en vertrok. Na hem kwam over van SHO Hans Maus. Die
bleef maar een jaar en werd in 2004 opgevolgd door
Ronald Warnas. Die hield het drie jaar
vol waarna Cor Lems kwam. Cor was
oud voetballer van Den Haag,
zoals dat toen nog heette, en
had daarvoor de amateurs
van ADO Den Haag getraind. Met hem promoveerden we in 2009
naar de hoofdklasse A.
In 2009 nam hij afscheid
van RVVH waarna
hij trainer werd van
Kocatepe Anadulu en
werd hij opgevolgd
door Dogan Corneille,
die daarvoor interim
coach was van ASWH.
Die vertrok al weer na een
paar maanden waarna hij
trainer werd van Alphense Boys
dat in de hoofdklasse A van de zondag speelde.
Jan Everse nam zijn taak (tijdelijk) over maar ook
hij vertrok al weer na een paar maanden omdat hij
interim trainer kon worden bij SC Heerenveen. Het
seizoen werd toen afgemaakt met Cor van Hoeven
als interim trainer.
Van 2010 tot 2013 werd de A-selectie getraind door
Theo de Boon die geassisteerd werd door Yurtcan
Kayis.

Het bestuur kwam met Theo een contractperiode overeen
van twee jaar. Na een verlenging aan het einde van de eerste
periode werd hij in 2013, drie weken voor het einde van de
competitie op non-actief gesteld vanwege “het ontbreken
van chemie tussen het overgrote deel van de selectie en
trainer De Boon”.

vierde

Assistent trainer Yurtcan Kayis nam
nam zijn taken voor het laatste
gedeelte van de competitie van hem
over. We eindigden dat jaar op de
vierde plaats in de Hoofdklasse B.

Hierna volgde de periode Giovanni
Franken die tot 2018 trainer was.
Bij zijn aantreden startte RVVH
met een driemanschap van
Adri van Tiggelen, Giovanni
Franken en Yurtcan Kayis
maar al na één wedstrijd
bood oud-international Van
Tiggelen, die tijdens zijn actieve
voetballoopbaan als bijnaam “de
spijker” had, zijn ontslag aan.
Daar de twee overblijvers niet over
de benodigde papieren beschikten
werd met de bij RVVH reeds
bekend zijnde en wél gediplomeerde
trainer Cor Lems het trainersduo weer
aangevuld. In mei 2016 slaagde Franken
voor het UEFA A diploma en mocht hij de A-selectie van
RVVH trainen.

Leo Dekker

Hans Maus

Ronald Warnas

Cor Lems

Dogan Corneille

Jan Everse

Theo de Boon

Ronald Hulsbosch

Na degradatie in 2018 vertrok hij naar Achilles Veen en
werd hij opgevolgd door Ronald Hulsbosch die daarvoor
de selectie van Nieuw Lekkerland getraind had.
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Bekervoetbal
RVVH - FC Twente

I

n 2012 werd RVVH in het KNVB bekertoernooi
gekoppeld aan eredivisionist FC Twente, dat op
dat moment koploper was in de eredivisie. Een kleine
drieduizend toeschouwers zagen dat RVVH trainer Theo
de Boon als beloning zijn team gevormd had uit spelers
die in de vorige competitie voor dit resultaat gezorgd
hadden.
Natuurlijk was het een kat-en-muis spelletje waarbij RVVH uiteraard als
muis fungeerde maar tot grote kansen voor FC Twente leidde dit toch niet.
Het was vooral aan RVVH doelman Van den Belt te danken dat er bij de
rust nog steeds een 0-0 score op het bord stond. Na de rust hetzelfde beeld
met af en toe toch kleine kansen voor RVVH.
De klok stond al even op 90 minuten toen keeper Van den Belt vreselijk
in de fout ging. In plaats van een terugspeelbal weg te rammen haalde hij
hem onder zijn voet door en verloor de controle waarna FC Twente speler
Castaignos geen moeite had om de 0-1 te scoren.

RVVH - VITESSE

E

en jaar later, in 2013, speelde RVVH weer een thuiswedstrijd voor
de KNVB beker tegen een club uit de eredivisie, ditmaal het Arnhemse Vitesse. RVVH trainers Franken en Kayis hadden RVVH een
verdedigende opdracht meegegeven en daar had de eredivisionist
toch de nodige moeite mee.
Wat niemand voor mogelijk hield gebeurde toch toen RVVH in de
37e minuut een vrije trap kreeg en Eggers de bal zo hard inschoot dat
doelman Piet Velthuizen hem losliet en, volgens de grensrechter,
achter de lijn weer oppakte. Doelpunt, wat een verrassing!
Vlak voor de rust nam Theo Janssen een bal direct op de slof die doelman Danny
Spelde alleen maar gehoord kan hebben en werd het 1-1. Na de rust liep Vitesse,
ondanks uitstekend keeperswerk van Danny Spelde, uit naar 1-3 maar na afloop
was alles wat RVVH was tevreden met de uitslag van deze wedstrijd die door bijna
tweeduizend toeschouwers bekeken werd. Een leuk detail was dat Robert Kooiman
zijn 500e wedstrijd in het RVVH shirt speelde.

Bij de laatste tegenaanval maakte collega doelman Sander Boschker bijna
dezelfde fout maar kon die nog net op tijd corrigeren.
Tekenend voor de wedstrijd was dat de spelersbus van FC Twente binnen
drie kwartier na de wedstrijd wegreed.
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Theo Janssen aan de
bal voor Vitesse.

RVVH twee keer tegen FEIJENOORD

I

n 2002 en 2003 speelde RVVH twee keer tegen de hoofdmacht van Feijenoord.

Ook in een andere bekercompetitie, de Voetbal
Rijnmond Cup, was RVVH succesvol want in
2014 speelden we op 14 juni de finale van deze
cup op het terrein van de b.v.v. Barendrecht.

Op donderdagavond 17 januari 2002 was dat ter gelegenheid van de ingebruikname van het gerenoveerde
hoofdveld en het nieuwe trainingsveld. De uitslag was 1-7 waarbij Marcel Dijkstra de eer kreeg om voor
RVVH te scoren. Na de rust werd er druk gewisseld en speelden er in totaal 17 RVVH’ers mee. Deze
wedstrijd kwam mede tot stand dank zij het werk van Kees van ’t Zelfde die meteen van de gelegenheid
gebruik maakte om Feijenoord vast te leggen voor een volgende wedstrijd.
Die kwam er ruim achterhalf jaar later op dinsdagavond 5 augustus 2003. Toen bezocht de UEFA cup
winnaar van 2002 de sportlaan. De uitslag was ditmaal 0-7 maar dat mocht de pret niet drukken op het
sportpark waar 3000 bezoekers getuige waren van deze bijzondere wedstrijd.

