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'SØij hopen dat u net zo veel plezier heeft bij het lezen als wij hadden bij het
samenstellen van dit boek.

De jubileumboekcommissie.

De j u bi lcum b o e þc orwnis s ie :
Støand u.l.n.r.: André Viets, Liane Nout, Jan Kars, Han uan Høttem
Zinend u.l.n.r.: Voat aan Toorn, Hans uan Hattern, Theo Nout (øfwezig Jøn uan Arkel)

Voorwoord Jubileumb oekcommissie

\Øeer een mijlpaal in de geschiedenis van de v.v. Tiicht!)Vij, al^s samenstellefs van

;i;i;úiË"-6.k, h.btË" ons de afgelopen maanden (vanaf september 1993),

-"í n.rro.n.n in die geschiedenis verdiept' 
, ook nu een

Brr.rräk lO"jaar geleden, bij het 4O-iarig bestaan van onze verenrglng

iubileumuitg ^rr' 
Orrr'ui$"ut i' tthtti geen duplikaat van de uitgave van 1984'

äilffi:*ùi *.f1"'íf,ri,i'g g."o.ñ, en is èigenlii5 e." l1q11ch vervolg van

ä. g.r.nì.Jrlnri¡irrg tor 1984."\üat niet onvermeld dient te blijven is het feit'

dat de vereniging nogsteeds wordt gecomplimenteerd met die uitgave van 10

;*. gJ.a."' ö.ri to";""t na dato, hulde aan onze voorgangers!

Aan het eind van de jubileumuitgave van 10 jaar gtl:{t" Ittl'.ii het slotwoord

van het boek reeds ,r;;;;"rr""i h., jubileum i" tgr)4. Daarbij is ook hoop en

verwachting g..ri, rroor'ã.;*itdt D:84-.199.4' Bij de verschiil-11g.'"" dit boek

kan ieder voor zich r.rr."å.r"¿eren of de uitgesproken verwachtingen of wen-

sen inmiddels zijn gerealiseerd'

voordat we tot het samenstellen van het boek konden_ overgäan,.moesten we wel

.nt .t. ,.g.rrslagen ou.r.it-t", o'a' de financiëring bleek een behoodijk strui-

[.fUf.f.,Jri;rr. îo. overmaar v¿n ramp brandde de drukkerij waar wij in zee mee

waren gegaan' r -""rrJ.'ãã' het uitb"ngen van dit boek' volledig tot de grond

ilfio p"g¡"', *"r.n to.n 
"l 

klaar!)' Mair' u ziet' toch nog gered!

Met reden noemen wii ons de samenstellers en niet de schrij-v-ers, van dit boek'

ö;;;p;.. i, *" t'..'ùg;" "i"""-1"'l 
duidelijk e'*."','- Yll f echt terzake

kundig verslag do.tì* ã. l""t'tt 10 jaar',dan -õtt jt, O:O:t!Ïldtgen op de

t;;¡F."J. g."bi.d.n til"., je ,rereniging daarover aan het woord laten.

Dit alles is ons inzienl-gå.J ia"f.r. EÏkJgeleding binnen onze vereniging doet

verslag.

Zoals eerder vermeld beslaat dit jubileumboek voornamelijk de periode 1984-

1994.Deeerste 40 i*r,-tll+-trltí4, h.bb.r, *ijbeknopt,wé.tg.g.n tt' De reden

ií a^rn , periode'Jî*.tig in het vorig jubileumbõek aan de orde kwam.
.S7ii 

wilden ¿.r. p.rioã. 
"ì., i.n..f *.ghí.., mer name voor de. mensen die de

#rä'iò'Ë;irã1"" onr. i.r.r,igingi geworde n zr1n. Zodoende hebben deze

mensen nu ook nog een stuk vroegere geschiedenis van de v.v. Tiicht in huis'

De iubileumboekcommissie heeft geprobeerd te vermijden dat.er personen ver-

ä#;il;;;;;;;Ji. op *.1k". manier dan ook een positieve blid¡*e 1an

:;;:'"."';"8öË;;;;' ói' ;'" niet alleen slordig',T""' ,:9k 
pijnlijk zijn'

rrrro.rrr.n *fr a"t.rg i.rn"nd ou., þ* h.g:$ F:1i." heþben,.bij-voorbaat onze

verontschuldigi"gJ, ;;;;groi. .rk.r,relijkheld is er echter niet minder door'

.Wii 
willen vanaf deze plek een ieder, die zijn steentje.aan dit boek heeft bijge.

iJ**:ilräili;.d""ï;; voor de g.roo'i. in et eÁijver waarmee dit gebeurd

is.

Ookgaatonzedankuitnaardeadverteerdersinditboek'Zonderhunfinancië-
le sreun hadden *iil ù..1 ".ái, 

in deze vorm aan de leden aan kunnen bie-

den.

Tot slot nog dit. Bij het samenstellen van dit boek zijn wii, als commissie, (weer)

tot de duidelijk ..;;ì;rT. g;l;o*..1 dat de v.v. Tlióht een goed georganiseerde,

gezonde, -"".'t oor"1 ook eén gezellige vereniging is'

I
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Beste clubvrienden.

Onze voetbalvereniging " TRICHT " was er.50 jaar

*.d uoo¡ het braJht ln die periode voor velen ont-

3f"""i"g en ple"ier, in combinatie met up's en down's'

Gedeelde vreugd, dubbele vreugd'

Het moment i-s aangebroken, dat we sâmen ons 50-

iarie iubileum gaan vieren. 50 iaar waar we met trots

;;'iu.öil"J" ,i.",o- dit heugelijke feit te kunnen vieren zijn er vele maan-

den van organiseren *r, .'oot"f g'i""i' Hopelijk dat alles zo ve:!ry mag zoals

d;;"biÈñ-.or.,-irri. ,i.1, a"ítiia.n, d. 
'ooib.reiding 

heeft voorgehouden.

De tiid vliest snel, gebruik hem wel'

il ä;Ji:"pp.iijf.iã"*if.f..lingen in de laatste 5! jae..zijn groot geweest' D.e

;ä"lqp;r;TJgãf"f.Ug daarin meegegaan en heeft-zich ievens goed gehand-

haafd in de .onðr'rrr.nri. van andere iport-mogelijkheden'

ö"". ãr*fging heeft niet alleen,r"., di. ont'iikk ling geprofiteerd, maar heeft

Joo..,og ..í ,,ãp;. .* ,. zetten in de voorbije perioãe,t* ittllkt positie in

de regio"verworvin die er voor een kleine gemeenschap als wr.¡' 
^tn 

mag'

O.'gi..r,. 
"an 

de vereniging geeft 
""r, 

d"Iwe op een breed draagvlak steunen,

waar \rye mee verder kunnen'

Nood breekt wet.
Als ik het voetbal van nu vergelijk met 1O-tallen jaren terug danziin er grote.ver-

schillen. Mede door d;;.bfü;"n gediplomeerde trainers heeft het voetbalspel

..n oori,i.u. o"*if.f..fi"g ão|tg.-ã"kt, uoor"l qua snelheid en balvaardigheid'

ilä;È;;äå-*.¿rirriÍ* t.i liif aan tiif gevecht o* q: bal spreekt mii ech-

ter minder aan. Een gã.ä. rp.f.t ká-t ,t..ãt"*inder tot zijn recht, waarmee het

mooie van het sPel verloren gaat'

Die ontwikkeli"g ir ;;.ì1ijk";.i.tt ,. houden, want alles is gericht op het resul-

taat, en dat telt.

De tiiden veranderen en wii met hen'

D; il;;;;;iË;J;'.r"r,á.,i'g"' bijclubs als de onze zijn voormij dat er 50

iaar seleden maar ner een keet -it h"ídpotttp stond voor het omkleden en twas-

ä. Ñ;;;; ã"ãt ãr.t"f schitterende .lubg.Ëo.t*en met bijbehorende was- en

kleedruimten uoo, ir I pt"*it g.Lo-.n. ö", áe zwarc leren eivormige voetbal

mer veter (met nat *;;årJ-#"ar) plaats maakte voor een lichtgewicht.g.:Pl"::

tificeerde ,orrd. lro.,ú'J,-[. g*; áåh. optt..mt. Dat de verantwoordelijkheid

voor administrarie en fin"rrJiër, groot en complex is ten opzichte van 50 j-aar

;r"g. i; ;;;t t*f *.if. i" iri tilaeigenlijk professionele mensen nodig hebt'

Voorwoord Jan van Arkel (Voorzitter)

Hoe meer zielen, hoe meer
Thicht heten, het streven er altijd'W'e mogen dan wel de

geweest dat ook mensen uit naast ons dorpskernen zich bij ons thuis
@

voelden.
Iedereen die de voetbalsport met plezier op een normale manier wil beoefenen

is bij ons welkom.
a;;; ¡. ledenlijst van nu ter hand nemen komen we al gauw tot de conclusie

¿* -.rrr.r, .rit á. k Ã.n van Buurmalsen en Geldermalsen goed bij de voet-

balvereniging Thicht vertegenwoo Åigd zijn'

De boog kan niet altijd gespannen zyn.
Het leven van een mens is gecompliceerd en wordt vaak op de proef gesteld. Het
leven met je naaste, je werk en het wereld-gebeuren is hèel belangrijk. Om als
mens die problemen de baas te blijven hebben we onrspanning nodig. Eén van
die mogelijkheden om je zelf in evenwicht te houden in deze zo gehaãste wereld
is om aan sport te doen. \Øij hebben de rnensen 50 jaar lang de mogelijkheid tot
ontspanning gegeven en hopen het nog lang te blijven doen.

Vele handen maken licht werk.
Met dit jubileum-feest sluiten we 50 jaar af, maar het betekent revens de.start
voor een nieuwe periode.
Een periode waarin we hopelijk weer de medewerking van veel vrijwilligers krij-
gen, want dat zijn de steunpilaren geweest die de vereniging 50 jaai hebben
gedragen.

Ik hoop dat wij met ons allen, leden, donareurs, begunstigers het jubileum waar-
dig zullen vieren, zodat we gezamenlijk terug kunnen zien op een fijn feest. Iets
wat bij onze vereniging hoort en pasr.

Voorzitter Jan van Arkel
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Voorwoord burgemeester:

Vijftig jaar v.v' Tficht, terecht een jubileum om even

bij stil te staan.

Onbekend met de geschiedenis van de eerste jaren kan

ik mii zo voorsteileñ, dat het ook hier begonnen is met

.nrcí. enthousiastelingen, een knollenveld én een bal'

Het willen onwluchte-n van de dagelijkse zorgen- het

was immers oorlog - en het gebrek aan andere vormen

van vermaak zal oãk zeker hèbben meegespeeld'

Begonnen in een moeilijke periode is de vereniging gaan groeien en bloeien. Dat

;;ilil;^"..t rfrlit r,."",. d. situatie nu in t994. Een hechte club die dui-

Jeliik een sociale furrctié binnen het Thichtse vervult. Tegelijkertijd ook de groot-

;';;;,-ü;.t."iging binnen onze gemeente met maar liefst meer dan twintig

;;;*r. Op dit ,rîorñ.", loopt het íantal j.eugdspelers war terug. Voor de toe-

i;,.,.,,t *oid, .u.n*.I *.., .L fichte tot ,éft iott. stijging van het ledenbestand

;;;;.h,. D. 
""rl.g 

van een derde veld (eindelijk!) mãt.daaraan gekoppeld nog

een stuk renovarie ian h.t bestaande complex is dan ook zeker nodig'

Het draaiende houden van een zo grote vereniging en -het 
zo.rgen voor een ver-

anrwoord beheer van de 
"."o--oà'",ie 

waarorrãr Ãen beschikt' ve-rqt een goede

orsanisatie. Bii dev.v. Tlicht zitdat, zo lijkt mij' wel goed' Verd.immers nog

;i!;;;î;s;;Èã.; in zelÂverkzaamheid een fiaaie kantine met kleedaccom-

modatie gerealiseerd?

Een mooi sportcomplex, een groeiend.aantal leden, een hechte en gezellige sfeer

... ,rr 
^rn'r¿l 

dit ei ongerwiifeld toe lijden dat de vele sportieve succ€ssen van-

"i,-lr.i".¿.¿en 
in de ,o".koÁt, ..n poÁiti.f .rr.rvolg zullen krijgen' Het is u van

harte gegund!

Proficiat !!!

De burgemeester Yan Geldermalsen,
mr. S.\Ø. van Schaijck'

lUlet rrreer
lantasierdurten

daadkracht.

Halfvrijetaande landhuizen type CALABRIA ll Ge¡chakelde en vriictaande villa'c type DORATO

Sociale koopwoningen typo LUPINE

ling van hoogwaardige stedebouwkundige kwalileit
gewensl is. Waarin een archilecluur mel een eigen

karakter welkom is. Korlom: waar ual meer dul,
fanlas¡e en daadkrachl verlangd wordt.

Bovenslaande wonigbouwprojecten lalen goed

zien, dat we daarbii

lot ¡nleressanle tesulta-

len komen. Nel een slag

'anden'dan anderen.

BOU\/VGROEP

"Tl

Halfvrijctaande villa's type HELIANTHUM

Al jarenlang ondencheiden we 0ns len opzichte

van andere ontsilkelaarc door'anders' tegen pro-

ieclen aan te li¡ken. En dat doen we mel sucres.

Steeds vaker worden we betrokken bii

complete planontwikkelingen, waarbii

oplimaal moel worden

ingespeeld op nieuwe

roon- en werkbe-

hoellen. Waar invul-

Zondag bouw- en vastgoedmaatschappij b.v

Herenstraat 28,3911 JE Rhenen.

Telefoon 08376 - 17222. Fax 08376 - 16021

Z.ONDAG
EVENGOED'ANEDERS' BEI(EI(EN
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Visser 8t Bosschaart b.v.
hout- metaal en kunststof firlishing

Uws ecialist in het lakken van

kunststoffenlmetalenlhout

Nieuwsteeg 34 (lnd.terrein) 4196 AM TRICHT(gem. Geldermalsen)

Postbus 7 4196 ZG TRICHT Telefoon 03455 -74395 Fax 03455 -77056
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Dick Jonas (Voorzitter K. N.V. B. -afd. Dordrecht).

Een voorbeeldfunctie

Er zijn van die momenten, die je doen twijfelen.
Twijfelen als bestuurder van een sportorganisatie in de
zin van "is het il, je inzet, je opoffering van vrije tijd
wel waard"?.
Momenten van twijfel als je kennis neemt van het sup-
portersgedrag rondom wedstrijden van het betaald-
voetbal. Momenten van twijfel als je kennis neemt van
spelers-gedragnaar de scheidsrechter. Momenten van twijfel als je kennis neemt
van het enorme verloop van verenigingskader. Twijfel ook als je kennis neemt
van de geringe aandacht van de overheid voor de georganiseerde sport.

Gelukkig gaan die momenten van twijfel bij velen weer over.
Ook bij mij. Om twee redenen.
Ten eerste; in het belang van de sportbeoefening door de jeugd kunnen we niet
anders dan naar beste weten en kunnen doorwerken aan al die knelpunten die
we op onze weg tegenkomen.
Ten tweede; (en dat is voor mij een hele belangrijke) de bestuurs- en commis-
sieleden van de vereniging werken zo hard in het belang van hun club, dat het
de moeite waard is te blijven meedoen om het verenigingsleven, in ons geval de
voetbalclub, te blijven ondersteunen.

v.v Thicht is 50 jaar en kerngezond!
\Øat kun je als bestuur, als commissies, als leden nog meer wensen in zo'n jubi-
leumjaar ?

Meer wensen? Natuurlijk zijn er nog wensen! Die zijn er altijd geweest. Têlkens
weer opnieuw in al die vr¡ftig jaar.
Het inooie is, vandaar mijn en onze bewondering, dat de v.v.Tiicht, de mensen
in de club, steeds weer kans zagen om met elkaar met veel inzet, een groot deel
van die wensen in vervulling te laten gaan.
Hard werken, door velen, in het belang van de club - dat is wat de vereniging
Thicht kenmerkt.
Ook tijdens minder leuke momenten en tijdens perioden van tegenspoed was er
altijd een kern van mensen, die blijk gaf van saamhorigheid.
V.V.Tlichters van grote klasse.

Door een uitstraling als hierboven bedoeld, is de v.v.Tiicht een duidelijk voor-
beeld voor de totale sportsector in en om de aftleling Dordrecht van de K.N.V.B.

Saamhorigheid en plezier hebben in dit werk geeft een voorbeeld aan de
De jeugd die zo dringend een goed voorbeeld nodig heeft. De v.v.Tiicht
en werkt eraan!

jeugd.
werkte

Komplimenten en waardering onzerzijds
Ook felicitaties voor de hele vereniging!

Mede namens het bestuur en de medewerkers(sters) van het buro

DickJonas.
Voorzitter K.N.VB.- Afcl. Dordrecht.
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Het eerste elrtal 1925
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Hoe het allemaal begon.

"Alhier is opgericht een voetbalvereniging genaamd TW, zijnde Trichtse
Voetbalvereniging Voorwaarts".
Deze vereniging heeft van de heer Versteegh te Deil gratis een terrein gekregen,

gelegen bij de steenfabriek van de hier boven genoemde heer.

De vereniging telt reeds 24leden.

Als oprichtingsdatum staat bij de K.N.VB. 8 juni 1919 geregistreerd.

Het eerste bestuur bestond uit:

Voorzitter : Herman Kuiper.
Secretaris : Ab Berendsen.

Financieel beheer : \Øillem'$?'eergang

De allereerste wedstrijd van TW vond plaats op 20 juli 1919.
Op 6 februaú l92I behaalde TW voor de eerste maal in haar bestaan het kam-
pioenschap, door Sparta 3 uit Leerdam met 2-0 te verslaan.

Tot 1924 speelde TW in de 1e klasse van de Brabantse Voetbal Bond.
In het seizoe n 192411925 moest TW het zonder competitievoetbal doen omdat
vele spelers in dienst moesten, de club werd echter niet opgeheven.

Door de jaren heen (1925 - 1939).

Het jaar 192511926 was een gunstig jaar voor voetbalvereniging "Thicht", het

ledenaantal steeg van 20 naar 35 leden.
Ook financieel ging het goed, de inkomsten bedroegen f 870,51, de uitgaven
f 685,94, dus ontstond er een batig saldo van f 184,57 .

Rond april 1927 werd "Tlicht" kampioen door een overwinning van 5-3 op con-

current Zaltbommel.
Het tweede elftal dat voor de eerste keer deelnam aan de competitie eindigde
op de laatste plaats met één punt.
Rond 7 juni 1926 werd de eerste groen-witte vlag aangeboden door Theodora
Kuiper.

Een verslag van de jaarvergadering in 1928

"Op 22 september j.l. hield de voetbalveereniging TW "Tiichr" haar jaawerga-
dering. De opkomst van de leden was vrij goed. Na een kleine redevoering van
den Secr.-Penningmeester over het niet meer aannemen van een functie in het
bestuur dezer vereeniging, welke niet-aannemen voor de vereeniging zeer zeker
een gevoelig verlies beteekent, werd ook nog één en ander over de financieele
toestand gesproken. Gezegd kan worden, dat de vereeniging TW er gunstig
voor staat op dat gebied. Thans bestaat het bestuur uit de volgende personen: C.
de 

-üit, voorzitter, A. Berendsen, secretaris, J. Blom, penningmeester, A. Verweij,
commissaris van materiaal. \Øij hoopen dat het de vereeniging Thicht niettegen-
staand het verlies, door het bedanken van de heer Kuiper, toch in groei en bloei
moge blijven toenemen. \Øij hoopen tenminste, dat alle leden van TW trouw
zullen medewerken en elkander helpen als nodig is."

Eind 1928 is Herman Kuiper weer tot onze vereniging toegetreden.

Vervolg hoe het allemaal begon

In 1929 werd overgegaan van de N.VB. naar de huidige K.N.V.B., Tiicht moest
wat de accommodatie betreft, voldoen aan de (strengere) eisen van de K.N.V.B..
Dit resulteerde in het gebruik nemen van een geheel nieuw speelveld aan de
Lingedijk naar.
De opening van het terrein werd verricht door het zoontje van dhr. en mevr.
Alberda.

Tijdens de opening van het nieuw ingerichte terrein van "fiicht" speelde men
een openingswedstrijd tegen "Holland" uir Utrecht.
Het eerste elftal van Tiicht bestond uit:

Doel
Achter
Midden
Voor

T. van Glabbeek.

J. Blom, A. Verweij. :

A. van Arkel, G. v/d Pol, A. Kerkhof,
C. de -Wit, 

J. Jansen, J "Pikkie" Blom, C. Hol, H. Blom.

Het opvallende was de aanvallende opstelling van Ticht, tegenwoordig ziet men
toch andere varianten zoals, 4-4-2 of 44-3.

