Verslag Dirk Jan van de Scheur d.d. 16 november 2012.
’s Middags kreeg ik telefoon van DJ met de mededeling dat hij de volgende dag
in het ziekenhuis zou worden opgenomen. Het bleek dat hij al een poos tobde
met de gezondheid en dat het nu menens was.
Hij vroeg mij of ik die vrijdagmiddag langs kon komen. Ik klom op de fiets en
werd in de Freule Lauta flat hartelijk ontvangen door DJ en zijn echtgenote.
Na eerst de gebruikelijke plichtplegingen gingen DJ en ik aan de tafel zitten om
zijn verhaal door te nemen. Hij had dit namelijk op schrift gesteld.
In de periode direct na de 2e wereldoorlog, dus na mei 1945 was er op
voetbalgebied in Veenendaal niets te doen. Er werd wel een soort van
zomeravond competitie gespeeld tussen de verschillende Veenendaalse
fabrieken. Denk hierbij aan de VSW ( Triangel Boys ), Newo, Ritmeester en de
Schup.
Aangezien er in deze periode altijd een gebrek aan arbeidskrachten was, besliste
de directie van de D S van Schuppen ( de heren Calembach en Fischer ) dat er
door de Schup een voetbalclub moest worden opgericht. Dit werd uitbesteed aan
Harmsen, personeelschef en mej. Van Amerongen, zijn assistente.
Het eerste bestuur werd gevormd door de volgende heren:
Wim van Asselt, voorzitter
Thijs Heij, penningmeester
Arris Blankespoor
Bart Bouman
Camille Meersman
Dirk Jan van de Scheur
Je kon alleen lid worden als je op de Schup werkte. Kousen en shirt werden door
de Schup verstrekt, de rest kocht je zelf. De voetbalschoenen in die tijd waren
echte Kick Wilstra schoenen, met een harde neus, daar kon je goed mee
punteren.
Als scheenbeschermers werden oude “brookriemen” gebruikt, deze op maat
gesneden riemen kwamen van de machines in de fabriek en werden in de
voetbalkousen gestopt.
Enkele namen van spelers die in juli 1949 het eerste elftal vormden;
Wim van Asselt, Drs. Knol, Gebr. Van Soest, Dik van Capelleveen, Arie de
Weijer, Kees Brouwer en Bertus van Kooten.
Enkele namen van verengingen waar tegen werd gevoetbald: Triangel Boys,
Musketiers, DEF uit Doorn, Jonathan uit Zeist, Putten, Nijkerk, Valleivogels en
een paar ploegen uit Amersfoort.

De jeugd speelde in het 2e . Enkele namen: Teus van de Bovenkamp, Herman
van Manen, Dik van de Scheur.
De man die de jeugdafdeling heeft opgezet, was Arie de Weijer. In eerste
instantie mochten alleen kinderen van werknemers lid worden, niet veel later
werd dit los gelaten. DJ is enkele jaren daarna zelf jeugdvoorzitter geworden.
Dit overigens met veel succes, binnen 2 jaar had de club 10 jeugdelftallen. DJ
organiseerde in 1974 een reis voor de jeugd naar Hamburg. Het geld voor deze
reis werd door de jeugd zelf verdiend met het inpakken van pakketjes op de
Schup. Ikzelf heb deze reis ook meegemaakt als leider. Het was een groot
succes!
Het succes van de jeugdafdeling was de reden dat er een “coördinator”moest
komen. Dit
geheel tegen de zin van DJ, die dan ook direct is gestopt met zijn bestuurlijk
werk. Het project van de “coördinator”was geen lang leven beschoren. Het doet
nog altijd pijn zoals het is gelopen. Het kan verkeren, zei Bredero!
De kantine werd te klein en voor f 2.000 werd een houten barak van een andere
vereniging gekocht. Camille Meersman bouwde met de hulp van jeugdleden een
geheel nieuwe kantine.
Het geld voor deze operatie werd door een commissie bijeengebracht. Henk v/d
Weijde, Bertus van Kooten en DJ waren de leden, die o.a bierglazen verkochten
tot in Amersfoort toe!
In de oude situatie werd de kantine beheerd met gesloten knip, enige
verplichting het trekken van de lijnen op het voetbalveld.Voor het beheer in de
nieuwe kantine vroeg het bestuur een vergoeding van f 1.500. Hier werd geen
overeenstemming over bereikt. Besloten werd om het beheer in eigen hand te
houden. Dit was geen verkeerd besluit, want in het eerste jaar werd
f 18.000
verdiend!
Het voetbalveld was op grond van de Schup gelegen, tegenover het huidige
gemeentepark De Groene Velden. Er naast, kwam na verloop van tijd een
trainingsveld met verlichting.
Helaas moest het sportcomplex wijken voor industrie.
Enkele namen die DJ toch even extra wil benoemen: G van ’t Voort, Klaas
Geerlofs, Bep van de Weerd, Evert Sukkel, Henk v/d Weijden. Daarnaast
natuurlijk vele tientallen anderen die hij uiteraard nog niet is vergeten en
waaraan hij bijna dagelijks terugdenkt.
Ik neem afscheid van DJ en wens hem en zijn echtgenote sterkte toe in de
komende periode.