De vrouwen hadden als tegenstander SSS uit
Klaaswaal. De uitslag was 5-3 voor RVVH na
een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd met een
spectaculair scoreverloop.
De RVVH doelpunten werden gemaakt door
Cherraine Breinburg (2x), Lisanne van Gelder
(2x) en Manuela Grootenboer.
De mannen namen het op tegen
competitiegenoot Jodan Boys uit Gouda en
dankzij twee fraaie treffers van Guytano Dos
Santos zegevierde RVVH.
Voor de Ridderkerkers was dit een dubbele
historische overwinning.
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D

at er bij RVVH niet alleen maar gevoetbald werd is duidelijk als je ziet wat er allemaal daarnaast
nog gebeurde bij de club.

Omdat zonder sponsors het bestaan van RVVH er heel anders uit zou zien werd er regelmatig voor
hen iets georganiseerd. Zo waren er b.v. als de “maatjes” weer aan land gebracht waren haringparty’s of
werd er een uitstapje georganiseerd naar een voetbalwedstrijd b.v. in 2010 toen de benefietwedstrijd
FC Dordrecht en de Dutch Caribean Stars bezocht werd. In het elftal van de Dutch Caribean Stars
speelde toen RVVH speler Benjamin Martha mee.
Wat is een wedstrijd zonder scheidsrechters? Als antwoord op deze vraag werd er
door de jeugdcommissie een cursus Jeugdscheidsrechter op touw gezet waar 20
enthousiaste mensen opgeleid werden om op zaterdag de fluit ter hand te nemen.
Omdat dit allemaal veel geld kost werden er ook regelmatig rommelmarkten,
verlotingen en braderieën georganiseerd en werd iedereen aangespoord om
tegen betaling van f. 45,- per jaar “Vriend van RVVH” te worden.
Een in 2008 opgerichte activiteitencommissie timmerde direct al flink aan de weg
met het organiseren van drie thema avonden t.w. een Hollandse Avond, een
Disco & Classic Party en tot slot een Beach Party.
Ook waren er familietoernooien waarin zes gezins- familieleden het opnamen
tegen een andere familie. En voor leden die zich verveelden tijdens de winterstop
werden er koppelklaverjastoernooien georganiseerd.
Er werd vooral aan de jeugd gedacht want er waren puppieskampen voor E
en F pupillen en werd er samen met de grote broer uit Rotterdam Zuid een
Feijenoord Soccer Camp georganiseerd. Voor het begin van het seizoen
2007/2008 werd besloten om het bestaande kaboutervoetbal beter te gaan
structureren en een voetbalschool op te richten waar kinderen de eerste stappen
op voetbalgebied konden zetten. Daarnaast werd er met de sponsor een plan
opgesteld om de talentjes in de dop op zaterdagmorgen op het hoofdveld een
echte “Champions League” te laten spelen met de namen en clubkleuren van
beroemde verenigingen als AC Milan, Real Madrid enz.
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Ook waren er bedrijventoernooien en om de feestvreugde nog groter te maken
aan het einde van het seizoen een kampioenenbal.

foto’s: Wessel Dekker

Speciale activiteiten

Voorzitter Mario Papavoine

M

ario woonde al een jaar of achttien met zijn gezin in Ridderkerk
toen hij kennis maakte met RVVH omdat zijn zoons bij de pupillen
gingen voetballen. Als directeur van het Rotterdamse stuwadoors- en
overslagbedrijf van Pelt en Schreijer werd
hij met zijn bedrijf hoofdsponsor vanaf
het seizoen 2007/2008. Zelf groeide hij
op bij de v.v. LMO die hij ook sponsorde.
Hij vond dit de manier om iets terug
te doen voor de BV Nederland. Sinds
het seizoen 2007-2008 maakte hij
deel uit van het bestuur, onder leiding
van voorzitter Kees van ’t Zelfde,
met als taak Commerciële Zaken en
Selectiezaken.
Wegens het aftreden van Kees in het
seizoen 2008-2009 nam hij als interim
voorzitter, gezamenlijk met Hennie
van der Sluis, Wil Sierat en Theo
Huizer als notulist, de zaken waar.
Voor hem bestond RVVH niet alleen
uit het eerste elftal maar lag vooral
de jeugdopleiding hem na aan het
hart. Ook de plannen voor de aanleg
van de TramPlus, die jaren lang als
een schaduw boven het sportpark
gehangen hebben, hadden zijn volle
aandacht.
In een interview, gepubliceerd in de presentatie gids van 2018/2019, gaf
hij een duidelijk signaal af aan de RVVH leden om vrijwilliger te worden.
“Kom je melden voordat het twee voor twaalf is”. Ook gaf hij aan in 2020
de voorzittershamer neer te willen leggen. Onder zijn voorzitterschap
promoveerde het eerste elftal drie maal en werd zelfs de topklasse bereikt.
Tot drie keer toe werd de finale van de Voetbal Rijnmond Cup behaald
waarvan er één werd gewonnen.

Ook werd acht maal op rij het Ridderkerks kampioenschap behaald en ging het
tweede elftal na vijftien jaar weer in de hoofdklasse acteren. En niet te vergeten de
KNVB-bekerwedstrijden tegen Vitesse en FC Twente waar veel publiek van genoten
heeft. In al dat succes van de laatste tien jaar heeft Mario als hoofdsponsor en
voorzitter met zijn mede bestuursleden een belangrijke rol gespeeld.
Anno 2020 heeft RVVH een selectie die zo veel mogelijk binnen de huidige financiële
mogelijkheden is samengesteld voor het spelen op eerste klasse niveau. Dat brengt
Papavoine bij de toekomst van de club. Zijn grote zorg is de vrijwilligers. Er is gelukkig
nog steeds een aantal vrijwilligers die ondanks hun overbelasting zorgen dat alles nog
goed loopt en de boel niet laten versloffen. Maar in de periode 2015-2020
hebben verschillende van hen na jaren tomeloze inzet aangegeven
vanwege o.a. hun leeftijd en overbelasting te zullen stoppen.
Het verwondert hem dat niemand van
de vereniging zich afvraagt “Wie
gaat het werk nu doen?” Met zijn
opzegtermijn van twee jaar heeft
Mario in het seizoen 2018/2019 de
bal bij de leden van de vereniging
neergelegd.
“De leden moeten zich afvragen of
zij het de moeite waard vinden dat
de vereniging in de toekomst nog
bestaat. De club is van de leden, zij
bepalen derhalve ook de toekomst
van RVVH. Zou het niet veel beter
zijn, wanneer je als lid/supporter
trots en tevreden kunt zijn en alle
diverse positieve ontwikkelingen
die we in de afgelopen honderd jaar mee gemaakt hebben te koesteren?”
De vereniging is het bestuur onder zijn leiding veel dank verschuldigd. Volgens
Mario komt de dank hiervoor vooral toe aan zijn partner en kinderen die hun man
en vader dertien jaar in bruikleen aan RVVH hebben afgestaan.
Waarvan akte.
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Vrijwilligers,
“het cement van de
vereniging”