In maart 1930 werd de heer \Ø Verweij te Tþicht m€t algemene sremmen
benoemd tot erelid van TW.
Tên opzichte van de compedtie-indeling kan worden gezegd, dat dit geen verbe-
tering was voor de vereniging wat het reizen betrof.
Voor negen uitwedstrijden bedroeg de afstand rond de 1000 kilometer.
Dit kwam de kas niet tengoede want mer 13 spelers kwam alleen het reisgeld op
f 227,50.

De reizen moesten worden gemaakt naar Eindhoven 4 x (PS.V 3, Eindhoven 3,
Picus en ES$, Helmond 2x (Helmond en Helmondia), Valkenswaard lx (De
Valk) en tenslotte naar Zaltbommel lx (Zaltbommel).
In het seizoen 793011931had Ticht 3 elftallen.

Op 8 februaú 1932 vierde "Thicht" haar 12 - jarig bestaan mer een grote feest-
avond.
Ook kreeg "Tlicht" in dit jaar haar huishoudelijke reglement.
Hierin stonden o.a. de contributie, die bedroeg voor werkende en steunende
leden f 7,20 per jaar, voor donateurs minimaal f 6,00 per jaar en voor leden
onder de 16 f 2,40 per jaan
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Ook kon men in deze tijd ook al per maand betalen, de prijzen waren respectie-

velijk f 0,60, f 0,50 en f 0,20 per maand.

In april 1933 besloot het bestuuf, gezien de omstandigheden die de crisis met

zich mee bracht, de entreeprijzen voor haar eerste elftal terug te brengen naar 20

cent.

De wedstrijden tussen Tlicht en Geldermalsen (G.V.V) werden in deze perioden
gekenmerkt door onvriendelijkheden tussen spelers en toeschouwers van beide

þartijen. \Øaarschijnlijk vloeiden deze onvriendelijkheden voort uit een onge-

ionde concurrentie, die in de beide dorpen de boventoon voerde.

Zo moest op 23 september 1934 de wedstrijd Tricht - G.VV, bij de stand van

1-1, gestaakt wordèn door de scheidsrechter i.v.m. de houding van her publiek.

Na 1934 liepen de resultaten van "flicht" terug, in 1935 en 7937 eindigde men

zelfs op de laatste plaats. In 1935 had dit degradatie tot gevolg, in 1937 lcwam

het op twee degradatiewedstrijden aan tegen IFC (Hendrik Ido Ambacht), die

men beiden verloor met 4-0 en 8-1 en men degradeerde naar de 4e klasse.

De slechte financiën in de jaren 1936-1939 werden mede veroorzaakt door het

teruglopende ledenaantal en doordat de toeschouwers op de kleintjes moesten

gaan letten.
Had men in 1929 nog62leden, in 1932 was dit aantal teruggelopen tot 4l pet'
sonen, in 1935 ïveer gestegen naar 47, doch in 1939 waren er slechts nog 30

leden.

Deze niet rooskleurige situatie krvam ook ter sprake in de algemene ledenverga-

dering van woensdag 13 april 1938.

Enkele stukken uit deze vergadering;

- Penningmeester J. Blom bracht een financieel overzicht wat verre Yan roos-

kleurig was, reeds geruime tijd stond "Thicht" er financiëel zwak voor.

- Ook bleven de entree opbrengsten beneden de verwachtingen.

- De "Tlicht"-voorzitter A. de Ridder wees dan ook terecht op de moeilijke posi-

tie, waarin de club zich bevond en vroeg de leden alle krachten in te spannen

om de mintig-jarige vereniging in stand te houden.

-'Wanneer de vereniging ontbonden moet worden is de kans groot, dat in
Tlicht nooit weer een voetbalclub zal vercijzen, omdat tevens alle bezittingen
en het terrein voorgoed verloren zullen gaan.

Op 22 juni 1939 speelde Johan alias "Pikkie" Blom zijn laatste wedstrijd op het
"fiicht"-terrein, met zeven doelpunten nam hij een waardig aßcheid van de

doelpalen bij de steenoven.
De reden van het vertrek was dat hij samen met broer Jan elders werk had gevon-

den, dit betekende voor voetballend Tiicht een gevoelig verlies.

Op 7 juli 1939 werd in de ledenvergadering het voorlopige bestuur definitief
gekozen. Tevens werd besloten een jubileum nederlaag-serie te houden in ver-

band met het 20-jarig bestaan.

De uitslagen waren:

23 juli 1939 Thicht - DOS (Heukelum) 0-1
30 juli 1939 Thicht - BVV 3 (Den Bosch) I-4
6 aug 1939 Tlicht - Asperen 6-3
13 aug 1939 Ti'icht - Sparta Combinatie (Leerdam) 0-6

Alle overige wedstrijden werden niet gespeeld.

De oorlog brak uit en de mobilisatie riep velen onder de wapenen.
Spelersgebrek noopte "Tlicht" datgene re doen, war als gevolg van geldgebrek al
zeer lang gedreigd had, namelijk de club op te heffen.

"TW", in de wijde omgeving een vereniging van naam, bestond niet meer.

TW ging in 1939 ter ziele, maar er was een fundament gelegd, waarop in 7944
het huidige v.v. Tiicht werd opgericht.
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De jaren daarna (L944 - 1984).

Op 3l mei 1944 werd "ticht" weer oPgericht.

De vereniging speelde op hetzelfcle terrein nabij de steenfabriek in dezelfde club-

kleuren. Bouittdi..t nam A. de Ridder, die in 1939 de club ten gronde had zien

gaan, weer de voorzittershamer ter hand.

In het eerste seizoen 1944-1945 werd niet aan de competitie deelgenomen omdat

door oorlogsomstandigheden het voetbal in het hele land stil lag'

De eerste wedstrijd *èrd gesp..ld op 13 iuni 1945 tegen een elftal van Schotse

en Engelse bruggenbouwers, de einduitslag was 4-4.
Tijdenl de comþetitie eindigde men in de bovenste helft van de ranglijst.

In de periodevan 1947 tot en met 1950 degradeerde men naar de tweede klas-

se. Petèr Heikoop nam het voorzitterschap waar en werd George Seitzinger secre-

taris en Cees de Bie beheerde de financiën.
In de periode dat "Thicht" in de 2e klasse voetbalde bleef dit zonder grot€ suc-

..rr..r. Het waren jaren waarin weinig over voetbal geschreven werd want de ver-

halen over de wederopbouw lregen de voorkeur.

In 1950 kon "Thicht" voor het eerst in het nieuwe bestaan de kampioensvlag hij-
sen. Thuis werd Beesd 2 met 6-0 verslagen.

Het elftal dat dit resultaat bereikte was alsvolgt opgesteld:

Doel
Achter
Midden
Voor

: G. Spaan.
: G. Koopman, A. de Bie.
: J. van Mourik, C. v/d Pol, H. Kerkhof.
: C. v/d Berg, H. Verbeek, D. van Mourik,
D. van Versendaal, D. Verbeek.

De reserves waren: J. Verbeek en H. Alberda.

In het seizoen I95Ill952 moest men Fortitudo 3 met 1 punt voor laten gaan,

en în 1953 behaalde Heerewaardeî net 2 punten meer en in 1954 werd SCZ
kampioen met 1 punt voorsprong op "Thicht".
Het was dan ook een onaangename verrassing toen "Tricht" in 1956 op de laat-

ste plaats eindigde. Gelukkig bleef ons degradatie bespaard.

Hei was echter uitstel van executie, want in 1957 degradeerde men toch naar de

3e klasse.

In de beslissingswedstrijd werd verloren van Theole 4 metT-0.

In i960 werd de kampioensvlag weer eens gehesen, want op 18 april werd E\ØV
2 met 6-2 verslagen. In 18 wedstrijden werden 32 punten vergaard, doelcijfers

8B-t7.
Tot op heden is er geen 1e elftal geweest dat meer doelpunten scoorde in de com-

petitie van het seizoen 195911960.

Dit fantastische elftal bestond uit:

: J. v/d Berg.
: \Ø van Riemsdijk, H. van lterson.
: N. van Asch, C. van Toorn, A. van Varik.
: A. v/d Berg,'!(/. van Kranenburg, C. Stam, K. van Gelderen,
A. Vermeulen.

Doel
Achter
Midden
Voor

Noemenswaardig is dat onze vereniging op 20 december 1960 koninklijk werd
goedgekeurd.

Tevens was het bestuur gewijzigd en bestond nu uit de volgende personen:

H. Stam (voorzitter) , N. van Asch (secretaris), C. de Bie en H. van Iterson (com-
missarissen verdienstelijk werk) en A. Vermeulen (financieel beheerder).
Van deze personen was H.Stam de onvergetelijke voorzitter, die tot aan zijn dood
in 1981 voorzitter zou blijven.
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Het terrein langs de dam was bij hoge waterstand van de Linge nogal eens onge-
schikt om te spelen.
Het bestuur probeerde dan ook elders een terrein te huren en het oog viel op een

stuk weiland aan de Middelweg.
Tijdens een vergadering van de gemeenteraad werd op 26 juni 1962 een voor-
stel inzake de verhuur van het genoemde stuk weiland, na wat geharrewa! zon-
der hoofdelijke stemming aangenomen.
De huurprijs bedroeg met ingang van 1 juli 1962 f 195,00 per jaar.
Op 16 april 1963 gaf de gemeente toestemming tot het plaatsen van doelpalen.
In september van heøelfde jaar werd het terrein aan de Middelweg in gebruik
genomen.

Van 1960 tot 1965 verbleef "Tlicht" in de tweede klasse van de afdeling Noord-
Brabant.
In deze periode waren er twee spelers die bijzondere aandacht trokken, nameliik
midvoor C. Stam door zljn talrijke doelpunten en C. van Toorn door zijn onver-
zettelijke optreden als spil van zijn elftal.

Het junioren-elftal in 1964 bestond uit:

Doel : T. van Ewijk.
Achter :'!ü. v/d Berg, M. Kardol.
Midden : M. v/d Berg, P Hol,'W. Biesaart.
Voor : D. van Alphen, P van Toorn, T. Gijsbertse, H. v/d Raaij,

P. de Keyzer.

De overgang van het zondag- naar het zaterdagvoetbal begon vormen aan te
nemen in 1964. In september zal eerst nog met twee elftallen aan de zondag-
competitie worden deelgenomen, omdar een snell€re overgang niet mogelijk is.
In het voofjaar van 1965 zal een begin gemaakt kunnen worden mer de zarer-
dagcompetitie, die dan een aanvang neemt.
Dit alles had ook te maken met de invoering van de vrtle zaterdag.

Een zeer tragisch ongeval overkwam onze speler 'Sll van der Zijden op 4 april
1965 tijdens de wedstrijd Thicht - \Øaalkanters.
Hij werd 25 minuten voor djd plotseling onwel, ijlings geboden medische hulp
mocht helaas niet meer baten.
Onder grote belangstelling werd \Willem Pieter van der Zijden op 8 april 1965
begraven.

Rond 1966 begonnen jonge spelers het eerste elftal te veroveren waardoor een
nieuwe lichting ontstond. De spelers die verantwoordelijk waren voor het nieu-
'we eerste war€n:

J. vanZijI, C. van Toorn, C. Hal, T. Gijsbertse, M. Kardol, J. van Arkel, P Hol,
F. Nijhoff, \Ø de \Øeerd, P van Toorn, H. v/d Raaij, G. van Blitterswijk,
T. van Ewijk, J. Zweseryn, \Ø. van Ooijen.

Dit elftal mistte in 1968 net de promotie.

Op zaterdag 7 decem-
ber 1968 vond om
15.00 uur een hele
belangrijke gebeurtenis
plaats, namelijk de ope-
ning van ons clubge-
bouw op het sportter-
rein aan de Middelweg.
Deze opening werd ver-
richt door de burge-
meester van de gemeen-
te Buurmalsen de heer
Sanders.

Aldus had "flicht" een eigen clubgebouw waar Ome Jan (Kerkhof) en Tante
Door jaren lang vele dorstige kelen van vocht konden voorzien.

25 jaar bestond "flicht" in 1969, dit jubileum werd eenvoudig door de leden
gevierd, door een onderlinge sportdag te houden.
Het sportfeest werd op zaterdag 31 mei besloten mer een feestmiddag voor de
jeugd, tevens was deze middag toegankelijk voor alle schoolkinderen uit Tlicht.
's Avonds werd de jubileumviering besloten met een feestavond voor alle "TW
leden' en donateurs met hun dames.

De contributie in 1969 was als volgt opgesteld: Seniorleden f 2,00, junioren 16-
18 jaar f 7,50, junioren 12-16 jaar f 1,00 en welpen tot 12 jaar f 0,50 per
maand.

Het seizoen 196911970 was voor "Tlicht" in de eerste klasse een goed seizoen.
De nummer twee uit de competitie van dit jaarhad het recht gekregen re pro-
moveren, kampioen werd ASH.
De wedstrijd om te mogen promoveren ging tussen Everstein en "flicht" op her
veld van Leerdam Sport te Leerdam, maar helaas verloren we met 2-0, dus ging
de promotie niet door.

Toch ging ín 1970 "flicht" door een foutje van de K.N.V.B. alsnog van de afde-
ling Dordrecht naar de K.N.V.B..
"flicht" promoveerde zodoende in twee jaarvan de 2e klasse afdeling Dordrecht
naar de 4e klasse K.N.V.B. zonder kampioen te zijn geweest.

Drie seizoenen K.N.VB. Te beginnen in het seizoen 197011971. Dit was een
moeilijk jaar en vele wedstrijden werden onnodig verloren.
In l97Il1972 ginghet een stuk beter, nadat men een tijdje op de tweede plaats
op de ranglijst stond werd "Tiicht" uiteindelijk vijfde.
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!n d9z9- Periode speelde een aanral spelers van "Ti'icht". ,in het Betuws

Streekelftal, T. van Èwijk, p. van Toorn (scoorde t") -..".1. 
Mulder.

De uitslag van de *.atír¡J ,.g;" ã aru van de afdeling Dordrecht was 3-3.

In 197211973 ginghet goed mis met "Tticht", dat slechts 8 punten haalde uit
20 wedstrijden.
"fiichr" blr.tt delaatsre plaats in de competitie en verliet op 23 maartdefini-
ti.f de f.ÑVB. door in Heukelum te verliezen met 1-0.

O. ,.iro.r.n 1973/1974 en 197411975 in de eerste klasse van de afcleling
Dordrecht verliepen voor het eerste elftal zonder bijzondere hoogt.p,rrrr"rr.
rn deze periode verruilden verschillende spelers "fiiäht" uoor.."'""äere club en
waren andere over hun hoogtepunt heen.

In het jaar.1974 stonden "flichr" een paar hele grote gebeurtenissen te wach-
ten, maar helaas voor her eersre elftal oi voerbal g?bi.ol"ni...
In het seizoen 197411975 eindigden i. gro.n-#i,rers op de derde plaats van
onderen.

loc\ was het een goed jaar voo r delag:re elftallen, het derde en de A-jeugd wer-
den kampioen en het tweede en de B-jeugd bereikten de tweede plaatJ op de
ranglijst. Het belangrijkste in 1974 was waarschijnlijk het in gebruik ,r.-.., ,,"r,
onze nieuwe kleedlokalen, die geheel met eigen krachten waien gebouwd.

op ?t mei.l974.bestond "Ti'ichc'.30 jaar en dit feit ging niet onopgemerkt
voorbij. ook werd her bestuur van "flichr". nìet vergeteñ, h"et .e rste .thi k ;;;
trainingspakken aangeboden door "Piet Hein" u"r, ri.t praethuv.s.
Tevens bood r van Ewijk de.vereniging rwee doernetten 

""r rá-.r, de actieve
spelers. Tot ereleden werden b.rroemd,l. Kerkhof; A. K*kili;;
A. van Arkel en C. de Bie.

Dit viertal stond aan d,e wieg van de voetbalvereniging ,,Tlicht,,.
ook werden dames in.het biáeme qe gezetvoor het verrichten van diverse werk-zaamheden, die zoal bij een .,ro.tbárr."r.rriging 

horen.
Deze dames rwaren, A. Kerkhot M. VermiuË.r, \ø V.r-.ulen, M. van Toorn,N. van l(ranenburg, M. van Soelen, A. van Varik.., f. Z*ffi".'

9"!..r:" grote verandering-.in d.it jaar was het verschijnen van ons eerste club-blad "De Nieuwe Groen-úitter" ríet als allereerste redactieleden, M. van Berlo,c. van Doesbrug, J. van Gelderen, E. Hakkert, H. Klein ovink en F. schook.

197511976 was voor "Trichr" bijna een rampjaar geworden, mer nog 1 wedstrijd
te spelen stond "Tiichr', mee oíd..""r, 

^rt'í1pírr,.rr. 
' -l

D-e andereploegen die onderaan stonden *"..'n, vuren e2 punten), stedoco,
_L3fvo_gels, Hardinxveld (20 punten).
yy19 (.14 punten) en Well (11 punten) waren al gedegradeerd, dus zou"Tlicht" bij een gelijk spel genoeg h.bb.r, om zich in d.ezeklasse te handhaven.

QP B mei, de laatste speeldag van de competitie moesr ondermeer de wedstrijd
Hardinxveld-Thicht geipeeld"worden. Toå de spelers van "Thicht" arriveerdén
DreKen de meeste soelers van Hardinxveld niet meeÍ aanwezigte zyn.
\Øat was het geval?^

"Tricht" dacht dat de wedstrijd om 16.15 uur zou aanvangen, achterafbleek dat
dit 14.30 had moeten zijn.
De betreffende wedstrijd werd nu op 15 mei gespeeld en met 1-0 verloren, dus
zou'Tiicht degraderen als men ook nog rwee punten in mindering ftreeg wegens
het "niet op tijd komen opdagen op 8-mei".
Het lot van "flichr" lag nu in handen van de afdeling Dordrecht, toch nam het
bestuur het besluit o-î. groen-witten bij keuze te handhaven in de t. kl"rr..

De motivering van dit besluit luidde:

"Het bestuur van de afdeling "Dordrecht" stelt vast dat het door een admini-
stratieve fout van de secretaris van v.v. Tiicht het standaardelftal van "flicht"
gedupeerd zou worden.
Gezien het totale verenigingsbelang, het handelt hier immers om het eerste elf-
tal, is het afclelingsbestuur van mening, dat de v.v. Tiicht niet de dupe mag wor-
den van deze administratieve fout.
Derhalve besluit het bestuur om de v.v. Thicht bij keuze te handhaven in de le
klasse zaterdagvoetbal van de afdeling "Dordrecht"."

"Tlicht" was gered.

Op zaterdag 22 mei 1976 werd het tweede elftal kampioen van de Res. 2e klas-
se afcl. Dordrecht door in Haaften te winnen van Haaften 3 met 1-0.

Ook werd voor het eerst in de geschiedenis van de v.v. Thicht een reis naar het
buitenland georganiseerd voor de jeugdelftallen, te weten Denemarken.
Op 24 april1976 werd vertrokken met 35 jeugdleden en een aantal begeleiders,
waaronder de later zeer bekende 'Appie Danske" (4. Deen).
De A,- B- en C-junioren gingen naar Odense, het werd een bijzonder geslaagde

trip. Alleen de C-junioren wisten één overwinning te behalen.
De Deens-Tlichtse gebeurtenis was een onvergetelijk succes, die de deelnemers
niet snel zouden vergeten.

Ook namen we op 25 augustus 1976 afscheid van Ome Jan en Tante Door als

beheerders van de kantine aan de Middelweg.
Ome Jan startte reeds in 1968 met de verkoop van bier bij het veld.
Toen in december 1968 een eigen clubgebouw geplaatst werd, werd Ome Jan de
man van de kantine bijgestaan door zijn vrouw Tânte Door.
Na het afscheid was het wel even wennen, om die vertrouwde gezichten in het
.vervolg achter de bar te zullen moeten missen.

In het eerste elftal kwam ook nog een verandering aan, speler H. de Ruiter zette

in hetzelfde jaar een punt achter zijn loopbaan als speler van het eerste.

Dit verlies werd aangevuld met o.a.'ùØ Bambacht (ASH), P. de Voogd
(Culemborg'67) en G. Brinkman (MW'58), ook diende enkele jongeren zich
aan C. van Mourik, B. van Soelen en B. van Vrouwerf.
"Tiicht" eindigde met 28 punten in het seizoen 197611977 op de derde plaats
achter Everstein (35 punten) en Herovina (33 punten).

Voor "Thicht" zag het seizoen I977|I97B er goed uit, want good-old P van
Toorn lavam terug van Veen naar "Thicht".
Het werd een goed jaar, "Thicht" eindigde achter Herovina op de tweede plaats

die bereikt werd door in Spijk 1-1 gelijk te spelen tegen SVS'65.
Door deze tweede positie promoveerde "Tiicht" naar de hoofdklasse.