I

emand heeft onlangs uitgerekend dat in Nederland
4 miljoen mensen op een of ander manier met
vrijwilligerswerk bezig zijn. Dat kan zijn bij allerlei
organisaties variërend van peuterspeelzalen tot
sportverenigingen. Vrijwilligers, waar zijn ze
tegenwoordig niet actief? Elke club, vereniging of
andere instantie zou niet kunnen bestaan zonder de
kosteloze hulp van vrijwilligers. Als die weg zouden
vallen zou dat het einde betekenen van heel veel
verenigingen in Nederland.
Maar wat is dat een vrijwilliger? Is dat iemand die zo
af en toe wat hand- en spandiensten verricht bij een
club of is dat een man of een vrouw die bijna al zijn
of haar vrije tijd in b.v. een voetbalclub steekt en daar
eigenlijk nooit iets voor terug krijgt? Inderdaad! En
commentaar als er eens iets niet goed gaat.
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veld is of passief langs de
lijn. En dan hebben we het
nog niet eens gehad over de
bestuurders die ervoor zorgen
dat hun club overeind blijft
in deze hectische tijd en alle
mensen die onzichtbaar achter
de schermen voor hun club
bezig zijn. Zonder anderen
tekort te doen zomaar wat
namen: Wij hebben b.v. een
supportersvereniging waar
Jan Lagendijk, de oprichter,
zich jarenlang voor ingezet
heeft. Een andere Jan, t.w. Jan
van der Jagt, heeft lange tijd
de p.r. zaken waargenomen
en weer een andere Jan, t.w.
Jan Langenberg, was in het Hannis de Bie als Trainer/Leider van een jeugdelftal. Hij heeft een belangrijke rol
verleden een bekend en geliefd gespeeld in de het tot stand komen van het pupillen en jeugdvoetbal bij RVVH.
elftalleider.
Van de al eerder genoemde supportersvereniging was Wim Slingerland, een markante figuur met zijn forse
snor, meer dan tien jaar voorzitter en Cees van Noordenne was ruim vijftien jaar jeugdvoorzitter.

Laten we ons beperken tot het voetballen: In
Nederland zijn elke week 400.000 vrijwilligers bezig
bij een club in hun buurt. Scheidsrechters, trainers,

Cor van Oudheusden, nog zo’n naam, zette zich zestig jaar lang op allerlei manieren in als vrijwilliger. Zomaar
wat namen van mensen met een blauw-wit hart en zo zijn, en waren, er nog veel meer. Helaas wordt het steeds
moeilijker om mensen te krijgen die bereid zijn een deel van hun vrije tijd in een club te steken.

Dagelijks bezig zijn om de
club draaiende te houden

In het Algemeen Dagblad zei kortgeleden een voorzitter van een voetbalclub dat die steeds meer op een
opvangcentrum ging lijken. “Mama dropt haar kinderen om negen uur, geeft ze vijf euro en komt ze aan het
eind van de dag weer ophalen. Mensen denken dat alleen contributie betalen genoeg is.”

leiders, kantinepersoneel, schoonmakers en noem
ze maar op. Allemaal enthousiaste mensen die
ervoor zorgen dat elk weekend miljoenen jongens,
meisjes, mannen en vrouwen kunnen genieten van
de prachtige voetbalsport of dat nou actief op het

Ik hoorde onlangs een verhaal dat aan een vader, die zijn zoon als lid op wilde geven bij een
voetbalvereniging de vraag gesteld werd: “En wat wilt u voor onze club gaan doen?” Hij
kon kiezen uit: training geven, op zaterdag naar uitwedstrijden rijden of grensrechteren. Bij
bijna-buurman b.v.v. Barendrecht is het zo dat er zelfs overwogen wordt het aantal leden
te verminderen omdat er steeds minder mensen bereid zijn de handen uit de mouwen
te steken. Ik besef dat dit een negatief stukje dreigt te worden maar geloof me, dit is wel

KANTINEPERSONEEL 1988-1989
1. Corry Huls, 2. Petra van Kooten, 3. Frida de Korte, 4. Peter Verwaal, 5. Wies Verwaal, 6. Dit Pol, 7. Ton v/d Ent,
8. Jopie Plaisier, 9. Jean Slingerland, 10. Nel Dubbeldam, 11. Tini Huizer, 12. Truus Ipskamp, 13. Jenneke Slingerland,
14. Ria Ketting, 15. Tineke Huizer, 16. Joop Rijsdijk, 17. Wim Snijders, 18. Arie Konijnendijk, 19. Ad v/d Hoek, 20.
Gerrit Plaisier, 21. Arie Verwaal, 22. Marc van Wingerden, 23. Jan Moret.

de realiteit heden ten dage. Er zijn al clubs die, door de nood gedwongen, hun
vrijwilligers betalen omdat ze anders niet te krijgen zijn. Een foute tendens want
waarom zou je geld vragen voor iets wat je voor je cluppie doet? Het moet uit je
hart komen.
Zonder namen te noemen zijn ook bij onze club RVVH wekelijks, en zelfs
dagelijks, veel mensen bezig om de vereniging draaiende te houden. Dat gaat van
het schoonmaken van de kleedruimtes tot het werk van de webmaster achter zijn
computer. En daar zitten heel veel mensen tussenin die allerlei klussen opknappen.
Mensen die b.v. in hun beroepsleven timmerman, schilder, lasser, elektriciën of
boekhouder geweest zijn en die zich na hun pensionering op hun eigen vakgebied
inzetten voor de club in een gezellige en ontspannen sfeer.

Weetje

Koninklijk Onderscheiden
Onze medewerkster Jean Slingerland
is vrijdag 25 april 2008 Koninklijk
onderscheiden
wegens
haar
verdienste voor onze vereniging.
Onder toeziende ogen van de
bestuursleden Kees van ‘t Zelfde,
Mario Papavoine en Hennie v/d Sluis
werd Jean de versierselen opgespeld.
Jean Slingerland staat al meer dan 25
jaar achter de bar in onze kantine.
Hulde!
Terwijl haar man Wim trots toe kijkt, krijgt Jean haar onderscheiding opgespeld.
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Maar omdat je er nooit genoeg hebt staat er met
grote regelmaat een oproep op de website van
RVVH om vrijwilligerswerk te gaan doen. Er is op
het sportpark en in het clubhuis vaak veel werk aan
de winkel. Vrijwilligers doen hun werk overigens
vaak onopvallend. De mooie passeerbewegingen op
het veld krijgen vaak veel aandacht maar de mensen
die daar indirect voor zorgen minder. Gelukkig
leeft bij het bestuur van RVVH het besef dat die
vrijwilligers de grootste en belangrijkste sponsors
van de club zijn.

Een klein deel van onze vrijwilliegers:
v.l.n.r : Bas Huizer, Piet van Pelt, Karel Hoogerwerf, Bas Krouwel, Henk .v.d. Ent Sr., Piet de Waard.

Maarrrr…..
Als je naar de gemiddelde leeftijd van de
verschillende groepen vrijwilligers kijkt zie je direct
dat die vrij hoog is en dat er van onderen, vanuit de
jongeren dus, te weinig bij komt een tendens die ook
bij andere verenigingen te zien is.

Vrijwilligers zijn de
belangrijkste sponsors van
onze vereniging
Mensen hebben het doordeweeks allemaal druk met
allerlei zaken en dan willen ze op hun vrije zaterdag
niet de verplichting hebben op het sportpark mee te
moeten helpen de boel daar draaiende te houden.
Allemaal te begrijpen maar als je het belangrijk vindt
dat de jeugd van de straat naar het sportveld komt
om daar ook een deel van hun opvoeding te krijgen
zal je er toch wel iets voor over moeten hebben.
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Om dan te ontdekken dat het ook nog eens
hartstikke leuk en gezellig werk is.

foto: Wessel Dekker

Weetje
Leonne Stentler
Leonne kwam via v.v.
Bolnes naar de jeugd
van RVVH. Maakte van
Dames 1 de overstap
naar ADO en vervolgens
naar Ajax. Debuteerde in
2009 in het Nederlands
Dames elftal en speelde
in totaal 17 interlands.

Weetje
Sandra Muller
Sandra is ook een speelster met een RVVH
verleden. Ze speelde
van 2000-2002 voor de
Duitse club Heike Rheine. Haar debuut in het
Nederlands Dames elftal
vond plaats in 1997 en ze
speelde in totaal 56 interlands in de Oranje elf.

Ridderkerk toernooi

O

p initiatief van v.v. Slikkerveer wordt er sinds
1978 door de vier Ridderkerkse voetbalverenigingen jaarlijks voor de aanvang van de competitie
gestreden om Het Kampioenschap van Ridderkerk.

Jacques van der Linden

Bokaal

In 2003 werd die naam veranderd in de Jacques
van der Linden bokaal, genoemd naar de in 2002
plotseling overleden directeur van de Ridderkerkse
Sportaccommodaties. De wedstrijden worden in
augustus, voor het begin van de nieuwe competities,
bij toerbeurt op de sportparken van de deelnemende
verenigingen afgewerkt.
De eerste winnaar die op 26 augustus 1978 de beker
door wethouder C.J. v.d. Berg uitgereikt kreeg was
Rijsoord dat in de finale tegen RVVH na een 0-0
eindstand de strafschoppen beter nam.
Vooral in de beginjaren deed RVVH het niet
best, het zou tot 1986 duren voor onze jongens
de bokaal voor de eerste keer wonnen en het was
daaraan voorafgaand vooral de Slikkerveer die het
succesvolste was met vijf overwinningen. In de zes
jaren daarna won RVVH de bokaal vijf keer waarna
na tien jaar meegedaan te hebben pas in 2002 de
beker weer in de prijzenkast van Hercules kwam.
Vanaf 2006 was RVVH (bijna) oppermachtig. In de
daaropvolgende jaren won onze club de beker niet
minder dan twaalf keer met twee onderbrekingen
toen in 2007 en in 2016 Rijsoord ermee vandoor
ging.
In totaal zou RVVH de beker achttien keer winnen
gevolgd door Rijsoord dertien keer, Slikkerveer
negen keer en Bolnes twee keer.
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Wil Sierat, een
toffe peer

A

ls er één naam is die bij iedere
rechtgeaarde RVVH’er bekend is,
is het die van Wil Sierat.
Als 10-jarig Rotterdams
jochie wilde hij alleen
maar voor Feyenoord
spelen. Helaas werd hij
hiervoor, na het spelen
van een proefwedstrijd,
afgewezen. Uit nijd is hij
daarna gaan korfballen
bij korfbalvereniging
“Actief.”
In het begin van de jaren ’70 verhuisde hij naar Ridderkerk en ging hij bij
RVVH spelen waar hij met het 22e elftal, “de Van Lennepstraat Boys”, kampioen
werd in 1973. In 2007 volgde hij Cees de Baat op als penningmeester van de
club welke functie hij nog steeds vervult. Wil is op vele terreinen een bevlogen
man; naast zijn werk voor RVVH steunt hij verschillende goede doelen en
geeft hij al ruim 38 jaar dansles aan verstandelijk beperkten waarvoor hij
om de continuïteit te kunnen waarborgen de stichting AAVB (Artistieke
Activiteiten Verstandelijk Beperkten) heeft opgericht. Ook is hij hoofdsponsor
van het G-korfbal bij korfbalvereniging KCR en daarnaast sponsort hij ook
nog andere sportverenigingen in Ridderkerk en omgeving. Voor zijn vele
werk werd hij in 2017 onderscheiden met de felbegeerde “Toffe Peer Award”
die jaarlijks uitgereikt wordt aan een sociaal betrokken ondernemer in de
BAR regio. Ook werd hij op 26 april 2018 koninklijk onderscheiden door
burgemeester Heijkoop van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor zijn
verdiensten voor de gemeenschap.
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Wil geniet ervan als hij anderen een plezier kan doen en hoopt daar nog
lang mee door te kunnen gaan. Mensen als hij zijn goud waard.

Weetje
Danny Spelde 12 seizoenen keeper RVVH 1
In de bekerwedstrijd in de tweede voorronde van
de “grote” KNVB beker tegen buurman ASWH
keepte Danny Spelde op 24 augustus 2016 zijn 250ste
wedstrijd in RVVH 1. Danny kwam op zijn 15e jaar
naar RVVH en maakte nog uitstapjes naar LYRA
en Barendrecht alvorens hij vanaf 2007 terugkeerde
in Ridderkerk. In de zomer van 2018 begon hij aan
zijn 12e seizoen bij RVVH. Heel veel spelers halen
dat tegewoordig niet meer. In al die seizoenen vielen er voor hem prachtige sportieve hoogtepunten
te beleven.

Ben Pot 17 jaar bij RVVH
Ben, in de jaren tachtig speler van ons 1e
elftal, startte in 1988 als sportmasseur bij
b.v.v. Barendrecht en verruilde in 1999
deze club in na 11 jaar, voor RVVH.
In 2016 vertrok hij na 17 jaar trouwe
dienst,
als fysiotherapeut medisch
begeleider, naar v.v. Capelle. Hij zou zijn
werkzaamheden na 3 jaar bij v.v. Capelle
voortzetten bij SC Feyenoord.