Ook werd "flicht" 4 op 20 april van hetzelfcle jaar kampioen in de 4e klasse

afcleling Dordrecht.
Van de 18 duels die "Thicht" 4 speelde, werden er niet minder dan 16 gewon-
nen, terwijl de overige twee wedstrijden gelijk eindigden.
Ongeslagen kampioen, met een doelsaldo van 75 voor en 16 tegen. Een uitste-
kend resultaat.

Het seizoen 197811979, waarin overigens met 5 senioren elftallen werd
gespeeld, werd voor "Tricht" geen succes.

Door op 12 mei 1979 in Strijen tegen de club van die naam een 0-0 gelijk spel

te halen, kon men zich net in de hoofdklasse handhaven.



;-
I

i

Jubileum u.t. T.i.htp"g. 18
Jubileum ".". 

T.i.htp"g. 1!

Voor een goed resultaar zorgde het tweede elftal, het werd namelijk kampioen
door bij mede titelkandidaai Alblas 2 een gelykspel te behalen, wat voldoende
was voor het kampioenschap.
Men behaalde lOìeges, I gèUk spelen en verloor slechts één maú"

De feestavond ter gelegenheid van dit kampioenschap werd gehouden op 29 iuni
1979 in "Ons EigJn ci"bo,r*' te Buurmalsen, wegens nieuwbouw van ons eigen

clubgebouw.

Seizoen 1979/1980 was een goed jaar' Na een spannende strijd met Everstein en

MW'58 moest "Tiicht" met twee punten achterstand op genoemde verenigin-
gen, genoegen nemen met een derde plaats.

Éversiein en MW'58 promoveerden naar de K.N.V.B. .

op 6 februari 1979 werd een speciale ledenvergaderinþ gehouden, tijdens deze
vergadering kreeg het bestuur toestemming om een lening af te sluiten voor de
bouw van een nieuw clubgebouw.

Het bestaande gebouw dat sinds 1968 als zodanig dienst had gedaan, voldeed
niet meer aan de eisen.
Men hoopte spoedig met de bouw, die veel werkzaamheid van de leden zou ver-
eisen, te kunnen beginnen.
In april werd mede door initiatief van oud-voorzitter P Heikoop, een noodkan-
tine geplaatst op de plaats waar nu de fietsen geparkeerd worden.
Het kleine, maar al zo gezellige gebouwtje *ètd 

"l 
snel door de vele bezoekers

omgedoopt in "De Heikeet".

In mei 1979 werd
begonnen met de bouw
van de nieuwe kantine.
Voor dit alles werd een
bouwcommissie
gevormd

Onze þantine aan 1968 tot 1979

bestaande uit,
B. Pellegrom,
G. van den Berg,
C. van Doesbrug,
A. Vermeulen en

J. Zwezerijn.

vele werkzaamheden werden verricht door alle leden wat resulteerde in de ope-

Tlg_ rran het nieuwe clubgebouw op 1 maart 1980 door de burgemeesrer van
Geldermalsen dhr. Baris.
"flicht" was een modern clubgebouw rijker geworden, tevens werd aan het
sportterrein de naam "Crayestein" gegeven, genoemd naar het van oudsher
bekende huis "Crayestein" te Tlicht.

De co-mpetitie I 980/ 1 98 i verliep voortreffelijk voor "Thicht" en na een war rwij-
felende start ging het steeds beter.
voortdurend hadden onze jongens de eerste plaats bezet en velen zullen zich nog
dewedstrijd Tiicht-Arkel op 9 mei herinneren die een zegevan5-1 voor "Thichtí
opleverde.
De doelpunten werden roen gescoord door A. van Soelen (2x),
C. van Mourik (2x) en B. van Soelen.
Deze. zege betekende het kampioenschap van de hoofdklasse van de afdeling
Dordrecht en tevens voor de tweede maal in haar bestaan promotie naar dã
K.N.VB..
Met de harmonie o.z.o.D. uit Thicht als muzikale begeleiding begon het kam-
pioenselftal aan de zegetocht door het dorp.

Het werd een onvergetelijke dag, die 's avonds in het clu
punt bereikte toen A. Vermeulen, \Ø. van Kranenburg en
22 coupletten bestaand feestlied ten gehore brachten.

bgebouw zijn hoogte-
G. van Iterson een uit

Naar aanleiding van het behaalde kampioenschap in de hoofd-klasse onderafdeling schrijft
A¡ie Vermeulen het clublied. Het gaat als volgt:

REFREIN

\Øij hadden ons voorgenomen,
er is niets meer aan te doen,

het staat in alle kranten,
TRICHT\øORDT KAMPIOEN

Ze hebben het bewezen,

om hoger op te gaen.

En daarom zingen wij met elkaar:
"Hier hoera, Tricht ja, ja"
Nu zingt het hele legioen,
TRICHT IS KAMPIOEN

l.\Øij hebben heel lang gewacht, 7.Had het publiek kritiek,
al op deze dag. dat deerde ze niet,
Van de GROEN!øITTERS. Datzijn GROENMTTERS.

2.Het duurde wel twintig jaar,

het is nu voor elkaar.

Met de GROENTüøITTERS.

8.Maar als resultaat,

een klas hoger gaat.

Datzijn GROEN\øITTERS

REFREIN

3.Deden zij steeds hun best,

nu kwam het succes.

Voor de GROEN!øITTERS.

9.Nu we vierde klas zijn,
zingen wij dit refrein.
Met de GROEN\øITTERS.

4.Maar ze zi.in nu kampioen,
daar is niets aan te doen.
D at zijn GROENSøITTERS.

l0.Hopen het volgende seizoen,

het weer goed te doen.
Met de GROEN\øITTERS.

REFREIN

5.'\ùl'ie staat er pareet,

als het er om gaat.

D at zi'1n GROEN!øITTERS.

ll.Zynwij alle steeds één,

dan weet iedereen.

D at zijn GROEN\üØITTERS.

6.'\ü7'ie trainden maar door,
ofhet regent ofvroor.
Dat zijn GROEN\øITTERS.

l2.Borgstein doet zijn best,

en jullie de rest.

Datzijn GROEN\øITTERS

REFREIN

Op zaterdag 20 juni hield men in het clubgebouw een receprie rer ere van de
promotie.
Als gevolg van de promotie deed "Thicht" mee aan de voorronde van de
aftlelings-kampioenen.
De winnaars van de voorronde zouden vervolgens in Zeist uitmaken wie zich
kampioen van de afclelingskampioenen (zaterdagvoetbal) mocht noemen.
"Tlicht" eindigde in de voorronde gelijk met Mevo bovenaan met. 4 punren,
doch het doelsaldo van 'iThicht" was veel beter, l1 voor en 3 tegen.

InZeist eindigde "Tiicht" achter Scherpenzeel en Zelhos (Zelhem) op een ver-
dienstelijke derde plaats, en zo kwam er een eind aan een zeer succesvol seizoen.
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Na dit voor "Tricht" zo succesvolle jaar kwamen er nog andere dingen, die de
aandacht verdiende.

9^p 
h.r,*:ede speelveld werd op 7 januari l98l de wedstrijd TLicht-Sparta

(Rotterdam) gespeeld.
M:, !:, spelen van deze wedstrijd werd de nieuwe lichtinstallatie offìcieel in
gebruik genomen.
Op een hard en licht besneeuwd veld, won het elftal van het "Kasteel" met 1-J,
het enige "Thicht" doelpunt krvam op naam van T. van Toorn.

Na deze datum lreeg "Tlicht.' td'rijke verzoeken binnen van verenigingen, om
's avonds in Ti'icht te mogen komen voetballen.
Her was revens her eerste veld met lichtinstallatie in de \Øest-Betuwe.

Dat vreugde en verdrier ook in de. voetbalsporr soms eig dicht bij elkaar liggen,
heeft ook onze voetbalvereniging in de zomer van lggiond.*orrd.rr.
9p-?1t::4!g 20 juni nog een daverend voetbarÊeest vanwege de promotie naar
de K.N.vB.' waaryoor onzr. voorzitter H. stam nog ,o diuk *å, geweesr, ennog geen tu'ee maanden later, n.l. op donderdag'r3 augustus een in rouw
gedompelde club.
Toen kwam het bericht dat onze voorzi*er H. stam op d.e laatste dag van zyn
vakantie op Texel plotseling op 53-jaúge leeftijd;"; ;rl.d*:"*
Hij zou nooit meer de vooizitìerrhá-.i t., h"rrd nemen. 

- - ---'

9p i¡i" begrafenis op lT,augustus l98l sprak namens de voetbar vereniging
Ti'icht, secreraris J. van fukel:

"Onder zijn leiding is de vereniging geworden wat zij nu is.
l,e vette jaren waren voor hem aangebroken, een nieuw clubhuis en spelen in
de K.N.VB..
Jammer, hij heeft de vruchten niet mogen plukken.',

Dezelfde J. van Arkel, tor dusver secreraris van de club, werd in de jaarvergade-
lllg "1" 

oktober 1981 tot voorzirter gekozen.

lij volg_de hiermee H. stam op. .zijitaakars secretaris werd overgenomen door
c.,van,Doesburg, en tenen, wËrdeí c. d. Bie en B. van veen beide ars bestuurs-
lecten herkozen. G. van santen werd de nieuwe jeugdvoorzitrer en \Ø van
Herreveld de jeugdsecretaris.

l':t i,aar r98llr992 werd het eersre seizoen in de K.N.VB. op verzoek werd"Ti'icht".ingedeeld in district Zuidvanhet zaterdagvo.rbJ. -' '

Dit betekende dat het tweede elftal, dat reeds in ¿? r.ñ.Vg. speelde, van d.is-trict \Øest 2 naar Zuidwerdovergeplaatst.

Het eerste draaide goed,mee en mengde zichzerfs in de strijd om het kam-
pioenschap. Door onnodig verlies *.rã to.h een mooie r...dé plaats behaald
achter rampioen J'PS. uiiÏlburg. Toch had de K.N.VB. b.rlåt.r, a", ., ,rog
:91 pJg..g exrra kon. promove"ren, hiervoor kwam naasr ,,Tþichr,, 

ook
\Øemeldinge in aanmerkiìg.

op zaterdag 22 mei 1982,werd de.beslissingswedstrijd riicht-\Øemeldinge ophet terrein van "Boeimeer" re Breda gespe.id. orrd".rk het feit dar "flichr,,
steeds een sterker veldoverwicht had , äoest ,ij toch het orrd..rpit à.lu.r."Tlicht" verloor deze zeer belangrijke wedstrijá -., i-0. ó.-Ãi.gàr.ird. ,up_
porters keerden in twee bussen tãléurgesteld ,ár.rg r"", Ti"icht. 

o

Y".],-tî:t 
*.ugde-zorgde de A-junioren d.oor in \X/ijk en Aalburg de A-jeugd vanwilhelmina met 5-3 te kloppen. De doelpunten werden g.-"ãkt door G. van

Loenen, R. Verhaat H. vaÀ Kranenbrug iz*¡ ,n\Ø v/d Èlaat.

6
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In hetzelfcle jaar waren er weer buitenlandse reizen voor de jeugd, de A-junioren
gingen naar Nottingham in Engeland.
De B-junioren vertrokken 1 dag later naar Bad-Homberg in Duitsland.
De beide elftallen kwamen niet tot goede iesultaten, maar konden terug zien op
zeer geslaagde trips.

In januari 1982 werd oud-voorzitter P Heikoop tot bondsridder benoemd van-
wege het vele werk dat hij gedurende 25 jaar voor de afdeling Brabant had
gedaan.

In het tweede seizoen in de K.N.V.B.I9B2ll9B3liet "Tiicht" zich weer vanzijn
beste kant zien. F. Mulder kr¡¡am via M.V.V. '58 en G.VV. weer terug op het
oude nest aan de Middelweg. Het eerste elftal had een uitstekend seizoen en met
vier punten voorsprong op \Øoudrichem behaalde "Tlicht" op zaterdag 27 meí
1983 het kampioenschap van de 4e klasse B, district Zuid, en promoveerde naar

de 3e klasse B.

Behalve het eerste werd ook "fiicht" 6 kampioen en eindigde "flicht" 2 op een

tweede plaats, "Tiicht" 3 werd derde evenals "Tiicht" 5. Een vruchtbaar seizoen
voor de voetbalvereniging Tiicht.

In maart 1983 kwam.de gemeente Geldermalsen in conflict met de veldsporters.
De oorzaak lag in het feit dat de gemeente éénzt¡rdig de huurovereenkomst van
de velden tussen de gemeente en de gebruikers (waaronder "Tlicht") opzegde en
alle verenigingen een nieuw contract voorlegde met daarin een jaarlijkse trend-
matige verhoging van f 100,00.

Verder moesten de clubs de velden zelf gaan maaien en vegen, dit viel bij de
meeste clubs niet in goede aarde omdat zy deze zelfwerkzaamheid zagen als een

verkapte huurverhoging "die alle perken te buiten gaat".
Er volgde een kort geding tegen de gemeente Geldermalsen van acht veldsport-
verenigingen en op 13 mei werd uitgesproken dat de betreffende clubs alsnog
een mogelijkheid kregen om met de gemeente te overleggen over het onderhoud
van de sporwelden..

Op 24 mei en B juni 1983 is het overleg tussen de gemeente en de clubs weer op
gang gekomen. Eén en ander leidde er toe dat na lang vergaderen er tussen de
partijen een overeenstemming werd bereikt. In de gemeente Geldermalsen moest
f 66.000,00 bespaard worden op het onderhoud van de velden. Voor "flicht"
betekende dat z\ î 6.600,00 per jaar moesten besparen.
Deze besparing dacht "Tiicht" te bereiken door de volgende werkzaamheden zelf
uit te voeren: onderhoud van de beplanting, ballenvangers, afrastering, doelen en
door het rollen van beide speelvelden.

In deze tijden werd ook het begrip "sponsoring" algemeen ingevoerd in de sport-
wereld, dus ook in de voetbalwereld waar shirtreclame al enige tijd een bekend
verschijnsel was geworden. Ook voor "Thicht" werd dat realiteit door het spon-
soren van het eerste elftal door Stegeman.

Maar in de tijd dat shirtreclame nog niet was toegestaan waren er ook goede

gevers van nieuwe tenuet, trainingspakken en sporttassen.
Namen van enkele goede gevers waren: Opel dealer Brinkman te Buurmalsen,
aannemersbedrijf S. van \Øoerkom en UTD textieldrukkerij te Tiicht, Anita
leesportefeuille en assurantiekantoor "De Linge" te Geldermalsen.
Ook vormen de borden langs het hoofdveld een leuke sponsoring en sponsoring
betekent nu eenmaal voor iedere vereniging "kassd'. Over het seizoen
I9B3l1984 is bekend dat "Tlicht" in januari l9B4 nogzonder nederlaag, samen
met NOAD '32 uit \Øijk en Aalburg aan de kop van de ranglijst staat. Verder
kon de vorige jubileumuitgave de gebeurtenissen niet volgen, maar Tlicht ein-
digde dat seizoen op de tweede plaats.
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Thainers die "Tiicht" bezochten de eerste 4O iaat'

J. van de Heuvel

J. \W'ammes

C. Advocaat

N. W'olthuis

R. van Valburg

J.'W'ammes

H. de Ruiter

rü4 Borgstein

Bestuur v.v. Thicht anno 1984.

Het jubileum bestuur bestond uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

: 1967,1968.

: 1969,196911970.

: 197011971.

: 197 I I 1972, 19721 1973.

:19731t974.

: 197 41 197 5, 197 5 I 197 6.

: 197611977, 197711978, 19781t979, 1979h980

: 1980/1981, lg9ll 1982, 19821 t983, 79831 t9B4

Jeugdvoorzitter
Jeugdsecretaris
Commissaris recreatief voetbal
Commissaris materiaal
\Wedstrijdsecretaris

J. van Arkel.
C. van Doesburg.
A. Deen.
C. de Bie.

: B. van Veen
: \Ø van Herreveld.
: G. van de Poel.
:'W van Soelen.
: J. Zweserljn.

Leasen van ziiden bouquetten en interieurbeplanting, doet u bii
Rent-a-fleur. Al meer dan 10 jaar een begrip.

Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa worden
Ievensechte planten, bloemen en decoraties geplaatst.

Met orginele nieuwe ideeën, zoals het "Choppen" van beplanting.
Een bijzonder concept rond gemummificeerde planten aangeduid als

"Pseudo-cultuur",

Rent-a-fleur is een actief en vooruitstrevend bedrijf, met talloze
creatieve producten voor iedere woon- en/of werkomgeving.

Speciaal op maat gemaakt. Voor meer informatie kunt u gerust eens
een keer langs komen bij onze showroom op onderstaand adres.

Wij zijn u graag van dienst.

Rent-a-fleur, als het perted moet zijn....
De Panoven 7, 4191 GV Geldermalsen
TeL 03455 - 74447, Fax 03455 - 76613



BENDER
PIANO'S
Exclusiviteit ln plano's.
en deskundig in klank.

Nieuwe en gebru¡kte
PIANO'S
ln diverse prijsklassen en uit voorraad
leverlcaar.

* STEMTìIEN* REPAREREN* VERHUUR* SERVICE EN GARANTIE

Kom vrijbliþnd langr, ook's avonds.

RAATWEG 73, 4190 HPÏRICHT,
TELEFOON O3455-72t75

HOL
Topslagerij

)

)

Voor:

- KwalilCt
- Assoltimenl
- Sorvice

TopslagedlHOL
Marktplein 1 - Geldermalgen
Teleloon 03455 - 71364

rll

BANK
Kostverlorenkade 6, Celdermalsen

Postbus 124, 4190 CC Geldermalsen

Telefoo¡ (03455) '7 39 40, lelefax (03455, 7 66 64
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Tot besluit van deze samenvatting van 40 jaar (voetbal) geschiedenis Tiicht,
volgen hieronder nog twee zogenaamde "AIl Star" teams, bestaande uit spelers

uit de periodes 1944 - 1984 en 1984 - 1994. Daar de eerste periode 40 jaar

bestrijkt, zult u in de opstelling eigenlijk twee generaties voetballers aantreffen.

A¡neke vd Markt Cor vd Berg Sweer Kruisen Marinus Verbeek Boei Kranenburg

Hans vd Raai Peer v Toorn Tonny Gijsbertse '$7im v Kranenburg Jan Zweserijn

All star team 19844 - L984

Nico Blitterswijk

Tony van Ewijk

Evert Blitterswijk

Cor van Toorn

Arie de Bie

Jan van Zijl
Jan van Maurik

Gi.js Koopmans

Jan Bouwman

Bertus Hak

Cees van de Pol

Gerrit Blitterwijk

All star team v.v. Thicht L984 - 1994

Johan v/d Berg

'!üout 
Bambacht

Pieter van Helten

Henk van Asch

Ron van Gameren Paul Jurgens

Mario Verweij

A¡thur van Soelen

Jan vd Bosch Peter van Too¡n

Frans Mulder

Cees van Mourik Bert Kruissen

Bert van Soelen

Bartho van Honk

Trainer

Leider

Grensrechter

Vezorger

: llim Borgstein

: Bertus vanlterson

: Jan Willemsen jr.

: Roefvd Poel



De Geschiedenis van de spelregels

Ruim twintig eeuwen wordt de bal al nagejaagd. Pas de laatste honderd jaar gere-

glementeerd. In de Middeleeuwen ging het er nog hardhandig aan toe. Dorp
tegen dorp, die onder het mom van een sportieve jacht oude vetes uiwochten.
Doelen kende men niet, het was de bedoeling om met de kalßblaas aan de voet
het dorpsplein te bestormen. Het slaan van de tegenstander was in die tijd toe-
gestaan. Van spelregels had men nog nooit gehoord!
Omdat de v.v. Tiicht van die al eerder vermelde honderd jaar ook al meer dan
vijftig jaar (de vooroorlogse periode meegerekend) meejaag.t op datzelfde "stuk

leer" geven wij hier beknopt de geschiedenis van de spelregelontwikkeling weer.

Pas in 1875 acht de Engelse voetbalbond het verstandig om voor een wedstrijd
een onpartijdige scheidsrechter aan te stellen. Vijftien jaar later wordt de penalty
ingevoèrd en worden de doelen voorzien van netten. Anno nu moet de scheids-

rechter een voetballer die 'opzettelijk en op onreglementaire wijze een tegensPe-

ler, die zich in een duidelijke scoringspositie bevindt, belet de bal te spelen, waar-

door die scoringskans te niet wordt gedaari bestraffèn met een rode kaart.

Kortom, de geschiedenis van de spelregels.

1862: Voetbalminnende leerlingen van een aantal Engelse kostscholen steken de

koppen bij elkaar om de eerste spelregels in de voetbalgeschiedenis samen te stel-

len:

1) Een doelpunt is gemaakt, indien de bal tussen de palen en onder de

lat is doorgegaan, mits niet met de hand geworpen.
Men mag de handen alleen gebruiken om de bal te stoppen en hem

voor de voet op de grond te leggen.