foto: Wessel Dekker

Weetje

Weetje
Nieuwe verenigingsvlag
In de aanloop naar het 100
jarig bestaan zijn een zevental
ontwerpen gemaakt voor een
nieuwe verenigingsvlag. De zeven
ontwerpen zijn voorgelegd aan
de leden en die hebben gekozen
voor het exemplaar zoals op deze
pagina wordt getoond. Op 22
september 2018, voorafgaande aan
de 1e thuiswedstrijd van het seizoen
2018/2019, is de vlag door wethouder
Van Os in top gehesen. Diezelfde
avond heeft een Jubileumreceptie
plaatsgevonden in het clubhuis.
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Opa langs de lijn
“Dat is mijn kleinzoon, die kleine daar”, wees de man naast me met iets van trots. “Hij kan leuk voetballen
dus hij lijkt niet op mij.” Hij was ongeveer van mijn leeftijd en wij stonden samen naar een wedstrijd van twee
pupillenelftallen te kijken.
“Hij kwam afgelopen week naar me toe
en zei; opa, ik moet zaterdag voetballen.
Kom je kijken? We spelen een belangrijke
wedstrijd tegen de koploper.”
Ik zei: “natuurlijk kom ik. Wat speel je?”
“Midmid, opa.”
“Midmid?” vroeg ik, “weet je wel zeker
dat je op voetballen zit? Ik heb nog nooit
van midmid gehoord. Wij hadden vroeger
verdedigers, middenvelders en aanvallers.
En ook nog een keeper en daar deden we
het mee.”
“Ja, opa, dat was vroeger. Wij spelen in een
ruit met de punt naar voren en ik moet de
opkomende middenvelders dwingen de
lange bal te spelen, zegt de trainer.”
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foto: Wessel Dekker

Ik zag hoe enthousiast ze met zijn
twintigen, soms in veel te grote broeken,
achter de bal aandraafden. Op een paaltje
vlak naast me stond een leeg colablikje en
een eindje verder hing een reclamebord
waar iemand een gat in getrapt had. De
man naast me keek naar het blikje, pakte
het op een gooide het twee meter verder in
een afvalbak.
“Je vraagt je weleens af waar het fout
gegaan is met de maatschappij waarin wij
leven”, zei hij mistroostig, “iedereen doet
waar ‘ie zelf zin in heeft, rotzooi wordt niet
opgeruimd en als je er iets van zegt kun je

in het gunstigste geval een grote bek krijgen met veel
woorden van allerlei enge ziektes. En dan heb je nog
geluk.”
Ik zweeg, ja, wat moest ik daar nou op zeggen?
“Neem nou zo’n blikje. Kleine moeite om dat in die
kliko te doen, maar dat gebeurt meestal niet. Ik heb
mijn kinderen altijd geleerd hun troep op te ruimen
maar dat schijnt niet in alle gezinnen zo te gaan
tegenwoordig.”

Teamsport zoals voetballen
draagt bij aan discipline
Een eindje verder langs de lijn schreeuwde een
vader, gelukkig van de tegenpartij en gehuld in het
veel te kleine shirt van een topclub uit deze buurt,
een scheldwoord naar de scheidsrechter dat in geen
enkel zichzelf respecterend woordenboek voorkomt
en hij stak daarbij tevens zijn middelvinger op.
“Kijk, dat is de vader van een van die voetballertjes.
Vind je het dan gek dat die kinderen denken dat
zoiets normaal is?”
Ik kon het alleen maar met hem eens zijn.
“Toen mijn zoon nog voetbalde stond ik ook elke
zaterdag langs de lijn of reed ik het elftalletje naar
een uitwedstrijd. Heerlijk als je die knulletjes achter
je hoorde keten en zenuwachtig praten over de
wedstrijd. In de rust in de kantine luisteren naar
het opscheppen van de vaders tegen elkaar omdat
sommigen toch denken dat ze de tweede “Frenkie”
in huis hebben. En als één van die gassies een
overtreding maakte riep je dat hij dat niet meer doen

moest. Na afloop gaf je de scheidsrechter een hand
en bedankte hem en de jongens zeiden eerbiedig
“mijnheer” tegen hem. Tegenwoordig roepen ze bij
het minste of geringste “he, scheids”, tegen hem of nog
erger. Ik kan me nog herinneren dat een uitspraak
van de legendarische trainer Rinus Michels, die hier
op het sportpark geweest is toen Cees Steketee zijn
250e wedstrijd speelde,
was: “voetbal is oorlog.”
Dat had hij beter niet
kunnen zeggen want dat
brengt sommige mensen
toch
op
verkeerde
ideeën.” Ik kon niet
anders dan instemmend
brommen, want ook
ik had eens twee
voetballende zonen.
“Weet u nog hoe iedereen
smakelijk moest lachen
toen jaren geleden
premier
Balkenende
het had over waarden
en normen? Stel je voor:
waarden en normen, dat
was spruitjeslucht, poldermentaliteit en Nederland
op zijn smalst, bemoei je met je eigen zaken, terug
naar de jaren dertig. Dat riep iedereen. Nou, we zien
tegenwoordig waar dat op uit gelopen is.”
“Regels, mijnheer, regels, daar hebben wij behoefte
aan zodat iedereen weet wat hij of zij wel en niet
kan doen want dat weten veel mensen tegenwoordig
kennelijk niet meer. Stel je voor: voetballen zonder
spelregels, nou dat zou een mooi zootje worden. Ik
denk dat geen enkele wedstrijd de negentigste minuut
zou halen. Eén van de manieren om discipline te

leren is een teamsport zoals voetballen. Ik hoorde
net, dat ze hier bij RVVH”, en hij knikte met zijn
hoofd richting kantine, “dat ze bij deze vereniging
een normen en waarden statuut, een soort Tien
Geboden voor de leden, ouders en toeschouwers
hebben opgesteld. Het zijn er alleen meer dan tien
omdat in de Tien Geboden onder andere niet staat
dat je de kleedkamer niet
moet vernielen en dat je
met je voetbalschoenen
aan niet in de kantine mag
komen. Het is jammer dat
het nodig is maar wel een
goed initiatief. Dan weet
iedereen waar hij of zij
zich aan te houden heeft
want kennelijk begrijpen
velen dat niet.” Ik knikte
dat ik hem wel begreep.
De scheidsrechter floot
voor het einde van de
wedstrijd. Het was 2-2 en
de spelertjes gaven elkaar
een hand en liepen vrolijk
kletsend
gebroederlijk
van het veld af.
“Zo kan het dus ook”, mompelde hij en slofte weg
richting fiets.
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Aad van der Graaf
“de Hoge vlucht van
het amateurvoetbal”

meer één, twee, drie, te overbruggen. Een logische
ontwikkeling, want dat verschil bestond voorheen
ook tussen de eerste klasse en de hoofdklasse daar
boven.
De topklasse was de eerste stap die de voetbalbond
zette in de opbouw van een nieuwe voetbalpiramide.
De komst van de Tweede Divisie (2016) was stap
twee en daarmee werd de ontwikkeling van clubs
allemaal nog intenser. Nooit is de term handhaven bij
clubs die dat niveau weten te halen betekenisvoller
geweest.