Men mag alleen de bal trappen.
Men mag de bal niet trappen als deze in de lucht is.

Haken en trappen op de hielen is niet geoorloofd.
Als een bal buiten de zijvlaggen is getrapt, moet hij weer in het spel worden
gebracht door de speler, die hem heeft uitgetrapt en wel van de plaats, waar

de bal de grenslijn passeerde, in een rechte lijn naar het midden van het
terrein.

2)

7) Als de bal achter de doellijn is gekomen, moet hij van de lijn worden afge-

trapt door één van de spelers der partij wier doel het is.

8) Geen speler mag degene die aftrapt, dichter dan zes pas naderen.

9) Een speler is buitenspel zodrahil vóór de bal komt; hij moet dan zo spoe-

dig mogelijk weer achter de bal terugkeren. Indien de bal langs een speler

getrapt is door een speler vanzijn eigen partij, mag hij de bal niet aanraken
noch mag hij toelopen, voordat een speler van de tegenpartij de bal heeft
gespeeld ofeen speler van de eigen partij, die achter de speler die getrapt
heeft, stond, is toegelopen en de bal heeft gespeeld.

10) Aanvallen is niet geoorloofd wanne€r een speler buitenspel is, dat
wil zeggen zodra de bal achter hem is.

De door de studenten opgestelde regels vertonen een zekere mate van verwant-
schap met die van het rugby. De nadruk wordt echter wel duidelijk op het spe-

len met de voet gelegd. Opvallend is dat men in die tijd al aan buitenspel deed.

Hoewel de regel in de loop der jaren van allerlei uitzonderingsbepalingen is voor-
zien, is hij in principe gelijk gebleven.

3)
4)
5)
6)
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1863: In Engeland wordt de Football Association, de Engelse voetbalbond,
opgericht. Drie maanden later bekrachtigt de bond in Cambridge de 'kost-
schoolspelregels". Speelt men aanvankelijk met vijftien man, al spoedig wordt het
aantal tot elf teruggebracht.

1866: De buitenspelregel wordt veranderd: Een speler staat niet buitenspel als
zich tussen hem en de doellijn van de tegenpartij tenminste drie tegenstanders
bevinden.

1869: Het spelen van de bal met de hand, het zogenaamde 'hands', wordt straÊ
baar.

1871: Iemand komt op het lumineuse idee om de keeper een vrijbrief te geven
om de bal met de handen te spelen.

18732 De hoelcschop wordt geïntroduceerd.

187* Men komt tot de ontdekking dat er een onpartijdige scheidsrechter bij
wedstrijden moet worden aangesteld.

18772 De inworp mag nu ook de andere kant worden opgegooid.
In 1871 wordt het aanvallen van achteren aan banden gelegd. In IB77 mag het
weer wel, mits de tegenstander maar met het gezicht naar het eigen doel staat
gekeerd.

1878: De scheidsrechter krijgt de beschikking over een fluitje om zijn beslis-
singen hoorbaar te maken.

1879: Het springen naar een tegenstander wordt verboden.

1880: De scheidsrechter krijgt de bevoegdheid om een misdragende speler uit het
veld te sturen.

1881: De International Board wordt in het leven geroepen. In dat lichaam waren
de vier Britse voetbalbonden vertegen\Moordigd: Engeland, 'Wales, Schotland en
Noord-Ierland. De International Board krijgt de bevoegdheid, bij een meerder-
heid van vier-vijfcle, wijzigingen in de spelregels aan te brengen. (Tegenwoordig
is de stemming zodanig geregeld, dat de vier Britse voetbalbonden ieder één stem
hebben en de FIFA vier stemmen. Beslissingen kunnen alleen worden aangeno-
men met drie-vieide der uitgebrachte stemmen. Er kan geen beslissing worden
genomen als de FIFA niet voor de verandering is.) In dit jaar wordt de verplich-
ting, dat een wedstrijd onder leiding van een onpartijdige scheidsrechter moet
staan, ofifìcieel in de spelregels opgenomen.

1882: Het voorschrift gaat uit, dat de inworp met beide handen moet geschie-
den.

1884: Omdat men tot de conclusie komt dat een scheidsrechter niet alles kan
zien, schrijft de International Board de aanwezigheid van grensrechters voor. Ook
mag de arbiter bij het stopzetten van het spel zonder dat er een overtreding is
begaan, voortaan hervatten met de zogenaamde scheidsrechtersbal.

1885: In Engeland wordt, dertien jaar na de introductie van de FA Cup, de
competitie voor professionals ingevoerd. Men gaat nu steeds serieuzer over de
regels van dit balspel nadenken. Drie jaar eerder heeft Engeland al kennis ge-
maakt met de betaaldvoetbal spelers.

1887: De doelman mag, met de bal in de handen, niet meer dan twee passen
maken.
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Een spele¡ wiens schoeisel niet aan de gestelde eisen voldoer, moer van de wed-
strijd worden uitgesloten. Pas in 1929 wordt er aan toegevoegd, dat de betreffen-
de speler, na het verhelpenvan het euvel, het speelveld weer mag betreden.
Er wordt bepaald dat de aftrap in de richting van her vijandige doel moet wor-
den genomen.
Bij het nemen_van een doeltrap en hoekschop moer de tegenstander zich op min-
stens 5 meter bevinden.

1889: De Nederlandsche voetbalbond ziet het levenslicht en neemr de Engelse
spelregels over in de reglementen.

1890: De lat wordt verplicht
wat uiteraard herhaaldelijk tot

Voorheen werd volstaan met een touw,
meningsverschillen leidde.

1891: Het doel wordt voorzien van een ner. In de spelregels wordt het echter
nog niet verplicht gesteld. In 1890 slaar een verdedigèr *.1 d. hand een bal uit
het doel en voorkomtzo een doelpunt. De scheidsrãchter rest niets anders dan
het geven van een vrije schop. Niet afcloende, oordeelt de International Board,
en introduceerr een jaar later de strafschop. Er wordt een evenwijdige lijn getrok-
ken op elf meter van de doellijn om zo heì strafschopgebied te -"rÈ...n. D. ..r-
ste penalty in Nederland wordt genomen door de oprichter van de KNVB, pim
Mulier. Hij schiet naast!

!8_92: .De. regel wordt ingesteld, dat de keeper alleen mag worden aangevallen als
hij in het bezit is van de bal.

189.72, De wedstrijd reh voorraan negentig minuten. Voorheen spraken de clubs
onderling af hoe lang de wedstrijd zou duren. Pas in 1939 woidt de negentig
minuten meer gepreciseerd: Een wedstrijd duurt 2 x 45 minuten!

1898: Het-wordt verplicht gesteld de omtrek van het veld door kalklijnen aan te
geven. De bewegingsvrijheid van de keeper wordt beperkt. Mocht áe doelman
voorheen op het gehele veld (!) de bal met de handen 

-b.ro.r.r, 
vanaf 1898 mag

hij dat alleen op de eigen speelhelft. Het wordt verboden om direkt uit eeã
lnworp te scoren.

1902: F{et ffappen naar de keeper als hij in balbezit is, wordr verboden.

1903: Het huidige straßchop- en doelgebied worden bepaald.

1904: De Internationale voetbalfederatie (FIFA) wordt opgericht.

1905: Een speler die geen invloed uitoefent op het spel, kan nooit buitenspel
staan.

1907 F{et wordt verboden om de aftrap te laten nemen door niet aan de wed-
strijd deelnemende personen (?)

1908: Een speler die op eigen helft staat, kan nooit buitenspel staan.

1912:. De-bepaling komt tot stand, dat de keeper alleen in het eigen strafschop-
gebied de bal met de handen mag spelen.

l9l3 De te nemen aßtand bij spelhervattingen wordt bepaald op 9.15 mtr.

1921: Buitenspel uit een inworp is onmogelijk.

1923 In de spelregels wordt opgenomen, dar een paftr1 die de meeste doel-
punten maakt de winnaar van de wedstrijd is. (Redaktie: TOEN PAS..??)

gesteld!
heftige

192! lF.et. aantal regenstanders dat een voetballer tussen zichzelf en de doellijn
van de tegenpartij zou moeten hebben om niet buitenspel te staan' wordt gewij-
zigd van drie in twee.

1931: Bij een foutieve inworp krijgt de tegenpartij de ingooi te nemen. Voorheen 
*

was dit de indirekte vrije trap.

1939: Afhouden is voortaan alleen toegestaan als de betrokken spelers ernaar

streven de bal te spelen.

1968: Bepaald wordt, dat de doelman na de vierde pas verplicht is de bal weg te

werken.

1969t De coach van een elftal mag nu tijdens een wedstrijd twee spelers ver-

vangen, ongeacht of ze gebless eerð, ziin.

1986: De in 1968 ingestelde vier passenregel wordt door de keepers met voeten

getreden. De FIFA geeft de scheidsrechters opdracht scherper op de regel toe te
zien.

1992 Tenzrl de bal niet met hoofd, borst of bil wordt beroerd, mag de keeper

een opzettelijke terugspeelbal niet meer in zijn handen pakken'
Ook wordt door de FIFA bepaald, dat het opzettelijk en op onreglementaire

wijze voorkomen van een doelpunt moet worden bestraft met een rode kaart.

Tot zover dit overzicht van de geschiedenis van het voetbalspel en zijn regels.
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Oudste lid: Cees de Bie

Cees de Bie is met zijn 86 jaar het oudste lid en tevens Erelid van onze vereni-
ging. Hij is geboren op 18 januari 1908 aan de Parallelweg in Thicht, waar Cees

opgroeide als oudste zoon in een groot gezin.
Als l3-jarige ging hij in Tricht werken als knecht bij Roelof van Diejen. Later is
Cees naar de Nederlandse Spoorwegen gegaân *""i h.t loon ook beter was.
Op lí-jarige leeftijd meldde hrl zich 

""À 
al. lid bij de Tiichtsche Voetbal-

vereniging "Voorwaarts" die toen vijf jaar bestond. Cees maakte de voor-
oorlogse periode tor het einde toe mee. !.

Bij de wederoprichting na de oorlog was hij er direct weer bij.
Cees speelde alleen voor de oorlog en speelde meestal in het tweede.

De erehaaguan de u.u. Tricht op 2Tfebruari 1953 aoor het toenmalige gemeentehuis aan Tricht,
Kerþsnaat 2, thans de tuoning en praktijÞ uan dokter B4tserd.

In februari 1953 werdzijn voorgenomen huwelijk bevestigd en rrouwde hij met
Janny Klasen uit Odoorn.
Cees heeft zijn taak als vader, het werk bij de Nederlandse Spoorwegen en zï1n
grote hobb¡ de voetbalvereniging Tricht, altijd goed kunnen combineren.
Cees trouwdeb\ zijn ouders in.
Via de Bulkstraat hebben ze de langste tijd in de Rodenburgsrraat gewoond.
Samen met zijn vrouw zijn ze in november I99l naar het verzorgingshuis
Ravestein in Geldermalsen gegaan. Nu zit Cees daar alleen, want ztln vrouw is
helaas in maart 1993 overleden.
Naast allerlei werkzaamheden, die hij voor de vereniging verrichtte, was hij
jar enlang penningmeesrer en algemeen bestuurslid.
In 1974 werd Cees samen met Ãaft van A¡kel en Aart en Jan Kerkhof voor hun
inzet benoemd tot Erelid van de Voetbalvereniging Ti"icht.
In 1984 speldde dhr. Bovenkerk, afgevaardigde van de -Koninklijke
NederlandscLe Voetbalbond Cees de goudèn speld op voor zijn algemene ver-
dienste voor de voerbalsporr.

In 1985 gaf Cees aan te willen stoppen als bestuurslid van de vereniging en werd
hem en zijn vrouw als dank bij zijn afscheid een wandklok aangeboden, die nog
hangt te pronken aan de muut van zijn kamer in verzorgingshuis Ravestein.

Ouerhandiging in 1985 uan het afcheidscadeau door de toennali'
ge secretaris Cor uan Doesburg.

Als je op dit moment bij
Cees binnenloopt kun
je maar het beste over
vroeger praten.
Cees heeft nog het
tenue: shirt wit met een

brede groene balk in
het midden en witte
broek gedragen en hij
begon met tweede-
hands voetbalschoenen.
Contributie was toen
15 cent per week.

Een leren bal met veters kostte f 3,50. Volgens Cees zijn de ballen nu veel beter.

Er voetbalde toen ook nog een broer Dirk. 's Maandags was toen alles in de grote

fornuispot, hout stoken en dan uitkoken.
Cees wist ook nog wel wat namen uit die tijd te noemen. Driekus van Erkom
voetbalde ook en bracht ook het bier met de kar.

Een ander verhaal dat ik wel eens eerder van Cees hoorde en waar hij bij het ver-

tellen met trots aan terug dacht, was de overschrijving van Sweer Kruisen van

GW Geldermalsen naar Thicht.

Cees begint al te lachen bij de gedachte aan die gebeurtenis. Thicht stond er

slecht voor en er moest wat gebeuren. Ik betwijfel of dat toen wel helemaal regle-

menrair goed gegaan is. De contributie werd voor S'vveer betaald en of de speel-

gerechtigde datum van uitkom€n wel juist \ry'as weet Cees niet meer.

Ze hebbin wel op rapporr bij de KNVB moeren komen. Zonder kleerscheuren

zijn ze er toen niet vanaf gekomen.

Het is van Cees een vaste gewoonte geworden om zijn schoonzoon Marinus op

zarcrdagdirekt na de middagsoep te bellen als Tiicht 1 thuis speelt. Hij wil dan

naar het sporWeld om Tlicht te kunnen zien voetballen, want voor Cees is er nog

maar steeds één club!
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Het jubileum (10 jaar geleden).

De viering lran ons 40-jarigjubileum

In ons 5}-jarig bestaan was de viering van ons Sste lustrum zonder meer een
hoogtepunt. Het waren fantastische dagen waarwe nu nog met plezier aan terug
denken. De organisatie was perfect, dankzij de medewerking van de vele vrijwil-
ligers. Het was een waardig, fijn en plezierig feest voor jong en oud.

Het uitbrengen van ons jubileumboek maakte grote indruk. Er werden 1800
exemplaren gedrukt. Aan alle leden, sponsors en adverteerders werd het jubi-
leumboek aangeboden. Verder werd het huis-aan-huis afgegeven in de dorpen
Thicht en Buurmalsen.

Onze vereniging heeft met betrekking tot het jubileumboek lang complimenten
in onwangst mogen nemen. Daarom is het op z'n plaats om de samenstellers van
toen nog even te vernoemen : G. van de Bergh, H. Bergsma, L. Hoenson, P. Hol
en M. Toonen.

'Slij dachten dat het leuk was om in het nieuwe jubileumboek een terugblik te
plaatsen van de activiteiten, die tijdens de viering van het  }-jarigjubileum heb-
ben plaats gevonden.

DINSDAG 29 MEI 1984

De Tiichtse voetbalclub herdacht overleden leden
Met het bestuur \Maren een aantal leden van de Tiichtse voetbalvereniging op
dinsdag 29 mei 1984 om 19.00 uur bijeen gekomen op de algemene begraaÊ
plaats te Tiel.

Met het leggen van een krans door voorzitter Jan van Arkel en het oudste
bestuurslid Cees de Bie werd op deze stille mei-avond de nagedachtenis geëerd
van de op 13 augustus 1981 op 53-jarige leeftijd overleden voorzitter Henk
Stam - op z\n grafsteen staat "In memoriam Hendrik Stam" - en de andere over-
leden leden van de'î.v. Tiicht".

Zonder iemand tekort te doen, wil ik een uitzondering maken door het noemen
van de namen van enkele ovededen leden.
Henk Stam, 23 jaar voorzitte¡ die geheel onverwacht in augustus 1981 op 53-
jarige leeftijd kwam te overlijden. Dit was voor zijn gezin en familie, maar ook
voor onze vereniging, een groot verlies. 

'Wim van der Zrlden, die als aktief voet-
baller op 27-jaríge leeftijd op 4 april1965 tijdens een wedstrijd lcrvam te over-
lijden. Jan Kerkhof; ereJid en jarenlang beheerder van onze kantine, die op 6
maan 1982 op 78-jarige leeftijd is overleden.

Met'het in acht nemen van twee minuten stilte werd deze plechtigheid besloten.
Na afloop dankte de heer J. Stam (zoon van Henk Stam) uit Tiel mede namens
zijn moeder voor de kranslegging, mede daardoor de nagedachtenis erende van
zrjn vader.

Bijzondere algemene ledenvergadering
Diezelfde avond om 21.00 uur vond nog de bijzondere algemene ledenvergade-
ring plaats. Op die vergadering Lregen 9 leden deZilveren Speld opgespeld. Dat
waren : Aart van Arkel, Cees de Bie, Peter Heikoop, Gijs van Iterson, Jan
Vermeulen, A¡ie Vermeulen, Bertus van Iterson en Mevrouw Kerkhof; die de
speld voor haar zieke man Aart in onwangst nam.

Verder werd A¡ie Vermeulen uitgeroepen tot lid van verdienste. In verband met
feestelijke omstandigheden thuis was Ties Schook absent. Hij ftreeg de speld
thuis bezorgd.

Een opvallende vraag uit die vergadering was of er niet een mogelijkheid was om
een meisjes-elftal op te richten. Kijk hoe de situatie nu is ! Op dit moment heb-
ben wij ongeveer 30 voetballende meisjes en dames.

Vuurwerk ter afsluiting van 4O jaar v.v. Thicht
Om 23.00 uur werd ter afsluiting van 40 jaar voetbalvereniging Tiicht het vuur-
werk afgestoken. De aanblik van de oranje-tent was feestelijk, evenzo de ruim
150 meter feeswerlichting in de groene bomen langs de speelvelden. Verder was
alles duister. Er kwam een beetje wind en de mist trok daardoor op. Plotsklaps
schoot er vanaf de grond op de grens van de speelvelden een vuurpijl omhoog
en knalde onder "Ooohhh-geroep" in kleurrijke sterren uiteen. Meerdere pijlen
volgden. Zewaren allen raak. Er waren geen missers bij; wel van die sissers. Van
dit Tlichtse vuurwerk was de brandweer van Geldermalsen oog- en oorgetuige.
Zewaren er voor de zekerheid. Met dit geslaagde vuurwerk daalde de nacht over
de eerste dag van het Thichtse voetbal-jubileum.
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\øOENSDAG 30 MEI 1984

Voetbalmarath on (24 uur voetbaltoernooi)
Ter gelegenheid van het  }-ja/,g bestaan hield de v.v. Tricht een voerbalmara-
thon die 24 uur duurde. In 15 wedstrijden vielen niet minder dan 101 doel-
punten. De openingsmatch ging tussen Thicht 1 en een streekelftal, en eindigde
in een 5 - 2 zege voor het regioteam.

Na de spectaculaire landing van 3 parachutisten, speelden Thicht en het streek-
elftal een wedstrijd met veel aanvallend voetbal en legio scoringskansen. Tussen
de 16e en l8e minuut scoorde het streekelftal ließt 3 keer. Na voorbereidend
werk van Andy de Jong (Everstein) door twee goals van Ronald van Overbeek
(Vriendenschaar) en een treffèr van Jan de Jong (Everstein).

Deze in zeer korte tijd gerealiseerde 0 - 3 score werd ook d.\rur.r.*nd, hoewel
Bert Kruissen, Cees van Mourik en Bert van Soelen ook dicht bij een Tiichts
doelpunt kwamen. Na de thee trof Sjaak van Alphen (Haaften) de lat, maar dat
deed de afscheidnemende Peter van Toorn aan de andere kant ook. Kort nadat
Ad Peek (Fortitudo) voor 0 - 4 had gezorgd, werd het spel stilgelegd en kon
Ticht met bloemen aßcheid nemen van de routiniers Tonny van Ewijk en Peter
van Toorn, die gedurende bijna 20 jaar op hoog niveau gevoetbald hadden en
voor Tiicht van grote waarde zijn geweest.

Zelfs in de nachtelijke uren, vooral bij de duels van Thicht 3 en Tlicht Veteranen,

was de publieke beiangstelling nog relatief groot. Het honderdste doelpunt werd

in het lãatste duel doór Rene Verhaaf (Stam) gemaakt. Voor alle tegenstanders

waren er speciale herinneringsvaantjes van dit 24 uur durende voetbalfestijn, dat

door prima weer werd begunstigd.

VRIIDAG 1 ITINI 1984

Disco-avond
Op vrijdagavond werd in de grote oranje-tent een grandioze disco-avond, ver-

zorgd áooi Peter de Zwart, gehouden. Jong en oud gingen samen tot de laatsten

weer naar huis gingen.

ZATERDAG 2 JUNI lcr84

Ballonnenwedstrijd
Aan het clubgebouw aan de korte zijde hingen naast de naam 'T.v. Tiicht" drie

vlaggen met bij daarbij het rood, wit en blauw vrolijk wapperend in de juni-
winð en zon met een blauwe lucht en wolkenpartij erboven'

Een vraagteken was toen nog, wat er zou gaan gebeuren met die grote, nieuwe

vlaggemast aan de korte zijðe. Vanaf het erf van \Øim de \Weerd kwamen de

-"iõr.tt.r, de drumband en de harmonie "O.Z.O.D." aangemarcheerd o.l.v. 2e

dirígent G.C. van Gasteren en van de andere kant kwam drumband en fanfare

"\øilhelmind' uit Buurmalsen het Thichme voetbalterrein op. Dames en heren in
wijnrode en blauwe uniformen met hun glinsterende instrumenten. Verder was'

de dorpsjeugd in grote getale aanwezig. Groene ballonnen met de opdruk 'i.v.
Tlicht 

-40 jlar 1944 - 1984" met labels eraan werden uitgedeeld ell deze kozen

tegen kwart over twee het luchtruim en dreven weg in de_ richting van de

Langstraat nagetuurd door velen tot het stippen waren geworden.

Receptie
Al spoedig zat de kandne vol. Achter de groene tafel zat het negen hoofden tel-

lende besiuur en op korte afstand hun dames. Het plaatsgebrek werd opgelost

door de leden te verzoeken naar de feesttent te gaan met als "beloning" twee con-

sumpdebonnen. Een stroom receptie-gangers krvam handen schudden, geluk-

wensen aanbieden en altijd vergezeld van een attentie.

Namens de KNVB sprak Henk Bovenker wegens verhindering van de voorzit-
ter. Hij sprak van de moed om in 1944 nog voor D-DAY in Thicht een voerbal-

club op tè richten. Toen werd gehoopt op vrede. Het zou voor velen nog een jaar

duren voor het juk van de bezetting kon worden afgeschud. Jonge mensen gin-
gen voetballen in de hoop op vrijheid.

In l9B4 wordt er wee r ruzie gemaakt om vrede. Genoeg, de KNtrVB doet niet aan

politiek. Veertig jaar een vereniging in stand houden en tot grote bloei te doen

ko-.n. Mijn cómpfimenr. Vroeger had de penningmeester een schoolschrift om
de contributie in õp te schrijven. Tegenwoordig moet hij administrateur/boek-
houder zijn.

Namens de totale KNVB onze geluhvensen. Ons cadeau is een Delfts blauw
wandbord en de oranje KNVB-vlag met opdruk 1944 - 1984.

Hierna richtte de spreker zich tot het oudste bestuurslid Cees de Bie. Hij zit te
glunderen en volgt-met kleine pretoogjes het hele feestgebeuren. Hij was er 40

laar geleden o"kti;. Hij was van 1944 - 1960 penningmeester en ook mede-

oprichter. In feite moet ik zßggen: "KNVB, je bent wat laat met-je dank te

betuigen voor deze langdurþ en grote inzet, van jongeman tot hoogbejaarde.

Maar beter laat dan nooit.

In het r€stant van deze wed-
strijd kopte Bert Kruissen de
stand naar 1 - 4, scoorde rVim

Laperre (BZS) 1 - 5 en zorgde
Cees van Mourik, na een pass

van Bert Kruissen, voor de 2 -
5 eindstand.

Thicht F
Thicht E
Thicht D2
Thicht Dl
Thicht C
Thicht B
Thicht A

AsperenF 15-1
TlichtCombinatie 3-3
RhelicoDl l-3
RKTVCD1 3-OsDoc2 3-0
AsperenB 4-|
\X/NCA 3-O

Yoetbalveteraan
nietAbrahanr

l Rl( l l'l - ln rlc lkcrlk¡rncr r'¿n <lc rcn 
^hr¡hrnr 

rnil(ht ontyrn[rn. L i
'I ri(lrt\c \r,rlbalcllrb srrd Lan sfljari- lcrÀùrd Dlocsl dil fcc\t.liik Icbcur(¡
Sc r('lcrrtn in r /trlilËtl( E(¿ct. ll('t oÞ rlc gcr({Û!( ¡ìlildt wilr{lrn \r\l!c.
sa\(;crr¡t\rrìd( B(rXhr¡ìrillsoudstu. l.A(l-
mãår lcrcil\ ¡ct¡cï5l( \orlì)îl\ dcräîn

De overige resultaten van de
door Gerrit van de Bergh, Piet
Hol, Bart Pellegrom, Dick
Spaapen en Bert van Veen
georganiseerde 24 uurs voet-
balmarathon waren:

ticht2 - LRC2
Tlicht Veteranen - GW Veteranen
Tlicht3 - MW'583
ïicht4 - Culemborg'673
Tlicht 5 - Roda Boys 6
Thicht6 - Beesd5
ThichtT - TheoleT

Tlicht Dames - Thicht Thimgroep | - 2

5-2
2-3
4-2
6-2
6-4
r -7
2-5

I

Jammer was alleen dat Fortitudo E verstek liet gaan, zodat Tiicht E noodge-
dwongen tegen een combinatie uit de eigen vereniging moest spelen.
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Het is me, mijnheer de Bie, een \Maar genoegen u thans, voor dit alles en hier
voor het front der troepen, de KNVB \Maarderingsspeld in goud op te mogen

spelden met de wens, dat u deze onderscheiding nog lang in gezondheid mag
dragen.

De volgende feestredenaar was Tonny van Ewijk, die sprak namens alle senioren-
elftallen, de A-junioren en de veteranen. Hij
liet zijn gelulavensen vergezeld gaan van de

aanbieding van een vlag, die ter plekke werd
onwouwd en getoond.
"Het is, volgens Ton, een door ons zelf ont-
worpen vlag waar het heden, het verleden en

de toekomst samen in verwerkt zijn. \Øij
hopen allemaal dat het voor de v.v. Tþicht
een goede en sportieve toekomst moge zijn.
Verder zou ik het bestuur willen uitnodigen
om nu dezevlagte willen gaan hijsen aan de
nog lege vlaggemast aan de kop van ons

clubgebouw en ook deze mast maakt deel uit
van ons cadeau".

Terug in de kantine dankte voorzitter Jan
van Arkel de goede gevers voor dit unieke
cadeau. Verder de heer Bovenkerk van de

ICNVB voor zijn woorden, de attenties en de

gouden speld. Het niet zindelijke dwerggei-
tje noemde hij een leuk idee. Bertus werd JanuanArhelmethetnietzìndelijke
bedankt voor zijn waarderende woorden en duergeitje.

het biljart en "last but not least" iedere aan-

wezige, voor de gelukwensen, bloemen,
attenties en gevulde enveloppen.
Ceremoniemeester Lucas Hoenson werd
bedankt voor de organisatie van dit onderdeel in samenspel met Martin Toonen
en Marius Hol. Het laatste dankrvoord ging uit naar het kantinepersoneel voor
hun geweldigeinzet.

\øOENSDAG 6 JUNI lcr84

Kinderprogramma
Op deze zonnige woensdagmiddag waren al onzejongste leden uitgenodigd om
in de grote feesttent te komen kijken naar het gevarieerde programma van Billy
de Rakker. Billy hield onze kleinsten bezig tot een uur of vijf.

Bowlingavond
Om 20.00 uur begon in het bowlingcentrum te Vianen de bowlingavond voor
de B- en C-junioren. Onder leiding van de jeugdleiders \¡/erden verschillende
"strikes" gegooid. Er waren erbij die de bowlingballen met de voet naar de kegels

wilden transporteren.

ZATERDAG o JUNI lq84

Spelmorgen
Om 9.30 uur was er rroor de jeugd een spelmorgen. De elftallen mochten penal-
ty schieten, hardlopen, dribbelen enz. Per elftal werd er een prijsje beschikbaar
gesteld voor de beste prestatie.

Onderling voetbaltoernooi
Bij dit traditionele onderlinge voetbaltoernooi werden de elftallen samengesteld

door middel van loting. Tot ongeveer 16.00 uur werd er gestreden om de hoofcl-
prijs: een enveloppe vol met consumptiebonnen.

Barbecue
Om 17.00 uur stonden de barbecuet alweer stevig te branden. Zo ongeveer 300
vaders, moeders, broertjes en zusjes kwamen niets te kort' De hamburgers, saté-

stokjes, karbonades en worstjes vonden gretig aftrek'
Op de achtergrond speelden de Mark-Talers een aantal liederen om de eetlust te

bevorderen. Toen hei eten weef gezakt was, ging men vol goede moed richting
feestavond. "The Alomat" verzorgden het muzikale gedeelte tot in de late uur-
tjes. De conclusie : Tjonge, jonge, wat een feest !!
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Almþerþ - Tricht (gelijkmaher Almþerþ d.m.u. penahy.
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Tiicht 1 tussen 1933 en L994

In het seizoen 1983-1984 debuteert Tiicht 1 in de 3e klasse van de KNVB tegen
Brakel. Tiicht bewees meteen al dat het thuis hoorde in de 3e klasse door Brakel
met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers waren Ron van Gameren en Bert
Kruissen. De jongens van toenmalig trainer \Øim Borgstein presteerden buiten-
gewoon goed en stonden zelfs lange tijd bovenaan.
Tijdens de wintermaanden lieten de groen-witters echter meerdere punten lig-
gen. Aan het eind van de compedtie deed Tlicht nog steeds mee om de boven-
ste plaats. De beslissing moest vallen in de thuiswedstrijd tegen Heukelum.
Helaas verloor Tlicht deze drukbezochte wedstrijd (1000 toeschouwers !!) en
ging het kampioenschap naar Heukelum. De uiteindelijke tweede plaats was
voor de debutant zeker geen slecht resultaat.

In het tweede jaar in de 3e klasse werd begonnen met een andere trainer. Gerard
\Øesterhofnam het roer over van \Øim Borgstein en Tlicht bleefgoed draaien.
De meest opmerkelijke wedstrijd van dat seizoen was de overwinning op Giessen
met7 - 2; een echte pupillen-score. Doelpuntenmakers waren Bert lGuisen (3x),
Arthur van Soelen (3x) en Cees van Mourik (1x). Een minsrens zo mooie wed-
strijd was die tegen en bij \Øoudrichem. Na een 4 - 1 achterstand (er waren zelfs
al supporters naar huis gegaan) werd Thicht pas echt warm. In het laatste kwar-
tier lcr¡¡am de doelpunten-machine op gang en werd de achterstand nog weg
gewerkt. Een 4 - 4 gelijkspel was toch nog een prima prestatie. De vele blessures
en het daardoor wisselvallige spel deden Thicht de das om. De achtste positie kon
uiteindelijk bezet worden door ons eerste elftal.

Het seizoen 1985-1986 kende alweer een nieuwe trainer. Rob Jansen uit Tiel
kwam aan het roer bij Thicht 1 In het begin was het nog een beetje wennen aan
de nieuwe trainer, maar verderop in de competitie werd steeds beter gevoetbald.
De ommekeer in dit jaar kwas in de uitwedstrijd tegen M.VV'58. De mouwen
werden opgestroopt en men keerde met een 2-0 overwinning terug uit Meteren.
Na deze wedstrijd was Tlicht niet meer te stoppen en werden bijna geen punten
meer weggegeven.

T

Alweer moest de laatste wedstrijd de beslissing in de competitie brengen. De uit-
wedstijd tegen Alkmerk (ook nog kanshebber op de titel) zou de beslissing
brengen. Het winnende team zou kampioen worden en in het volgende seizoen

in de 2e klasse uit mogen komen. Na een zinderende wedstrijd kon dit keer wel
gewonnen worden.

De 1100 toeschouwers (de helft was Thicht-aanhanger) zagen Thicht met 2 - |
winnen door doelpunt€n van Ron van Gameren en Bartho van Honk. De
namen in dit kampioenselftal waren Johan v.d. Berg, Pieter v. Helten,
Ron v. Gameren, Frans Mulder (tevens aanvoerder), Paul Jurgens,
Dick v.d. Burg, Bert v. Soelen, Bartho van Honk, \Øout Bambacht,
'!Øilco v.d. Plaat, Bert K¡uissen, Cees v. Mourik en Mario Verwey.

Dit kampioenschap rvr/as een nieuw hoogtepunt voor Tricht, dat zich in 5 jaar

KNVB voetbal omhoog had weten te werken tot de 2e klasse van het KNVB
voetbal.

Na een goed debuut in deze 2e klasse (1 - 0 winst op Good Luck uit Raams-

donksveer) verging het Ti'icht wat minder. Ondanks dat er goed voetbal gespeeld

werd verloor Tricht steeds met nipte cijfers. Met tegenstanders o.a. uit
Rozenburg, Hoek en Arnemuiden was het eigenlijk ook geen schande om niet
te winnen. Misschien wel de mooiste wedstrijd van dit seizoen was die tegen en

bij Everstein. Bij Everstein leefde deze wedstrijd heel erg en in het programma-
blad werd zelßt gesproken van "The Match of the year". Deze Match, onder lei-
ding van Jan \Øegereef (nu betaald voetbal fluitend) werd met 3 - 1 verloren.

\Øilco v.d. Plaat wist voor Tiicht de eer te redden.
Thicht speelde verdienstelijk in de 2e klasse maar na een één-iarigverblijf degra-

deerde Tricht weer naar de 3e klasse. Jammer, maar nog geen man overboord.

Het seizoen 1987-1988 kende een slechte start. Thicht verloor veel wedstrijden
en stond met de winterstop onderaan. Er lcwam een trainers-wissel en Henk de

Ruiter werd gevraagd het roer over te nemen. Onder zijn leiding werd de eerste

wedstrijd nog vedoren, maar het herstel liet niet lang op zich wachten. Een

belangrijke wedstrijd was die tegen Almkerk. Nu ging het echter niet om pro-
motie maar om degradatie. Beide ploegen stonden er niet goed voor en een over-

winning zou dus voor beiden goed uitkomen. Tlicht wist uiteindelijk met 2 - 0
te winnen door doelpunten van Mario Verwey en 'S7im v. Herreveld. Het

befaamde zelfrertrou-
wen h¡¡am weer terug
in de ploeg. In de wed-
strijd thuis tegen
M.VV.'58 zette Thicht
koers naar een veilige
haven . Door een goede
overwinningmet3-0
stelde Thicht zijn plaats

in de 3e klasse veilig.
Alom tevredenheid bij
het bestuur van Tiicht
over de spelers en de
(interim)-trainer Henk

de Ruiter. Onder zijn inspirerende leiding kon Tiicht zich handhaven'

In het seizoen 1988-1989 kwam \Øim Borgstein weer terug als trainer.

Doelstelling voor dit seizoen was om weer "mee te gaan doen" in de 3e klasse'

Helaas was Tiicht nog niet evenwichtig genoeg om de doelstelling te kunnen
halen. Er werd o.a. gewonnen van Haaften, M.V.V.'58 en \Øoudrichem, maar er

werden ook onnodig veel wedstrijden verloren. Thicht kwam terecht in de mid-
denmoot en dat was toch al een stuk beter dan het vechten om uit de degrada-

tie zone te blijven.

Hoezo fanatiek



In het seizoen 1989-1990 kon Tricht ook niet veel verder komen dan het jaar

ervoor. Met evenveel punten (21 punten uit 22 wedstrijden) kon Tiicht voor de
tweede keer achter elkaar een zevende plaats in de competitie bemachtigen.

In het seizoen 1990-199I werd er iets nieuws in de competitie ingevoerd. De
zogenaamde periode-titels verschaften een plaats in de nacompetitie en de win-
naar van deze nacompetitie streed mee om een extra promoti€-plaats. Alsof hier-
op gewacht was sloeg Tlicht meteen toe door de eerste periode-titel naar zich toe
te trekken. Helaas het ging het hierna wat minder met ons Eerste elftal en krva-
men de onderste plaatsen in zicht. Gelukkig kon de winterstop wat rust geven.

Eën uan de uele derby\ tegen streehgenoot Meteren.

Na een korte periode rust ging het weer veel beter en Thicht richtte zich weer op
de sub-top. Deze werd behaald en Tiicht kon zich gaan opmaken voor de na-
competitie. Tegen M.V.V.'58 werd met 0 - 0 gelijkgespeeld en tegen S.S.C.'55
werd met 1 - 0 verloren. Helaas kwam Tiicht dus aan het eind wat tekort, maar
men kon toch terugkijken op een boeiend seizoen.

Het volgend e jaar (1997- l 992) kende weer een nieuwe trainer. De vroegere spe-
ler Arthur van Soelen uit Thicht ging zich over de leiding ontfermen. Onder hem
had Thicht een hele goede start; na 4 wedstrijden stond Thicht bovenaan met 8
(!) punten. \Øeer lag een periode-titel in het verschiet. Helaas gooide L.R.C. roet
in het eten. Na verlies tegen L.R.C. ging de eerste periode jammerlijk naar
\Øoudrichem. De tweede periode verliep wisselvallig. Goede en minder goede
wedstrijden volgden elkaar op en enkele jeugdige spelers werden ingepast. Deze
grepen meteen hun kans om een vaste plaats in het eerste te bemachtigen. Thicht
had nog een sterke eindsprint, maar behaalde geen hoofdprijs. Met 26 punten
uit 22 wedstrijden (3 punten minder dan kampioen S.S.C.'55 werd toch een
goede prestatie neergezet.

Het seizoen 1992-1993 kende een moeizaam en teleurstellend verloop. Het
jeugdige elftal van A¡thur van Soelen had het moelijk en er werden veel wed-
strijden verloren. Men wilde wel en er was talent genoeg, maar het klikte niet
meer en men speelde meer tegen zichzelf dan tegen de tegenstander. Er werd van
alles aan gedaan, maar degradatie naar de 4e klasse was onvermijdelijk.

Het huidige seizoen (1993-1994) verloopt even moeilijk als het vorige. Onder
de vernieuwende leiding van Peter Loobeek wordt er van alles geprobeerd om
een goed draaiend team te laten spelen. Tegen wat onbekendere tegenstanders
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(Tiicht is nu ingedeeld in de afdeling \ùØest) uit de richting van Utrecht wordt
goed gespeeld, maar we komen steeds net een klein beetje tekort om voldoende
punten te halen. Het is nu begin april en Thicht zal het tegen de andere degra-
datie concurrenten (m.n. Lopik en Reqswoude) moeten maken om niet te
degraderen uit de 4e klasse.

Tiicht 1

Staand: Peter Loobeeþ

Gerrit uan Mouriþ
Roef uan de Poel
Herman Hol
John uan Wijk
Eruin Paþ
Wilco uan de Plaat
Danny uan Doesburg

Julian uan DijÞen

Zittend Wilco uan Mauriþ
René aan Honþ

Johan uan den Berg
Addy Voorneueld
Marco Hol
Gert- Jan Voorneaeld

WEST I

4e klasse D

Hoevelaken - Renswoude
UHSV - Jonathan
Geinoord - Musketiers
Veensche B - Terschuurse B

5-3
2-2
5-1
0-1
1-2
0-3

Tricht - Eemnes
Lopik - Hierden

Geinoord 20
Hierden 20
Hoevelaken 18
Jonathan 19
UHSV 20
Veensche B 1B
Eemnes '20
Terschuurse B 19
Renswoude 17
Lopik 18

Musketiers 19
Tricht 18

1

1

640
055
945
610 3
866
765
749
657
458
459
1 711
3 312

36 68- 17
25 41- 34
23 32- 26
22 34- 25
22 41- 37
20 40- 27
18 29- 38
17 23- 32
13 22- 33
13 26- 37
10 17- 45
I 22- 41

Geinoord kampioen eerste periode.
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Van onze vaste verslaggever

\Øie kijkt, als trouwe volgeling van onze vereniging,
niet elke week uit naar de verslaggeving van de zat€r-
dag gespeelde wedstrijden? "De Gecombineerde", de
streekbladen op donderdag; deelt de pers dezelfde
mening over de wedstrijd met "ons" de voetbalken-
ners(?)" Eén van de verslaggevers die hiervoor verant-
woordelijk is, is geen onbekend gezicht bij onze ver-
eniging: Anton van der Giessen. Zoals u zultlezen
maakt hij al verslagen van wedstrijden voor de regio-
nale bladen sinds de jaren '60. U, als lezer, moet het
belang van een goede verslaggeving niet onderschatten.
uitdragen van onze naam als vereniging in de regio.

Het is als het ware het

\Øelnu, Anton heeft zich duidelijk van zijn taak gekweten en heeft mede daar-
door er voor gezorgd dat de naam van de v.v. Thicht gevesdgd is in de Betuwe.
Anton, vanaf deze plek, onze erkentelijkheid hiervoor. Je hebt ons meegemaakt
in voor- en tegenspoed gedurende eenzeer lange periode en we hopen dat we
je de komende jaren nog veel zullen zien op Crayestein. Hijzelf doet nu ver-
slag. Dus, rran onze vaste verslaggever ...