Rotterdam, 22 -07-1952
DOCK, Sociaal werker, medewerker kwaliteit, PR &
Communicatie (gepensioneerd)
Trouw, freelance verslaggever zaterdagamateurvoetbal , 1983 - 2002
Hoofdredacteur Voetbal op Zaterdag
(website), 2003 - heden

N

adenken over de toekomst van
het amateurvoetbal roept tegelijk
legio vragen op. Zeg maar eens iets
over toekomst, een vager fenomeen
is bijna niet mogelijk. Waarzeggers
hebben daar hun beroep van gemaakt,
maar hoe waar blijken hun uitspraken
later te zijn? Wie iets wil beweren over
de toekomst van het amateurvoetbal,
ontkomt er niet aan ook nog even
achterom te kijken naar de ontwikkelingen en
tendensen in pakweg de laatste tien jaar.
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Met de introductie van de topklasse in 2010
(zaterdag en zondag) heeft het amateurvoetbal
een niet te ontkennen kwaliteitsinjectie
gekregen. Het plan van de KNVB werd lang
niet door iedereen omarmd, want er gingen ook
aantrekkelijke kanten van het topamateurvoetbal
destijds verloren. De nacompetities om de
landstitel met drie hoofdklassers waren qua

toeschouwersaantallen en publicitair een passende
apotheose van een voetbaljaar. Het was vaak pure
reclame voor het amateurvoetbal. De clubs die
zich plaatsten voor de nieuwe topklasse hadden
veel minder kritiek. Die pakten de kans om zich
kwalitatief te verbeteren met beide handen aan.
En dat is ook gelukt. Binnen een paar jaar tijd
was de topklasse in speluitvoering met sprongen
omhooggeschoten. Gepromoveerde hoofdklassers
vonden ook niet zo maar even aansluiting. Het
niveauverschil met de topklasse viel in de regel niet

Presteren op het hoogste niveau van het
amateurvoetbal komt uiteraard niet allemaal
spontaan uit de lucht vallen. ACV was in
1973 landelijk nieuws met een primeur.
De club uit Assen had ineens een heel
andere selectie met louter topspelers
uit diverse windrichtingen. Over
het hoe, wat en waarom werd lekker
geheimzinnig gedaan, maar dat spelers
betaald kregen voor hun diensten was
wel duidelijk. Dat nieuws gooiden
de spelers zelf wel naar buiten. En
hoe is het nu? Een topclub kan niet
zonder sponsors, waarmee ook de
absolute broodvoetballer zijn intrede
heeft gedaan. Kan een speler bij een andere club
meer krijgen, ook al is het een grijpstuiver, dan
speelt hij het seizoen daarop in een ander tenue. De
KNVB heeft dat, ook met het oog op de toekomst,
gereglementeerd. Topamateurclubs zijn verplicht
om met spelerscontracten te werken. Clubs hadden
daarop vooruitlopend al financiële constructies
bedacht om de eerste elftalselectie onder te brengen.
De topsportstichtingen schoten als paddenstoelen
uit de grond.

Geld heeft ook zijn zwarte zijde en dan vooral als
het uitgegeven wordt als het er niet is. Daarvan
zijn genoeg schrijnende voorbeelden. ZwartWit ’28, markante Rotterdamse club en
landskampioen in 1970 en 1971, verdween
in 2004 failliet verklaard van het toneel.
Geld betekent dus wel degelijk meer
macht, maar misbruik wordt afgestraft.
Dat zal van alle tijden zijn. Het heeft
alles te maken met de keuze van
beleidsmakers binnen een club
en hoe een ledenvergadering
(toch nog altijd het beslissende
college van de club) daar al
dan niet in meegaat.

Bij het jeugdvoetbal vindt zowel bij jongens als
meisjes in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar een grote
uitstroom plaats. De samenleving verandert snel en
mensen gebruiken een voetbalclub steeds meer als
consument vanuit het standpunt, wat krijg ik terug
voor mijn contributie. Toeschouwers die zaterdag
en zondag langs de lijn staan zijn voornamelijk
ouderen. Hoe ziet dat er over 10 jaar uit?
Gaan we in de toekomst definitief afscheid
nemen van het traditionele zaterdag- en
zondagvoetbal en gaan we naar een vrije
competitie van vier speeldagen? Of valt de
keuze op een vaste speeldag (bijvoorbeeld
zaterdag), met de optie voor clubs om daar
in onderling overleg vanaf te wijken?

Ook RVVH ging dankzij
sponsorgelden mee in de vaart
der volkeren met de promotie naar
de topklasse in 2015, maar dat
avontuur duurde slechts een jaar.
Al snel kwam daarna naar buiten dat de
club, ingegeven door een sterk verminderd
spelersbudget, zijn aandachtsgebied zou
gaan verleggen. Inschattingen bij
RVVH voor de toekomst richten
zich op een vaste plek in de eerste
klasse. Deze keuze houdt in dat
de club het mechanisme van eigen
jeugd laten doorstromen moet
opstarten en dat vervolgens in gang zien
te houden. Dit in combinatie met ervaren spelers uit
de hogere klassen die op dat niveau niet meer aan
de bak komen en hun carrière op een lager niveau
willen vervolgen dan wel afbouwen.

Een grote zorg bij amateurclubs is de werving
van vrijwilligers. Het bestand aan vrijwilligers
vergrijst in ras tempo en de clubs draaien
voornamelijk nog op 55-plussers. Zonder
hen zou een club rap in alle geledingen tot
stilstand komen, geen recht van bestaan
hebben. Moeten de amateurclubs niet
terug naar de basis van hun bestaan?
Het bevorderen en doen oefenen
van sport in het algemeen en het
bevorderen en beoefenen van het
voetbal in het bijzonder. Veel
actieve voetballers (mannen
en vrouwen) zien dat als een
gezonde ontspanning. Een club
biedt ook de mogelijkheid voor voetballers en
toeschouwers tot het leggen van en onderhouden
van sociale contacten. Is dat niet de kern waar het in
principe om gaat?

Uitdagingen voor de toekomst
Ondanks de populariteit staat het amateurvoetbal
in de toekomst voor behoorlijke uitdagingen.

De toekomst zal het uitwijzen.

Weetje

RVVH-keepster Grieks international
Irini Papathanasiou speelde van 2001 t/m
2003 in RVVH Dames 1. Ze verdedigde 25
keer het doel van van het nationale elftal
van Griekenland en maakte deel uit van de
Olympische selectie tijdens de spelen van
2004 in Athene. Na de Spelen werd ze, als
inwoonster van Barendrecht, samen met
zwemkoningin Inge de Bruijn gehuldigd. Ze
is geboren en opgegroeid in Barendrecht.
Haar vader is Grieks en haar moeder
Nederlandse.
Drie jaar voor de spelen in Griekenland
kwam ze een oproep van de Griekse
voetbalbond op internet tegen. Die was
op zoek naar voetbalsters met één of twee
Griekse ouders.
Ze mailde en na een stage van 2 weken in
Griekenland werd ze uitgenodigd voor het
mooie avontuur. Irini kwam na haar periode
bij RVVH nog uit voor v.v. Stedoco en v.v.
Smerdiek in St.Maartensdijk. Ze woont in
het Zeeuwse vestingstadje Tholen onder de
naam Irini Brouwer-Papapthasiou en heeft
in 2011 definitief haar schoenen en keepers
handschoenen aan de wilgen gehangen.
Info en foto : Jan Volwerk.
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Festiviteiten
100 jaar RVVH

H

et zal weinig Ridderkerkers ontgaan zijn dat
in het jaar 2018 de Ridderkerkse Voetbal
Vereniging Hercules haar 100-jarig bestaan vierde.
De aftrap was al in 2017 toen, nadat gebleken was dat
het bestuur naast de dagelijkse activiteiten wel bereid
was om aandacht te schenken aan deze mijlpaal
maar niet in staat was hierin een voortrekkersrol te
vervullen, een aantal leden zich verenigden om een
Projectplan op te stellen voor de viering.