Al sinds de jaren '60 maak ik wekelijks sporwerslagen voor regionale kranten.
Vanaf 1968 ook met regelmaat over wedstrijden van Tiicht. \Øat vooral opvalt
is de geweldige opbloei die de club sedert de overgang naar het zaterdagvoetbal
heeft doorgemaakt. Een prima organisatie, een grote florerende jeugdafdeling,
volop vrouwen- en meisjesvoetbal en veel mannenseniorenploegen zijn daar
momenteel kenmerken van. Voor de berichtgeving ken ik weinig clubs in deze

regio waar voor de k¡ant zo systematisch en compleet de karakteristieken van
alle duels (tot en met de F2 pupillen toe) worden verzameld, inclusief de
nam€n van doelpuntenmakers van de tegenpartij van het eerste elftal.

Maar ook qua prestaties is Tiicht als club structureel vooruitgegaan, hoe

vreemd dit in deze jaren van impasse bij het eerste elftal ook moge klinken.
Vergelijk maar eens de rangschikking van meer dan veertig zaterdagclubs uit de
wijde omgeving, zoals díe25 jaar geleden was en nu is op basis van de klasse

waarin de (hogere) seniorenteams spelen:

t969:

19942

1 - Kozakken Boys; 2- GJS; 3 - Roda Boys; 4 - LRC; 5 -
\Øilhelmina'26; dan een tijdje niets,27 - Everstein; 37 Tñcht
1 - Kozakken Boys; 2 - Altena; 3 - Everstein; 4 - LRC; 5 -
RodaBoys;6-Tiicht.

hoop
gericht

Tezamen met Everstein heeft Thicht de grootste sprong voorwaarts gemaakt.
De kunst is met eigen spelers zo'n toonaangevende positie vast te houden, als

er even iets minder toptalent is en ouderen, soms wat vroeg, stoppen. Op dit
moment moet het Tiichts voornaamste zorgzrln een diepe val te voorkomen
zoals eens gerenommeerde KNVB clubs als Ameide en Brakel die maakten.
Zelfs het bezit van sterke reseryeteams, hetgeen voor het zeer hoog spelende

Thicht 2 zeker geldt, biedt daaryoor niet voldoende garantie. Dat leert de histo-

0
rie elders wel. Naast het behoud van enige onmisbare routine zal de
vooral op een snelle inpassing van (aanstormende) klasserijke jeugd
moeten zijn.

Maar de wedstrijdmentaliteit van jong èn oud is zeker zo belangrijk. \Øat dat
betreft zou Thicht, dat degradaties (1973, 1987, 1993, en ...?) soms haast lijd-
zaam lijkt te ondergaan, iets meer over de wilskracht van een club als MW'58
moeten beschikken. Eigenlijk is dat al heel lang zo. Ook al in 1968 toen Thicht
met een prachtig aanvallend ingesteld team furore begon te maken onder het
motto:"als je maar meer goals maakt dan de tegenpartij". Dat streven lukte
heel vaak, met vele hoge klasseringen als gevolg, maar meestal niet in alles
beslissende wedstrijden.

\Øie herinnen zich niet de in 1968 met 2-l in een regenachtig Asperen verlo-
ren kampioenschapsmatch tegen LRC 2, en de twee jaar later voor veel publiek
in Leerdam met 2-0 verloren promotiewedstrijd tegen Everstein. Ook zonder
titels te behalen werd het mooie Thichtse voetbal in 1970 toch met promorie
naar de 4e klas KNVB bekroond. Na drie jaar krvam de terugval, maar in de
breedte bleef Thicht wel sterk groeien. Het vormde de basis voor de grote door-
braak aan het eind van de jaren'70. \Øeer met voerbal dat vooral op aanvals-
kwaliteit was gebaseerd. Vaak een lust voor het oog, ook voor dat van een kriti-
sche verslaggever.
'Sl'at ook in I97B bij de promotie naar de hoofdklas van de afcleling Dordrecht
nog steeds niet lukte, wist Tlicht in 1981 bij de overgang naar de KNVB ein-
delijk wel te presteren: kampioen worden. De ban was gebroken en na titels in
1983 en 1986 reikte de opmars zelfs tot de 2e klas KNVB. Die weelde duurde
maar één jaar.

Geen ramp, want als derdeklasser bleef Tlicht zich soms geducht roeren. Sinds
twee jaar terug zit de klad er echter in. Hopelijk voor de club maar voor even. .

Voorlopig moeten de supporters evenwel vooral teren op zoete herinneringen,
die ook het prachtige jubileumboek uit 1984 weer volop naar boven haalt.
Gebeurtenissen die mij als verslaggever, vooral uit de periode van de nu helaas
verdwenen 'Gecombiieerde', heüreest zijn bijgeblevËn, zijn het sensationele
kampioenschap in 1986 in Almkerk, diverse enerverende duels tegen Herovina
en Heukelum, de derbies met MW'58 en het driemaal winnen van het des-
tijds drukbezochte Janklaashoftoernooi in Meteren en tenslotte zomaar een
wedstrijd: de 4-3 zege op titelrivaal HSV'61 (nu HSSC'61 geheten) in 1968.

Diverse jongens uit de ploeg van die jaren en de periode kort daarna spelen nu
nog met veel bezieling in de laagste seniorenteams. En ze behalen het ene kam-
pioenschap na het andere. Moge dat de nieuwe lichting van Thicht tor voor-
beeld zijn. Een zo grote, bestuurlijk goed geleide club als Tlicht verdient het,
dat het eerste elftal, toch het vlaggeschip van de vereniging, snel weer aanspre-
kende prestaties gaat leveren.

Anton van der Giessen.
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'$Øim Borgstein

Gaarne wil ik aan het verzoek voldoen om in het jubi-
leumboek mijn ervaringen bij de v.v. Thicht te vertel-
len. Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken

om de v.v. Tlicht van harte te feliciteren met het 50-
jarig jubileum

afd.
een

eer-

Het tweede jaar werd net de boot gemist, maar het iaar'82-'83 was weer suc-

cesvol en werden we met de v.v Thicht kampioen van de 4e klasse KNVB. Het
seizoen '83-'84 sloten we af met een tweede plaats in deze toch sterke 3e klasse

KNVB. Dit was ook tevens mijn laatste seizoen als trainer van v'v. Thicht.

In deze periode had ik een groep spelers staan die er alles voof over hadden om
het hoogst haalbare te halen (zowel in de wedstrijden als op de trainingen). Het
was eenþrachtgfoep; we hebben veel gelachen, met als grote stimulator Peter van

Toorn (goh, wát wàs deze soms gek. 
'Weet je nog met de liftsters, Bartho ?

Verder werden er enkele aanpassingen gerealiseerd in die jaren. Er werd nieuwe
kunswerlichting aangelegd èn aan de slechte trainingsaccomodatie werd de

nodige aandacht besteed.
Na dãze periode ben ik naar de v.v. Fortitudo gegaan (4inr).In mijn laatste jaar

daar als tlainer werd ik weer benaderd door v.v. Thicht en ook zodoende weer 3
jaar trainer ge'weest.

in deze periode bij v.v. Thicht waren er veel talenwolle jeugdspelers en deze

moesten nu maaf eens doorstromen naar de A-selectie. Er moest een ploeg neer-

gezet worden waar men later de vruchten van kon plukken. Ook hadden we een

spelersgroep tlm2l jaar, waarmee we eens in de maand wilden voetballen (dit is
niet helemãal van de grond gekomen). In deze seizoenen ziin dan ook verschil-
lende jeugdspelers doorgekomen en hebben we toch redelijke resultaten behaald

in de gespeelde competities.
In heilaãtste seizoen van mij ('90-'91) behaalden we de eerste periode-titel, wat
recht gaf op extra promotiewedstrijden. Helaas misten we deze extra kans op

promotie.

Ik heb de v.v. Thicht gekend als één grote Thicht-familie; iedereen was begaan

met de v.v Thicht. \Øanneer er iets gedaan moest worden dan waren daar altijd
mensen voor die dat dan even deden. Ook in deze periode heb ik een geweldig

bestuur meegemaakt en met een uitstekend begeleidingsteam te weten leiders,

verzorgers en grensrechters mogen werken.
Ik denk nog steeds met veel plezier terug aan mijn periodes bij de v.v. Thicht en

volg de vereniging dan ook nog steeds op de voet.
Grõte "Thicht-familie", wees trots op deze vereniging en ik wens u alle geluk toe

in de komende jaren.

'Wim Borgstein.
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Demeesl uitgebre¡de TOP SELECT MAP'

Perweek f 3 weekbladen & 2 maandbladen bes{aande uit:

Weekþladen: Maandbladen Pnþen:

PANORAMA
REVU
AKTUEEL
MARGRIET
LIBELLE
WEEKEND
PRIVE
MIJN GEHEIM
TINA
DOMLD DUCK
AUTOWEEK
FI-AIR
YES

EIGENHUIS
VT-WONEN
OUDERS VAN NU
COSMOPOLITAN
AVANT GARDE
PENTHOUSE
PI.AYBOY
VOETBAL
GRASDUINEN
AVENUE
AUTOMAGAZ¡NE

NIEUW
1 VI'EEK
2 WEEK
3 WEEK
4 WEEK
5 WEEK
6 VT'EEK
7 WEEK
8 WEEK
9 WEEK
IOWEEK
Il WEEK
HOUDMAP

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

14,50-
12,45
10,60
9,85
9,10
7,85
6,10
6,35
5,85
5,80
5,35
5,10
7,25

"voor inlichtingen"
Colporteur Henny Philippi
Tel: 03455 - 775O4 (prive)
Tel: 03155 - 7171 1 (zaak)

TROSKOMPAS F. 0,75 (erilra)

Standaardmap ook léveôaar v.e. 9e weel<s voorf. 4¿5
Stñpmap & Romannenmap v.a. f. 2,50
U KRIJGT NATUURLIJK OOK EEN PRACHTIG KADO
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Uw warme bakker
in de Geldersestraat

91. varr {lfaldereen en 7;t.
chocolet¡ric/trood- cn bmtct!¡kkcdi
GELDERSE LUIFEL 8
419f BC GELDERMALSEN . TEL. 03455.72338

TENDENS B.V

De Chamotte 20, Geldermalsen
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Tel. 03455-76668 Fax 03455-7 4442 TENDENS
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G.'Westerhof

Beste Sporwrienden van de v.v. Tlicht

Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 5}-jarig
bestaan. Mijn trainings-periode bij Tiicht was van juni
'84 tlm juni '85. Dus jullie  }-jarig bestaan heb ik
meegevierd als nieuwe trainer. Een feestweek met aller-
lei activiteiten, waaronde r het 24 uurs-voetbaltoernooi
waar ik aan deelnam met 2 wedstrijden. Eerste met de

prominenten en later met Roda Boys 5 tegen Thicht 5.
Verder denk ik nog wel eens terug aan de gezellige uur-
tjes die we doorbrachten in de kantine na afloop van de wedstrijden. Altijd gezel-

lig een praatje hier en een praatje daar, bij het tweede een stuk augurk ofeen stuk
wòrst, het repeteren van een nieuw clublied geschreven door die 2 broers die ook
kantinedienst hadden, het tegen sluitingstijd altijd gezellig een bakje koffie, vers

gezet door Hetry of Mijntje of door de vrouw van de taxichauffeur.

Maar nu het voetballen. \Øe begonnen de voorbereiding goed dus we waren

hoopvol gestemd aan de competitie begonnen.'S7'e hadden een goede ploeg met
spelèrs als C. v. Mourik, B. v. Honk, B. Kruissen, R. v. Gameren, de gebr. v.

Soelen, J. v.d. Berg, F. Mulder, P. v. Helten, A. Viets, W v.d. Plaat, P. Jurgens en

J. v.d. Bosch.

lVe deden goed mee en stonden zelß bovenaan. Dit duurde totdat B. Kruissen

en A. v. Soelen geblesseerd raakten. Hun afivezigheid was een gevoelig verlies' Er
moesten andere spelers ingepast worden en dat werden toen \Ø. v.d. Plaat en J.
Hol. De resultaten werden wat minder en daardoor haakten we af voor de titel-
strijd.
De hoogtepunten uit dat seizoen waren voor mij de bekerwedstrijd bij
Hertogstad 0-3 (een schitterende C. v. Mourik), de kompetitie wedstrijd
Meeuwen 2 -Tricht2 met als uitslag 0-3 (groot feest in de bus), Tiicht - Giessen

7-2 (4x B. IGuissen) en'üoudrichem -Tricht 4'4.

Bij deze laatste wedstijd stonden we 20 minuten voor tijd met 4 - I achter. Ik
voorspelde toen dat we niet zouden verliezen en werd in de dug-out voor gek

verklaard. \Øe hadden bijna nog gewonnen, als de laatste bal van B. Kruissen niet
van de binnenkant van de paal was teruggesprongen.

Het winnen van de Maaskant Cup bij Roda Boys was voor mij ook mooi. Ten

eerste won ik hem als trainer voor de 3e maal (2 keer met R.K.D.VC' en 1 keer

met Tlicht). Ten tweede omdat B. Kruissen weer zover hersteld was dat hij weer

mocht voetballen. Hij scoorde ook meteen weer; in de finale geloof ik.
Bij de afsluitende feestavond van het seizoen nam ik aßcheid van Thicht. Ik
bedankte iedereen en voorspelde toen dat Tlicht volgend jaar kampioen zou

worden enzie daa\ het gebeurde.

Met vriendelijke sportgroet,

G.'Westerhof.

P.S.: mijn excuus als ik iemand ben vergeten bij de namen van het elftal !!
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Rob Jansen

Tþicht heb ik in mijn hart gesloten'

Het enige tastbare bewijs van mijn trainersloopbaan'

ã"i-i" "i¡tt 
*oorrk"rrr., is te vinden, is een verzilverde

voetbalscíroen. Deze schoen kreeg ik aangeboden ter

".f.-."ft.i¿ 
van het kampioenschãp van Tiicht in de

il;ikl";;. Lang geleden "l*ett, 
maar in ieder geval

een geheugerrrt.,rrri^ de periode welke-ik bìj Tlicht

;;;å;ias in herinnering te roePen' Niet dat ik die

tiid ooit zal vergeten, *""' ãt tiid gaat snel en jaatal'

lJn onthouden Is niet mijn sterkste kant' Rugnummers'

onthouden gaat mii veel beter af'

uitslagen en doelPunten

Toch eerst even jaartallen. In het seizoen '85-'86 werd ik de veranwoordelijke

man van de serectie "* rri.rr, .n bleef dat tot halverwege her seizoen '87-'88.

Daar tussen heeft zich *a 
"fg.rp..ld. 

Ups maar ook rr..ldo*tr, echter een djd

¿t.îf"fi¡i ral heugen ttt dÏt -i;tt hari groen-wit kleurde'

BijmijneerstekennismakingmetTlicht,kreegikeenschitterendjubileumboek
aangeboden. C..n po.'t .i, å"", ..r, .cht boe"k en voorzitter Jan van fukel was

er zichtbaar trots op. Ñt','tit" jaarlafI.' mag ik zelf een-bladzijde.in weer een

nieuw boek vullen. At 
';k 

Àijii.¿;.h..n .ãhr_d. vrije,loop, zou laten, zou ik

eisenliik wel een bo.k''ofou.', di.h, kunnen schrijven. Ik zal me echter inhou-

dJ", ot" ook anderen aan het woord te laten'

Reputatie
Op het moment dat ik bii Tricht b.innenstap,te' was de :I! ::t^l 

de zoveelste

Èå, d, rweede geeindigd in de derde klasse. Jansen zou hier wel eens even ver-

;ã;"g in breãgen. itiit' ¿. spelersgroep had geen boodschap aan miin repu-

tatie, die ik zelf s.d".ü;'h"; "Je;b.i*¿.ìe 
heb6en. Ik heb mé de blaren op de

tong moeten Praten. Ot tt"*"iuen wedstrijden verliepen O-l-l "^* 
niet vlekke-

loos,echterhierna*"rTtithtmethetdoormijingevoerdesysteemnietmeerte
houden. Zonder éé"';;d;ri""g w.rd ka-pioá gãspeeld. Nietrnijn verdienste

alleen dus, maar van de hele gioep, die elkãar orecies aanvulde. Namen noemen

is in deze altijd een ;;ili;ú'";;"1; to:¡ \1" i'k ni" om miin elftalleider Bertus

van Iterson h...r. e.,,-gåt'áen vent' zells zijn haren waren van goud' Bertus waar

r. ã.,ii¿ eebleven, d"tï. met de oude DÁF van mijn vader naar Giessen moes-

;;;;'#;..t rl..i,t. wedstrijd toch de winst opstreken'

Promotie
Voor het eerst in het bestaan van Thicht promoveerde de club naar de tweede

klasse. Een competiti. ,"tt wel gerenommeerde tegensgÎqt:t "i î:::jii:l
i;il uiwedstrijd per bus -.t .ãtt groot bord er op v.v. liicht en een p'ma ver-

;;!¿;;;r.ils. iì.i;;' k"'J"' d"î"'lt"t"' hier [een gelijke tred mee houden'

Maar toch ..n orr.r.rg.relijke periode. Tiicht lo¡¡am, om in wielertefmen te spre-

ken, ner een tandje i.t ori. Då techniek en altijd de wil om dit te illustreren zal

ik nooit vergeten. tr, á.'t .rr. uiwedstrijd ttgttt htt 
feeuwsg. foek' keken we na

-kàrt. 
ti;d i..g.r, .*-g-r. achterstand ""ã 

.n verloren uiteindeliik met grote

ciifers. Toen ik "" "fi;;i; ãe kleedkamer h"ram' sprak Bartho van Honk de

;;;;tl.g.nd"rir.hli;.;J.* "Ik heb een heerliike wedstrijd gespeeld. trai-

ner". Voor -i; on-og.fff., å.n*t ik betrapte -t t' ãp'. dat ik ernog mee leven

i.ã" 
""f.. 

ffi; -..r,i."hJ, ín ied.r geual wå1. Kansloos degradeerden we.

Deceptie
H;;ä;r.p volgende seizoen liep voor.mij uit op een deceptie' Alle middelen

*îr¿."]"åg.*Ë'd;;;;;;rgånde lijn í.., o* te buigen, maar ik kreeg het

elftal niet oP de juiste koers'

Na weer eens een bespreking en goede voornemens, ging het in de wedstrijd
tegen Veen na een kwartier al weer mis en keken wij tegen een kansloze achter-
stand aan. Op de bank vroeg ik mij a[ wat doe ik in godsnaam hier. De zak met
oplossingen was voor mij leeg. Er zat niets anders op, dan dat een ander het zou
overnemen. Op dat moment leerde ik de vereniging en het bestuur met aan het
hoofd Jan van Arkel pas goed kennen. Als grote kerels zijn wij uit elkaar gegaan

en Tlicht handhaafde zich gelukkig in de derde klasse, hetgeen ik van nabij mee-

maakte.

Nu kom ik nog steeds graag op Crayestein, privé en ook als verslaggever voor een

regionaal dagblad. Ik ben een andere weg ingeslagen en bekijk het voetbal alleen

nog van dezijhln. Thicht was mijn laatste club en datzal zo blijven. Een prima
gedachte, want Thicht was en is nog steeds een echte club en daar kunnen ze met
recht trots op zyn.

Rob Jansen.
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H. de Ruiter

"De voetbalvereniging Tiicht en train-er Rob Jansen

nãUb.r, d. r"-.toi.rÈing beeindigd' Henk.de Ruiter'

ex-Tricht, G.V.V. en Herovina neemt de tratnrngen en

coaching waar."
Een kraitebericht dd. 12-12-1987'

Dus dit was het begin als interimcoach bij de v'v'

lilftr. Thicht I had úit twaalf wedstrijden 6 punten'

U.i J"a voor dat jaar was Thicht I in de 3e klasse te

lo"¿." en het boí.n""t"taande Tlicht II kampioen

zien te krijgen.

\Øeer een krantebericht:

..Gretig Thicht z€t koers naar veilig,e \aven. 
Thicht zette zaærdagop eigen veld in

¿. ,irå[¿*Uy t.g.r, tvt.W.,5g äe kroon op een sterke eindsprint. Door een

ild;r-lk ãfd r.g?,,.ü.liÁt I de lang zoïedreigde plaats in de derde klasse

KNVB veilig. -,-,!^- -22- 
.

t ur.ã.r,h.iã was er bii Tricht trainer H. de Ruiter, want onder zijn inspireren-

de 
.interimbewind'*i;i;J.;;ã.n*i,..r, zich door een sterke competitiefinish

nog in de derde klasse te handhaven'

Hetdoelwasbereikt:ThichtlbleefindederdeklasseenThichtllwerd
kampioen.

Tot slot wil ik de v.v. Thicht van harte feliciteren met zijn 50-iar\gjubileum'

H. de Ruiter.

SUPERMARKT
de HAAS
Lingedijk 138

Tricht

Tel. 03455 - 71492

WAAR KUNT U:
- een hele avond lang dineren ...
- uitstekend vergaderen ...
- een grandioos personeelsfeest geven ,..
- een perlecte zakenlunch afspreken ...
- swingend dansen in de bar ... (za / zo vanaf 21.30)
- een gezellige brunch organiseren ...
- een stijlvol high-tea buffet genieten ...
- een onvergetelijk huwelijksfeest laten verzorgen

In DE BATOUWE

Voor inlormatlc :

Tcl. :0345&74777
Ungêdtjk 32
Buurmalsen

T)e Batouwê
restaurant - bar - partycentrum

erkende

autorllschool

Aruñ/ð

autorijschool
o

FæIÉruY

dr. v.d. Willigenstraat
4196 JLTricht
o34ss -71182

35

Sperwer
Fournituren

Voor al uw fournituren
en borduurpakketten

W i j verkopen uitsluitend
merkartikelen

DMC
Güttermann garen

Optilon Ritssluitingen

Geldersesfraat 96, Gelde r m a lse n
Teletoon 03455-74200
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BLOEMEN EN
PLANTEN

NOUT
BosmanskamP 22'24
GELDERMALSEN

03455-76540174975

vooR ttw TorAtE
WAGENONDERHOUD!

TYRECENTER

SCHERPE PRUZEN
OVERTUIG U ZELT

- BANDEN- UITLATEN

' SCHOKBREKERS. ACCU'S

OP dit stukie Pagina feliciteert

Fruitbedri¡f Siaak Smits
de voetbalvereniging Tricht met haar ,Û-iarig bestaan

en hoopt dat de voetbalvereniging Tricht nog vele iaren

voetbatplezier in Tricht mag geven

tñì@n
DOE HET ZE,LF uü
Ulf@

KEUKENS

BOUWMATERIALEN

Geldermalsen
Herman Kui¡kstraat 41

Tel.03455 '7 2072
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Arthur van Soelen

Ter ere van het 5}-jarig jubileum van de v.v. Thicht
werd mij gevraagd een stukje voor het jubileumboek te
schrijven, omdat ik een bepaalde periode tussen het
 }-jarigjubileum en het 5}-jarigjubileum bij de v.v.

Thicht als trainer heb gefunctioneerd. Twee seizoenen
(juli 1991 t/m juli 1993) ben ik als trainer verbonden
geweest aan de v.v. Thicht.

Toen ik 16 jaar was werd ik als speler definitief door de
toenmalige hoofcltrainer Henk de Ruiter bij de A-
selektie van de v.v. Thicht gehaald. Een schitterend iets vond ik dat, want daar
was je hartstikke üots op. Het ging ook erg goed en dat bleek ook wel uit de
waardering van de toenmalige commissie voor de verkiezing van de voetballer
van het jaar, die vond dat ik in dat eerste seizoen de beste was. Een aantal jaren

speelde ik in het le elftal totdat ik in een oefenwedstrijd op een doordeweekse
avond mijn rechterknie verdraaide.

Dat was in het jaar 1981. Een lijdensweg begon. Dan weer wel voetballen, dan
weer niet kunnen spelen door die rotte knieblessure. In 1983 werd ik voor de
eerste keer geopereerd. Het ging \Meer even goed, maar in 1985 volgde een 2e

operatie. Vanaf die tijd heb ik toen besloten om niet meer actief te voetballen.
Natuurlijk heeft mijn actieve voetbalcarrière veel te kort geduurd.

Ik ben toen begonnen aan de trainingscursussen en bezit nu de diploma's oefen-
meester 3 en trainer-coach 2. Ik heb ook al getracht om op de cursus trainer-
coach I te komen, maar net tijdens de toelatingstest voor deze cursus kreeg ik
veel problemen met mijn linkerknie. Daar heb ik intussen ook een operatie aan

gehad. Nu voel ik me echter weer lekker en naast het actief geven van trainingen
ben ik ook, om in ieder geval toch lekker bezig te blijven, wat gaan zaalvoetbal-
len. Ik hoop voor mï¡zelf dat mijn knieën me voorlopig niet meer in de steek

gaan laten.

Als trainer ben ik begonnen bij de v.v. Herovina uit Herwijnen met de jeugd. Na
1 seizoen vond het bestuur dat ik in samenwerking met de toenmalige hoofcl-
trainer Teus Blokland de A-selektie moest gaan trainen. Hij deed het le elftal en
ik het 2e. Het le elftal promoveerde dat jaar naar de 2e klasse KNVB.

Na die 2 seizoenen kon ik als hoofdtrainer aan de slag bij de T.S.V. Theole uit
Tiel. Zl speelde 1e klasse afcleling Noord-Brabant. Het le jaar verliep al goed
met een 3e plaats en het 2e seizoen kon niet beter met een kampioenschap.

Halverwege dat2e seizoen bij de T.S.V Theole werd er door het bestuur van de

v.v. Tiicht een beroep op mij gedaan om als hoofcltrainer naar Tricht te komen.
Ik voelde me gevleid en na enige gesprekken werden we het eens. Ook bij de v.v.

Tiicht ben ik 2 seizoenen geweest. Het le seizoen verliep goed. Op een haar na
misten we de le periode. De oorzaak hiervan is bij een ieder bekend. Ook op
een haar na misten we de 3e periode. \Øe eindigden tenslotte op een gedeelde 3e
plaats. Het bestuur en spelers waren echter zeer tevreden wat bleek uit een nieuw
Z-jarig kontrakt wat mij werd gegeven. Echter het leven van een trainer is niet
het gemakkelijkste. Het wilde niet lopen het 2e seizoen en we degradeerden.

Dan is er daar maar éénschuldig aan en dat is de trainer. Mijn doorlopende kon-
trakt werd ontbonden. Dit zal ik ten alle tijde blijven betreuren, vooral omdat
na mijn ontslag het ook niet lekker is gaan lopen. Ik had het ondanks alles goed
naar mijn zinbr¡ mijn eigen cluppie, maar ik mocht het niet afmaken.

Het huidige seizoen ben ik trainer bij de v.v. 
'W'aalkanters uit Varik-Heesselt.

\lij spelen 2e klasse afcleling Noord-Brabant.



fì
i

lt'

Ir

Op dit moment gaat het daar etggoed en-heb ik het d¡ar g:.td ryl mijn zin'-

õil';lï;;;;; rå*d""s. liá'"ã,i.}'"p bij de v.v. Tiicht r"l h.t altijd.mijn club

;ffiJ.^irü"; i "t'ìiil;?1"'-¡"--.r 
heb g..no"den is dat de gezelligheid.".gol-

ïläiÑ",,ri'ri¡r'r' ãJúär""g'üL, mår die staat of valt-nos altijd bij de

;å"i;;;;;il ;l"sgeschip u"'idé vereniging' het le elftal'

De orsanisarie oÞ het technisch vlak had ik in miin 1e seizoen al bekritiseerd' In

ffi"riffiä bilìî daar ook mee bezig g.*..rr, maar daar wilde het bestuur

;;;;ñ;; .iet aan. \ø11. ;t.gr;t. 
"t.rË,î"t 

de v.v. Thicht is met zoveel leden,

ño|;r.p, dît *o.t j.;i;;";il bñt n sraan. vooral niet op het technisch vlak.

Het meest hoop ik dat de v.v. Tlicht uit de neerwaartse spiraal gaat komen' op

;;lk;;i;;;ã",'di ã* Lti -o., enzal saans:b"Y::." maakt niets uit' als het

;;;s;d;;';. À' "P;;;* "J 
iu "' 

ook "u"' åk" blijven Ç'llunen: wanneer dit

maar mogelijf. ir. H"t'bi¡ft gt*;ot*tg je club' waar ie teñslotte het allerbeste

voor wenst.
il;;;;;ners, leiders, begeleiders of wie zich ma.q 9q.één 

of andere {jze datn

ook inzet voor de .tr.u. li"ni wens ik een heel g:oed jubileum,en een hele goede

toekomst voor de nog vele jaren die de v'v' Thicht zal blijven bestaan'

Arthur van Soelen
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Peter Loobeek

In de eerste plaats wil ik de v.v. Thicht feliciteren met
het bereiken van het 5D-jarigjubileum.
Zelf ben ik nu zo'n dik half jaar aktief als hoofdtrainer
van uw vereniging. Ik kan u vertellen dat ik mij er
steeds beter thuis ga voelen.
Echter gezien de huidige stand (medio april) onderaan
de ranglijst, heb ik de vereniging nog niet veel kunnen
bieden. Maar we werken er hard aan om dit aan het
eind van de competitie er rooskleuriger uit te laten
zien.
Voor mij zit er voor de v.v. Tiicht wel een toekomst in, gezien de vrij jonge selec-

tie. De organisatie is goed verzorgd en het bestuur laat zich betuigen van zowel
een sociale als een zakelijke kant. Dit hoort, wat mij betreft, ook bij een grote
vereniging.

Tevens is de organisatie omtrent de leiders en trainers van de overige selecdes

goed verzorgd. De accommodatie is ook imposant, vooral de gebouwen (kleed-

kamers + kantine) zijnlworden goed verzorgd.
De velden worden ook goed verzorgd, zeker gezien het aantal elftallen wat hier-
op moet voeúallen en trainen. Maar hier zryn aJ. genoeg verhalen over verteld.
Misschien een hint voor de gemeente als zij geen kado weten. Kortom, dit alles

maakt het optimaal om bij de v.v. Thicht te rverken.
Dus na 50 jaar organiseren en beheren van het geheel r¡/at er nu staat' kun je nu
zeggen dat er wel degelijk een prestatie is geleverd. Dus deze mijlpaal is wel een

feest waard.

Ik wil daar nog iets over kwijt. Dit feest wordt gevierd door heel -veel leden van
de v.v. Tlicht. Een goede zaak, maar we moeten er wel bij stil staan dat het eigen-
lijk een feest is voor al die vrijwilligers, die zich de laatste, oftewel de eerste, 50
jaar ingezet hebben voor de v.v. Tiicht. Deze leden ook bedanken voor hetgeen

wat zij van de v.v. Thicht gemaakt hebben. Ook niet te vergeten de mensen die
er helaas niet meer bij kunnen zijn.
Nu op naar het volgende jubileum. Dit betekent daterlangzamerhand een nieu-
we generatie op moet staan om dit kostbare bezit (de v.v Tücht) voor de gemeen-
schap te laten voortbestaan.

Maar dan zullen we ons ervan bewust moeten zijn dat\¡ve verantwoording moe-
ten dragen binnen de vereniging en ons daarnaar ook moeten gedragen. Vanaf
het bestuur, aktieve voetballers, leiders, supporters tot de overige leden toe. Dan
k"r j" pas in stand houden wat al die mensen in 50 jaar bereikt hebben.
Dus ik hoop dat de feestweek een feest wordt van sociale verbroedering en dat
het dit nog jaren uit mag stralen.

Veel succes,

Peter Loobeek.
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Iaar: 86/87 2e klasse

Ãû jæar æáre Rozenburg
Serooskerke
Zwart-Vit
Arnemuiden
Hoek
s.s.s.
s.s.c.'55
Everstein
Dinteloord
A.Z.V.V.
Good Luck
Bruse Boys
Thicht

24t76r40
24128432
24r08628
24r07727
24r07727
24 97825
2489725
2478922
24 6t0 8 22
24 7 6tr 20
24 7 6tr 20
24 471315
24 2 517 I

4
4

8-18

8-29

Eindstanden over de afgelopen 10 iaren'

Jaar: 83/84 3e klasse

40-29
36-25
40-33
29-28
26-27
49-4t
21-27
3r-29
2r-36
25-48
2t-65

Heukelum
Thicht
Noad'32
Almkerk
J.P.S.
Beatrix'63
Brakel
'lØoudrichem

o.N.I.
Giessen
Veen
N.E.O.'25

22t7233663-16
2212733L50-28
22
22
22
22
'))
22
')')
)1
22
22

t066263r-25
88624 32-30
7 t0 5 24 26-25

79
77
66
4r0
73
81
33

623
821
10 18

818
t2 17
13 17

169

37-28
27-30
29-43
29-44
25-36
28-40
20-52

Jaar: 87188 3e klasse

Jaar: 84/8( 3e klasse

Veen
M.V.V'58
Heukelum
Herovina
Sleeuwijk
Good Luck
Olympia'60
Thicht
Beatrix'63
rüØoudrichem

N.O.A.D.'32
Almkerk

221633
22r075
22 895
22 895
22r066
22796
22 8 519
22 6 5tt
22 4r9 9
22 6 5tr
22 41810
22 5 5t2

35 6r-23
27 26-20
25 37-30
25 34-30
24 36-26
23 3r-32
21, 36-34
17 30-36
17 26-33
17 24-43
16 22-39
15 37-54

Herovina
Noad'32
Almkerk
Beatrix'63
'W'oudrichem

\üTilhelmina

Veen
Tiricht

J.PS.
o.N.I.
Brakel
Giessen

22 rr 8 3 30 46-27
22 lr s 3 30 38-22
22 rL 4 7 26 5r-33
22 59525 35-26
22976253r-29
22 87723 39-35
227872232-24
22 610 6 22 4t-35
22 6 16 10 18 19-35

22 4 7 tr 15 29-46
22 4 6 t2 14 20-38
22 4 612 14 2t-52

Jaar: 88/8q 3e klasse

Jaar: 85/86 3e klasse

Herovina

'Woudrichem
Sleeuwijk
o.N.r.
Heukelum
Beatrix'63
Tücht
M.VV.'58
Good Luck
Zwaluwe
N.O.A.D.'32
Olympia'60

22156t36
22134530
22r07527
22 96724
22196724
2279623
22 8592r
22 69721
2276920
2268820
22 5 4r3 t4
22 0 418 4

46-19
47-t9
47-33
43-39

Tücht
Almkerk
Noad'32
'\(i'oudrichem

J.P.S.
Zwaluwe
Veen
\Øilhelmina
Beatrix'63
M.V.V.'58
o.N.I.
Giessen

22 t3 7 2 33 5r-3r
22 13 5 4 31 66-27
22 L3 4 5 30 4r-20
22 58624 25-18
22 88624 26-23
227572238-35
22 8 4 10 20 2r-30
22 68S20 3r-42
22 4 10 B t8 2r-24
22 5 S 19 18 28-40
22 3t}t9 1623-54
22 3217 I 20-47

24-2r
36-36
36-42
24-30
26-26
22-28
22-38
t6-58

(Þ
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Jaar: 8q/q0 3e klasse

Heukelum
Zwaluwe
Dinteloord
Haaften
Good Luck
o.N.I.
Thicht
M.V.V.'58
Sleeuwijk
tüoudrichem

B.L.C.
N.O.A.D.'32

Jaar: 
q0/q1 3e klasse

\Øilhelmina
s.s.c.'55
M.V.V.'58
Almkerk
Good Luck
Tiicht
tüoudrichem

Nivo-Sparta
Haaften
PTT Breda
o.N.I.
Sleeuwijk

Iaar: 
q1/q2 3e klasse

s.s.c.'55
M.V.V.'58
Almkerk
'Woudrichem
Thicht
L.R.C.
Good Luck
Nivo-Sparta
B.L.C.
Heukelum
A.S.H.
Haaften

laar 921q3 3elda;sse

22 15 4 3 34 50-26
22 12 5 5 29 34-22
22 98526 50-33
22 tr 4 7 26 52-36
22 rt 3 8 25 37-35
227962343-43
22 8592133-33
22679193r-40
22 6 6 r0 18 33-36
22 6 6 r0 t8 28-4r
22 49917 30-4r
22 r 6t5 8 20-55

83
45
I9
67
86
29
98
98

22 ll
22 13
22 12
229
228
22 ll
225
')') 5

227
227
226
226

22r093
22 811 3
22 985
22t066
22t066
22976
22796
22 7 69
22688
22 311 8

22 3 811
22 I 912

7 87
859
778
4t2 6
57r0
6 4r2
5 3t4

510 19

4rt 18

4r2 t6
4t2 16

30
30
25
24
24
24
t9
r9

56-32
40-23
35-39
57-35
44-33
40-35
28-3r
27-35
32-44
32-44
40-rB
34-56

L.R.C. 22
B.L.C. 22
'Woudrichem 22

Almkerk 22

Good Luck 22

Sleeuwijk 22

M.V.V.'58 22

Heukelum 22
\Well 22

Herovina 22

Nivo-Sparta 22
Tiicht 22

1363
t282
11 3 B

877
10210

29 39-24
27 30-23
26 4t-26
26 36-26
26 36-27
25 34-25
23 3r-32
20 37-36
20 30-38
t7 29-36
t4 22-39
tt 2l-54

32 5r-22
32 49-27
25 34-27
23 43-32
22 43-38
22 35-3r
21 35-38
2t 29-38
20 27-3t
17 2r-34
16 t9-5r
t3 27-44

TELEFOON 03455 - 74200
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benthom office & pnoiect funniture

Berthom, Co-maker in oîlice & proiect f urniture

Onze denh- en werkwfize ls :

- lulsteren
- meedenken
- ontwlkkelen en
- produceren

van stale n kantoormeubelen en halfîabrlkaten'

Produceren doen wl! alteen op het hoogste nlveau en met

de modernste produktie'technleken.

Nleen z6 reallseren wtJ onze rso - 9001 Rwaltteitsnorm.

AÍwerken en Monteren tot In de finesses, in nat- en

poederlak, naar Uw wens,

Berthom Proiektmeubel B.V.

Postbu s 222
8300 AE Emmeloord
Holland
Telefoon (+31) 05270 - 20261
Telefax (+31) 05270 - 20245

Jubilem u.u, "f ri"h, pA.. Ji

De "Zeelartd-rcizeld'

Sedert een aantal jaren zijn de zogenaamde "Zeeland-reizeti' van ons tweede elÊ
tal een begrip geworden binnen onze vereniging. Met de bus een dagje uit en op
de weg terug een hoop gezelligheid. Hierbij volgt het relaas van een verstokte
"ZeeIand-ganger", hoe het zo ver h¡¡am en een beschrijving van de sfeer en de
resultaten van 10 jaar tweede elftal.

Het seizoen '84-'85 begon voor het 2e elftaJ, in de Res. 3e klasse. Aangezien men
daar al een aantal jaren in speelde, plus het feit dat de spelersgroep kwalitatief
goed was en daarbij nog jong, wilde men dit jaar het kampioenschap behalen en
promoveren naar de Res. 2e klas. Onder leiding van Ton van Ewijk begon het
seizoen voorwarend, maat zoaJs zo vaak, ging het op het eind van het seizoen
mis. Met nog 5 wedstrijden te spelen verspeelden wij 6(!) punten voorsprong op
de nummer twee van de ranglijst, Heukelum, dat nog wel 9 wedstrijden moest
spelen. De één na laatste wedstrijd tegen Nivo Sparta 2 werd thuis met 2-3 ver-
loren dankzij een treffer van oud-Tlicht speler T. van de Burg. Heukelum werd
eerste en Thicht tweede.

Het seizoen '85-'86 begon en eindigde zoals het seizoen ervoor. Een goede start
werd gevolgd door een matig einde. Onder aanvoering van Piet de Voogd werd.
de beslissende wedstrijd tegen Meeuwen 2 uit Zoutelande met 5-1 verloren. De
Meeuwen kampioen en Thicht werd uiteindelijk derde.

De drie seizoenen daarna stond het tweede elftal onder leiding van Henk Hol.
Het eerste seizoen '86-'87 werd gestart met 4 punten uit 2 wedstrijden. Bij de
winterstop stond Thicht 2 op een gedeelde één na laatste plaats. Na de winter-
stop werden er nog maar 3 punten verspeeld, maar de inhaalrace was tevergeefs.
In de eindrangschikking stonden we weer derde.

Het hampioenselrtal l9B7 - 1988.

In het seizoen '87-'88 moest het maar eens gaan gebeuren. De historische woor-
den van onze leider:"Het eerste seizoen zaaien, het tweede seizoen oogsten!" De
start was zoals altijd goed en het einde was eindelijk ook zoals het hoorde, met



als gevolg het kampioenschap en promorie naar de Res. 2e klasse. De "zEE-
UNO-nBIZEN'waren een feit. Het begon in die Zeeuwse klasse matig, maar

met veel inzet wist Thicht 2 zich toch te handhaven. \Øe eindigden vierde van

van onderen met 15 punten. Dit was tevens het laatste seizoen van leider Henk

Hol.

Het seizoen wat hierop volgde, onder leiderschap van Gerrit van Mourik, werd

weer goed begonnen.^Na ãen aantal wedstrijden_hadden wij.een plaats in de

middãnmoot ieroverd, maar daarna ging het goed mis. Degradatie volgde.

De afwezigheid in de Res. 2e klasse was echter van kofte duur. In het seizoen

'90-'gl *.id.tr we weer kampioen door o.a. J.P.S. 2 uit Tilburg met 9-0 te ver-

slaan.