Op zaterdag 22 september was de eerste officiële jubileumactiviteit nl. een receptie in ons clubhuis die
door 180 leden en genodigden bezocht werd.
Vanwege het slechte weer viel de daaraan
voorafgaande middagactiviteit een beetje in het
water. Zo moest een optreden van de Harmonie
van Slikkerveer bij de eerste thuiswedstrijd van ons
1e elftal zich beperken tot het maken van muziek
op de tribune maar lukte het wethouder van Os
wel om de nieuwe verenigingsvlag te hijsen. De
tweede activiteit was een Scheidsrechteravond op
2 november 2018 onder leiding van de bekende
scheidsrechter Kevin Blom waaraan 45 personen
deel namen die daarmee een leuke avond hadden.

het gemeentehuis. Ruim 300 aanwezigen
hadden daar een geweldige avond waar
veel herinneringen opgehaald werden
omlijst door Guus Bok en zijn band die
ook nog het in een nieuw jasje gestoken
RVVH clublied ten gehore bracht. Na
afloop waren er veel complimenten voor
de organisatie.
De laatste activiteit was een Combi
voetbaltoernooi op vrijdag 14 juni 2019
waar tien gemengde teams aan deelnamen.
Het weer werkte die avond goed mee en na
afloop was er een groot feest in de kantine
muzikaal begeleid door een DJ.
Naast al deze festiviteiten zijn er nog wat
meer blijvende zaken gerealiseerd. Zo
zijn er bij de ingang van ons sportpark
spandoeken geplaatst en zijn er nieuwe
verenigingsvlaggen, banners en vaantjes
gemaakt met het jubileumlogo van RVVH.
In de kantine is een beamer opgehangen
voor o.a. het volgen van voetbalwedstrijden
e.d. op een groot scherm.

166

De Projectgroep RVVH 100 Jaar.

Burgemeester Mw. Attema spreekt de 100 jarige toe.

Na goedkeuring door het bestuur werd dat plan op
23 maart 2018 voorgelegd aan de leden waarbij ook
de nieuwe verenigingsvlag gepresenteerd werd.

Vanwege de onzekerheden over de toekomst van het
sportpark, kon het geplande Jeugdvoetbal toernooi
helaas niet doorgaan. Ook het FIFA Playstation
Event kon niet doorgaan vanwege te weinig
belangstelling.

Over het hele jaar waren er twee activiteiten
verspreid nl. het Rad van Avontuur in de kantine
na iedere competitiewedstrijd op eigen terrein van
ons 1e elftal, en het schrijven van een Jubileumboek
over de 100-jarige historie van de club dat in de loop
van 2020 uit zal komen.

Ook een haastig ingelast plan voor een voetbalquiz
vond te weinig gehoor om door te kunnen gaan.
Jammer. Wat wél door ging en een groot succes
werd was de grote Reünie/Feestavond voor leden
en oud-leden in theater Het Plein en de foyer van

Samenvattend kunnen we zeggen dat het
100-jarig bestaan van RVVH op passende
wijze gevierd is waar de hele vereniging
trots op mag zijn. En hoewel het steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te
vinden, zijn deze festiviteiten niet alleen
verbindend geweest, maar ze hebben ook
meegewerkt aan de vergroting van de
saamhorigheid van onze club waarvoor aan
de diverse commissies en ook de sponsoren
van dit alles veel dank is verschuldigd.

Zie ze het veld betreden, goed getraind en eensgezind

Zie hoe ze alles geven, hoe een vriendenband hen verbindt
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CIJFERS
&FEITEN
Klasse

1918/1936

Niet bekend.

1937/1938

3e Kl. RVB

Rang Trainer
1

Voorzitter

F.Beekhuizen

Adrianus Lodder
Promotie 2e Klasse RVB

1938/ 1939

2e Kl. RVB

2

F.Beekhuizen

Adrianus Lodder

1939/1940

Niet bekend

1940/1941

2e Kl. RVB

3

n.n

Adrianus Mak

1941/1942

2e Kl. RVB

2

n.n

Adrianus Lodder

1942/1943

2e Kl. RVB

2

J.de Bruin

Adrianus Lodder

1943/1944

2e Kl. RVB

1

J.de Bruin

Adrianus Lodder

Adrianus Mak

Promotie 1e Klasse RVB
1944/1945

Geen competitie

1945/1946

1e Kl.RVB

8

J.de Bruin

Arie Plaisier

1946/1947

1e Kl.RVB

4

J.de Bruin

Gerrit v/d Vlies

1947/1948

1e Kl.RVB

9

J.de Bruin

Siem Bot

1948/1949

1e Kl.RVB

1

J.de Bruin

Siem Bot

Promotie naar 4e Klasse KNVB
1949/1950

4e KL.C

3

J.de Bruin

Siem Bot

1950/1951

4e KL.D

1

J.de Bruin

Siem Bot

Promotie naar 3e Klasse KNVB
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1951/1952

3e KL.B

5

A.de Bruijn

Siem Bot

1952/1953

3e KL.B

2

A.de Bruijn

Siem Bot

1953/1954

3e Kl.B

7

A.van Diggelen

Siem Bot

HEREN RVVH 1

Seizoen

1954/1955

3e Kl.B

5

A.van Diggelen

Siem Bot

1955/1956

3e Kl.A

4

A.van Diggelen

Siem Bot

Promotie geen titel toch 2e klasser -Vorming 2e klasse KNVB
1956/1957

2e KL.West 2

8

A.van Diggelen

Siem Bot

1957/1958

2e Kl. West 2

8

A.van Diggelen

Siem Bot

1958/1959

2e KL.West 2

7

A.de Man

Siem Bot

1959/1960

2e KL.West 2

9

A.de Man

Siem Bot

1960/1961

3e Kl.B

5

A.de Man

Siem Bot

1961/1962

3e Kl.B

2

A.v.d.Graaf

Siem Bot

1962/1963

3e Kl.A

6

A.v.d.Graaf

Siem Bot

1963/1964

3e Kl.A

3

H.Molenveld

Siem Bot

1964/1965

3e Kl.B

1

H.Molenveld

Siem Bot

Promotie naar 2e Klasse B
1965/1966

2e Kl.B

5

H.Molenveld

Siem Bot

1966/1967

2e Kl.A

1

H.den Boer

Siem Bot

Landskampioen zaterdagvoetbal
1967/1968

2e Kl.B

7

H.den Boer

Siem Bot

1968/1969

2e Kl.B.

5

H.den Boer

Siem Bot

1969/1970

2e kl.B

11

D.den Bleyker

Siem Bot

1970/1971

2e Kl.B

2

J.Herwig

Cees de Ridder

1971/1972

2eKl .A

4

C.v.d.Gijp

Jaques Leijs

1972/1973

2e Kl.A

1

G.Weber

Jaques Leijs/Harry Kocks
Promotie naar 1e Klasse A

1973/1974

1e Kl.A

9

G.Weber

Harry Kocks

1974/1975

1e Kl.B

5

G.Weber

Harry Kocks

1975/1976

1e Kl.A

7

G.Weber

Harry Kocks/Cor Vlegaard

1976/1977

1e Kl.A

10

A.van Dongen

Cor Vlegaard

1977/1978

1e KL.A

3

A.van Dongen

Joop Piket

1978/1979

1e Kl.B

6

A.van Dongen

Joop Piket

1979/1980

1e Kl.A

7

T.de Hoop

Joop Piket

HEREN RVVH 1

Degradatie naar 3e klasse B
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1980/1981

1e Kl.A

14

T.de Hoop

Joop Piket
Degradatie naar 2e Klasse A

1981/1982

2e Kl.A

2

T.de Hoop

Jan Komduur

1982/1983

2e Kl.B

10

H.v.d.Wekke/Int. W.Kooiman & K.Legerstee

Jan Komduur

1983/1984

2e Kl.B

1

G.ter Horst

Jan Komduur

1984/1985

1e Kl.B

12

G.ter Horst

Jan Komduur

1985/1986

1e Kl.A

9

J.Huguenin

Jan Komduur

1986/1987

1e Kl.B

6

J.Huguenin

Jan Komduur

1987/1988

1e Kl.B

9

M. de Keizer

Cees de Baat

1988/1989

1e Kl.B

14

M. de Keizer/Int.K.Legerstee & H.v.Loon

Cees de Baat

Degradatie naar 2e Klasse A
1989/1990

2e Kl.A

5

A.Bakker

Hennie v.d. Sluis

1990/1991

2e Kl.A

4

A.Bakker

Hennie v.d. Sluis

1991/1992

2e Kl.B

3

J.Houweling

Hennie v.d. Sluis

1992/1993

2e Kl.B

5

A.van.Gelderen

Hennie v.d. Sluis

1993/1994

2e Kl.A

3

A.van Gelderen

Hennie v.d. Sluis

1994/1995

2e Kl.A

4

A.van Gelderen

Gerrit Meijer

1995/1996

2e Kl.B

3

A.van Gelderen

Gerrit Meijer

Promotie geen titel toch 1e klasser -Vorming 1e klasse KNVB
1996/1997

1e Kl.C

3

S.Buijs

Gerrit Meijer

1997/1998

1e Kl.B

4

S.Buijs

Gerrit Meijer

1998/1999

1e Kl.B

6

S.Buijs

Gerrit Meijer

1999/2000

1e Kl.B

10

P. de Haan/Int.W.Kooiman & A.Vlasblom

Gerrit Meijer

Degradatie naar 2e Klasse D
2000/2001

2e Kl.D

1

L.Dekker

Bas Heijboer
Promotie naar 1e Klasse B
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2001/2002

1e Kl.B

3

L.Dekker

Bas Heijboer

2002/2003

1e Kl.B

6

L.Dekker

Bas Heijboer

2003/2004

1e Kl.B

7

H.Maus

Kees van't Zelfde

2004/2005

1e Kl.B

2

R.Warnas

Kees van't Zelfde

HEREN RVVH 1

Promotie naar 1e Klasse B

2005/2006

1e Kl.B

8

R.Warnas

Kees van't Zelfde

2006/2007

1e Kl.B

11

R.Warnas

Kees van't Zelfde
Degradatie naar 2e Kl.D

2007/2008

2e Kl.D

1

C.Lems

Mario Papavoine
Promotie naar 1e klasse B

2008/2009

1e Kl.B

6

C.Lems

Mario Papavoine

2009/2010

Hfd.Kl.A

11

D. Corneille/ Int. J.Everse & C.v.Hoeven

Mario Papavoine

2010/2011

Hfd.Kl.B

7

T.de Boon

Mario Papavoine

2011/2012

Hfd.Kl.B

4

T.de Boon

Mario Papavoine

2012/2013

Hfd.Kl.B

4

T.de Boon

Mario Papavoine

2013/2014

Hfd.Kl.B

2

G.Franken

Mario Papavoine

2014/2015

Hfd.Kl.B

3

G.Franken

Mario Papavoine

Promotie via nacompetitie/beslissings wedstrijd RVVH - Hoek 3 - 1
2015/2016

Topklasse

16

G.Franken

Mario Papavoine

Degradatie naar Hoofdklasse A
2016/2017

Hfd.Kl.A

11

G.Franken

Mario Papavoine

2017/2018

Hfd.kl.A

15

G.Franken

Mario Papavoine
Degradatie naar 1e Klasse B

2018/2019

1e Kl.B.

10

R.Hulsbosch

Mario Papavoine

HEREN RVVH 1

Promotie via nacompetite/beslissings wedstrijd RVVH - Rijnvogels 2 -1
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DAMES RVVH 1

CIJFERS&FEITEN
Seizoen

Klasse

Rang

Trainer

2000/2001
2001/2002

1e Kl
1e Kl.

2002/2003

1e Kl.

3

R.de Bil

2003/2004

1e Kl.

3

R.de Bil

2004/2005

1e Kl.

1

R.de Bil

T.v.d.Vorm
M.Tebbens

Promotie via nacompetitie naar hoofdklasse
2005/2006

Hoofdklasse

H.Schelvis/D.Franssen

2006/2007

Hoofdklasse

9

A.Landweer/Int.E.Bakker

2007/2008

Hoofdklasse

10

R.de Bil

2008/2009

Hoofdklasse

5

F.Vrolijk/Int.E.Bakker

2009/2010

Hoofdklasse

7

Edwin Bakker

2010/2011

Hoofdklasse

9

R.v.Zevenbergen/Int.G.Franken

Promotie i.v.m. vorming Topklasse.
2011/2012

Topklasse

12

M.Cabeza/Int.R.v. Eekhout

Degradatie naar Hoofdklasse.
2012/2013

Hoofdklasse

5

R.Outjes/W.Grootenboer

2013/2014

Hoofdklasse

5

R.Outjes/W.Grootenboer

2014/2015

Hoofdklasse

4

M.Visser

2015/2016

Hoofdklasse

2

M.Visser

Promotie via nacompetitie naar topklasse.
2016/2017

Topklasse

9

N.Abdalla

Degradatie via nacompetitie naar hoofdklasse.
2017/2018

Hoofdklasse

3

N.Abdalla

Promotie via nacompetitie naar topklasse.
2018/2019

Topklasse

5

A.Thomas.