De twee volgende seizoenen wist men zich te handhaven al kostte het in het sei-

zoen'92]9íwel veel moeite. Na 22 wedstrijden behaalde mbn 20 punten' nor-

maal gesproken genoeg om zich te handhaven, maar dit hectisch verlopen sei-

,o.n iroãtt toch nog èen beslissingswedstrijd hebben tegen Terneuzense Boys'

De wedstrijd, die in Fijnaart werd gespeeld, eindigde in een overwinning voor

ons elftal met 5-0.

Het derde achtereenvolgende seizoen in de Res. 2e klasse verloopt tot het schrij-

ven van dit verhaal go.ã. Op dit moment, medio april, staan we op een gedeel-

de derde plaats met-20 puntãn uit 16 wedstrijden. Handhaven moet dus een feit

zijn.

Voor de bas aan Jan Hol hø harnpioenselful 1990 - 1991

Uiteraard dient niet onvermeld te blijven dat de inmiddels overbekende

"Zeeland-reizert'' werden en wofden gemaakt met de luxe touringcar van Jan

Hol. Bij uitwedstrijden werd soms op d. tetug*.g aangestoken bij een eetcafé in
Bergen op Zoom,'alwaar dan goed gefeest en "geconsumeerd" werd.

Samenvattend en terugkijkend op de afgelopen l0 jaar moet je concluderen dat

Thicht 2 een elftal is wJar prima vðetbal, met.inzet, gecombineerd wordt met ple-

zier. Gezien het spelersmateriaal dat nu aanwezig is, zal Tiicht 2 zich nog jaren

moeten kunnen handhaven in de Res. 2e klasse K.N.VB.

o OOSTEND0Rp installatietechnick bv

lnstallatiebureau voor:
o Centrale verwarming
o Airconditioning
r Gasinstallaties
e Sanitaire installaties

Erkend VNI-installateur

Voor de Kijkuit l, Tiel.
Telefoon O34/¡O -7O7O7
Telefax 03340 - 19694"

E.rf. v LAAE
TWEEWIELERS

BATAVUS-rä"tw,tÐt" GevoeL

GIANT
KOGA MIYATA

THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

MIDDELWEG 2,4196 JH TRICHT
TELEFOON 03455 -72737

AANNEMERSBEDRIJF
GEBR. UAN DOORil
GELDERMATSEN B.U.
Laageinde 15a
4191 NR Geldermalsen
Tel. 03455-71141 en 22591
Fax 03455-76740

GROND., WEG-
EN WATERBOUW

AANLEG EN
ONDERHOUD
BEPLANTINGEN

VERHUUR VAN
VEEGMACHINES,
KOLKENZUIGERS EN
HOGEDRUKSPUITWAGENS

søt 
e t a r/e

"7f,@TtãtfrG@',
TRICHT

Voor al uw: * SnaCkS - friteS
* koude schotels
* warm en koud buffet
* bittergarn¡tuur

NAAr: CAFETARIA ''DE LINGE''
Henk en Greet Robbemondt
Kerkstraat 14
4196 AB Tricht
Tel. 03455-721 1 1
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VOOR AL UW VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN

D.J. van Wijkstraat 37, 4191 NC Geldermalsen, Tel. 03455 - 73736

Assurantiekantoor R. van Ooyen

Aannemersbedrijr VlLJ. d g Wgefd
Laan van Crayestein 49 - 4196 HK Tricht Telefoon 03455 - 71553

NIEUWBOUW - VERBOUW - RENOVATIE
TEVENS LEVERING VAN ENKEL EN DUBBEL GLAS

o
vriendelijk en intiem restaurant

wcuzr de gast nog gast is

met teftcrs aan de Linge

Restaurateur H.B. Martens

Lingedijk 43

4196 HA Tricht

TeI.03455 -71754 / Fax.03455 - 80839

YAN

VELDIIOYEN
't Hooghuis 8-9

Kerkshoot

4194 AE Geldermolsen

Tel. 03455 -71398
Fox 03455 -75976

i.s.m. Ion von Oorl
Bínnenhuis Architekt

Topiiten
Porket
Mormoleu¡rr
Woondekorotie
Gordiinstoffen
Zonwering
Raomdekorotie
Vitrcae
Behong

ileubelen - Meubelbekleding
Bedden - Àlqtrossen
etc.

Jubilem ".". 
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De àaúìß oan W hhht, eíhelc uM w hct ûatuh'!,tuel¡("

Stormschade in Tricht

mMd W t.
Hl ÞùÍ b..

¡lor¡, dh p¡nd 3an 8!d$!. Dr BeolSên w¡Ér
cdlbr d¡t keô¡ úiû.lér ùr ti¡doü
d6 rþ@ vm 25 je¡ud,

Dê h*i v€m.uld lhcütr¿ ¡r
hel klehd€ krmeÈJe m hô! Aè
bouw, wúl dær d€ daurn¡trbü¡'
ren Slra d.t, dærdat el dc wind
oprlond. Evor l¡ter dd hli h.(

h Bffi @t @ b€d.if ¡m de
HtrlstêñIE t hålr6lfd€ lot.
OeêÉt wddêtr bmen ontuôlêld

0l¡ebollilwedstri¡d
rntènf - Oø, vq,bttnè verd ¡n de køntine vøn vV
t¿nidry .Tilaht is op d¿ ætt ñø Trlchl jubilaùs J. Wiil.mft g¿-
laøtsle døg van oude jaø dc huldigd. Wiltcnße wad iog
trqdit¡onck Oliabo[lcnvd- ære 

-ut¡a 
in her zoan"lja pzc't

stîijd t¿oryaniwd. HGt w or¡ùt hü siñds jaør en da7 ûc-
?en vr¡endschapwlljk Nilütje, ,iq[ìt Nde ctub.
îoch warun d toæhouw¿ts dic (Foto: Riß Immink)
8,6panõcn, ilat gcîÌonst eoq-
hoold de vmícht¡úgq, van hù
clpb vohdcn,
Na úfup vaa de wd$¡üd,

î!r wdø ilb*, b.l0!S22t604 tiltd 3l'

!¡Hhna.?ffiU
tulJffina¡
u ¡r&t ø¡r 5ù e
fthffitdhkh
¡ÙIrÐæUsrdlrlüafró
h¡lrffid
¡filhoffi.

þbHhdr-
ü d4l¡æ-
lffiM¡dr*
d¡hnffi5
SkÉ!
tffiÐillE ßldrtu*

ndðd4|¡¡þ
ffi h-&ttå.ß ila
!Ñ¡ÚrúÞlsf,¡trst.Þ
{ h "hdFlÙ--dl-
ffi*üffi
.|t.wdúEhrtu
ryütûnhf &b.trdÌ¡ Ddffidt*
fhbhlJffi

?dl-dÈHffiaæh
ú¡ü 6 F[.ffi
lhlqaÍbrtt ffi*n¡

di¡irGÉeil
tr ¡h¡¡añ ¡ ffi
a*ghffi¡b*rhlfuåñ
*ùúfrflb
hf4&bddù
ùHlrlú'

|ffiE4ird.nh
FmmUdhi|'Ð
tr&rrh !h¡¡ s

Radsatle HeE Boumu, Bl¡drsgenr Nil llelnink, ßob Jren,
Luuk de güi¡ct, Mel Vsllen. Foto: Jan Bou{ìrûis

Geluk
Lf et ful de zalrrdag-voelbal-
lI club Tricht ¡iet voor de rvind.
De ploeg stmt onderæn ¡n de
vierde klas West I en zaterdêg
wexl weer eens verloten; en dat
in het jùÌ dat de bloeiende ver.
enig¡ng het v¡jftigiarig beslæn
vied, TQch had de club een geluk.'

ie.
Bij de groen-witten is het bi,na
traditie dat er bij een krooder
een jubileunboek verschijnt.
Geen kle¡n{e, muÌ een echt
boek, Bij het bedrilf ltlerrem en
Laporte in Zaltbonnel zou de
kop(i in de compu[er worden ge-

zet en v¿ndMr rvorden mìgele-
v€rd bil de drukker.

Alle kopü en foto's lagen in dit
bedrüf en z{l voor een groot gel
deelte âl in de comÞuter, De echt-
genoot van voorzittcr J¿n van Ar-
ckel, werkzum bü het bcdÌüf,
bc$loot donderdügs àlle kopü €n
foto's weer nee næ¡ Tricht te
nenen.

Dat wæ achtemf een goede zet,
wànt de aterdàg erop brandde
het b€drüftot de grond toe al Het
boek, is beloofd, al keuriß oÞ tijd
toch het levenslicht ænschou-

den, dan kan er feest worden
gevierd in Tricht.

D[ 0tn0t ]lH.rï
ì[idta.]l',,,í)ltlil.t I rl{lj:J



Het 2e elftøl:
Staand u.l.n.r..

Zittend a.l.n.r.

lYim uan Soelen, Martin aanAþhen, Wim uan Heneueld, Han uan Hønem'

Jan Kars, Marco aan EwijÞ, Vølter uan Toorn, Ton Scheunt'¡aTer'

Johan de Gier, Bartho aan Honþ, Chris de Jongh, Bert aan Soelen'

Jeroen Heinen, Arno Koþ, André Viets.

Kampioen:'87-'88/'90-'9 I

Het 3e elftal: @ijgenaamd: het'IEANS-tearn)

staand. u.l.n.r.: Ix/itfrydd d¿ Ruiter, Theo Nout, John uan Riemsdijk, Ati uan Mouriþ,

Jan uan den Bosch, W'out aan Toorn, Ton Wrmealen'

Zittend u.l.n.r.: Amold aøn Mauriþ, Marcel aan Toom, John uøn Mourik, Jacky Hol,

Nico uan Lith, Henh Wassenaar'
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Kampioen:'83-84/'9 l -'92

Jubileu ".". 
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I{ømpioen: '83-'84

Het 4e elftal:
Staand u.l.n.r.:

Zixend u.l.n.r.:

Staand u.l.n.r.:

Zittend u.l.n.r.:

Het 5e elftøl:

Herman dz Kraijff Jan uøn Rooyen, Danny Borg, Villem de Kruffi
Mørcel Kardnl, Barry Ganzeman, Bemard uan Rossum.

Ab Donþer, Gerald Kardol, Aørt Wnips, Marcel uan Toorn, Ron Nout,

Johan Berendse

Hoogste notering: 2e pkats'85-86

Dik Kardnl (sr.), Dich Wen, Dih Kardol Çr.), Eriþ uan Herþ,
Peter uan Antuerpen, Pieter uan Hehen, Rien uan Aþhen, Marco Stam,

Teanis d¿ Lange, Bert Smits, Gaido de lVildt, Henþ Robbemond (sponsor)

Cor aan Toorn, Greet Robbernond.

Rinie Roos, Dicþ uøn de Burg, HenÞ uan,4sch, Herznan Bosman,

Jan Willemsen, Bert aan Ex. (afw.: Stef uan Gelderen)
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Ziuend a.l.n.r.:

Het 6e elftøl:
Støand u.l.n.r.:

Zittend u.l.n.r.:

Het 7e efl.tal:
Staønd u.l.n.r.:

Henþ Koeþoeþ, \Yilfed ljzerman, Henþ de Riddzr' Henþ Zuurtnond,

Cor Gradisen, Teun Smits, Ron uan Gameren

Remco Berghuis, Leon aan de Bergh, Steþn Wrmeulen, Amolà uan Mauriþ,

Genit uan Loenen

Hoogste notering 6e plaats in '53:84/84-'85/'92-'93

Dirþ Paþ, Nico uan Wrsendaal (sponsor), Nel uan Wrsendaal,

Genit uan Blitterswijk, Eriþ Haþhert' Peter uan Toorn' Hans Haþ,

Wout Bambacht, Frans Mulder, Fred Katnpborst, Jøn uan Zijl.
Ton uan EwijÞ, Genit Mollemø, Aart de Ruiter, André tVahl,

Henþ de Ruiter, Ton Mooþ, Elias de Deugd.

Kampioen:'87-'58/'85-'59/'89-'90/'90-'9 I /'9 1 -'92/'92-'93

Jubilem ** fri"ht p"g.. 59

Het Be elftal:
Stønnd u.l.n.r.

Zittend u.l.n.r.

Roef uan Ooyen, Bert Croes, Martin Toonen, Frans uan Toorn,

Arie Pellegrom, Ton Rijnbergen, Ab Deen, Anton Werkamp.

Cocþ uan Møanen, Cees d¿ Haan, Aad Sliedrecht, Augux dz KEtzer,

Eaert Pellegrom, Cees Smits, Dick Spaapen.

Kampioen:'8 9- 90/'90- 9 I / 9 1 -'92/ 92- 93
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Vrouwenvoeúal in Thicht.

In mei .84 kwam de vereniging met het idee om met damesvoetbal te beginnen'

Er was renslorre al één meisie"d", ,,.rrr.n de F-ies voetbalde. Met het 49-iarige

¡rrbil.,r* werden er formulieren rondgedeeld aan ieder meisje^op het terrein' Er

';;;;;;;;iï ;.irj., die reageerdãn en dus kon er een elftal gevormd wor-

den.
C., *.r¿ een lachwekkend seizoen, maar toch eindigden ze niet eens zo slecht'

Om de prestaties te verbeteren, werd er besloten.o- *tqttnl*aalftal meisjes

i"î Z.å;õ ..n uo.tb"lk"mp re gaan. onder leiding van Alie Kievit, die tevens

;, l.ã;;., f"ngeerde, en Ellen rr"i V..r, werd via he-t meedoen aan verschillen-

¿. ã"à.r¿.f.rri"o"l, or. ,p.lr.g.lresten, onderling tournooi, de laatste plaats

behaald. De resultaten u"r, 
^h.t 

vãetbalkamp lo¡¡amen later pas tot uiting'

ooord", de animo tijdens het eerste siezoen zo gestegen was, werd er besloten

om in het tweede seizoen met twee teams van start te gaan; een Junloren-team

;;..; pupillen-team. Het junioren-team kwam onder de leidingvan Hetry van

nfitt.tt*¡f. en Jenny t'"t ioo,t en het pupillen-team kwam onder leiding van

T.,o. u"r'Alfen en'Dikkie Hol. Helaai *.td.tt er toen nog geen resultaten

geboekt, maar de sfeer werd des te beter'

In,B7 h¡¡am er een dameselftal bij onder leiding van Hetty van Blitterswijk en

j.rrtylr"t Toorn. De leiding van áe.junio"tt *ttd overgenomen.door Toos van

¡lf.r, .r, Henk Heinen .n"d. leidíng van de pupillen kwam in handen van

ó*li. H"f en Sjan Timmermans. Diiemaal "p 
t¡ bth""td:.::" groep van de

Àeisies-iunioren'het kampioenschap 4 tegen 4 van deze afdeling. En even zo

;;JïJä;- r¡ i" zr,ttitijdens d. uo.ti"t*eek die verbonden was aan dit

behaalde succes' rweede bii úet nationale kampioenschap 4 tegen 4'

V.ì.,p..frr.rs hebben deel'uitgemaakt van de bordtse selekties voor meisjes' Op

h;; ffi;..p'n, -""ú." vijf Jpeelsters tegelijk deel uit van de selektie onder de

17 ja Ï.n twee jonger. -.ir¡.r speeldãn 
-bij 

de 
,selektie 

onder de 14 iaar'

Bovendien werden .ni.. .,r"n d. *.ir;.r uitg.nãdigd voor het spelen van selec-

ã.*.årit¡¿.n voor de Nationale Seléctie van meisjes onder de 16 jaar' Eén van

h.n kwam daar doorheen en speelde een seizoen lang alle oefenwedstrijden met

dit Nederlands Elftal'

volgens de trainer werd er gespeeld volgens een even doeltreffend als simpel con-

õ?, ,'rd;;;t a"r;. tii^rens een"keer meer scoort,dan.je tegenstander en

i.ïirrrl" üoln.r* derelîde trainer is meisjes leren voetballen het mooiste wat er

ir. 2îi"ir,.rå"-ã"nd".htig naar war er wordt verteld, proberen.na te doen wat

;"td; ";;d;d""r,, 
læ.., ii d. *.d,t'ijd zien, wat er op de training is geleerd en

.,ro.rlt d. Jpdr".ht.r, ,ti,, ¿i. h.,, *oidtn opgedragen' Ter illustratie twee klei-

ne anekdotes:
I Op d. training was langdurig geoefend op het doorgaan tot de achterlijn,de bal

;iü;t.kú 3p a. r.tïi."-".i.tlij" t" d"t simpelweg t:91t1' Gewezen werd

op dî k"rrr, d"ir.r,tgtop.r,d. rp..i,ttrs van de tegenpartii debal.weleens in het

;'d; i;;i;ã"¿." Ë""'".r, ,.hì.t.n. In de eerswólgènde wedstrijd sc-oorde de

tegenpartii tot groot plezier van onze junioren tot tweemal toe een "terug

g.irokk.rr'b"1" iî h., .ig.n doel. Er werd gewonnen met 16-0'

- Tiidens een kampioenswedstrijd riep de trainer tegen een speelster die voor het

;;;.;¡..d,"p"k de bal en g..f h.- aan de keepster." De opdracht was te

;;;;;;;.. rd'. Zebedacht 
"iZh 

geen moment, pakte. de.bal in haar handen

enlaf hem aan onzekeepster. Ittþlaats,r*._..rr.ngo.dgedaan meisje!" lcteegze

..rr"p.rr"lt' tegen. Het -ocht d. þr.t niet drukken, want er werd gewonnen

met'g-l .Á dJg.h"orzame speelster scoorde zelf ook een keer.

De meisjes-junioren werden in de seizoenen '88-'89 en '89-'90 kampioen.
Door zeer grote animo waren er in het seizoen '89-'90 twee zeventallen voor
meisjes-pupillen gekomen en beide zeventallen werden kampioen. Het seizoen
'90-'9I werd voor het damesvoetbal één van de hoogtepunten in haar bestaan.
Het kampioenschap werd gehaald in de 3de klasse en tevens werd de afdelings-
beker behaald.

\Øinst in de bekerfinale
tegen E.B.O.H., dat in
de eerste klasse speelde,
was een stunt. De
dames wonnen met ver-
zorgd voetbal met 4-2.
Na afloop overhandigde
Dick Jonas van de
K.N.V.B. de beker aan

de Tiichtse aanvoerster.
Tevens werd in dat jaar
de titel behaald in de
derde klasse. Doordat

Kampioenschap Meisjes-junioren seizoen 89-90 Ti'icht in de laatste wed-
strijd met 1-B van
S.V.S.'65 won, bleef

Tiicht net A.S.'ï(/.H. voor en behaalde voor de eerste keer de titel in haar voet-
balbestaan. Op verzoek van Thicht werden de dames twee klassen hoger inge-
deeld en kwamen zo in de eerste klasse.

Het seizoen '97-'92
werd voor de dames van
Tlicht een moeilijk sei-
zoen. Door een aantal
blessures ging het in het
begin erg moeizaam.
Halverwege de competi-
tie stond Tlicht zelß in
de gevarenzone, maar
na een sterke eindsprint
kwamen ze toch nog in
de middenmoot terecht.
Ondertussen waren de
meisjes-junioren en de
meisjes-pupillen samen- Dames-elfial seizoen 91-92

gegaan in twee zevental-
len. Terwijl het met de
dames van Thicht iets minder ging, werden de meisjes-junioren 1 in het seizoen
'91-'92 kampioen. Helaas nam het aantal tegenstanders in de afdeling
Dordrecht de laatste jaren voor de meisjes-junioren af. Dit deed de v.v. Thicht
besluiten een verzoek in te dienen bij de K.N.V.B. om met een meisjeselftal te
mogen uitkomen in de kompetitie van de aftleling Utrecht. Deze overstap werd
in het seizoe n'92j93 gemaakt, en nu hebben de meisjes veel meer tegenstand.
Er bestaat een mogelijkheid dat het seizoen'93-'94 weer een hoogtepunt voor
de Tlichtse dames wordt. Op dit moment hebben ze in de kompetitie uit 11

wedstrijden 19 punten gehaald met een doelsaldo van79 voor en 23 tegen, en
tevens zittenze ook nog in de beker.
Zoblijkt dat het damesvoetbal binnen de voetbalvereniging Tlicht een recht van
bestaan heeft, en dit zal Ine Hol beamen, want zij is de enige actieve speelster die
er vanafhet begin bij is en er nog steeds veel plezier aan beleeft. -ùØe hopen dat
de stijgende \ijn zich de komende jaren voortzet.
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Meisjes-junioren:
staand u.l.n.r.: sjan Timmermans, Nelþ Hofman, Annelies Keuning, Marian Kon,

Eueline Visscher, Cor uan Toorn, Frauþe Timrnermans,

Nataria Kieuit' Marieþe Boer, Toos uan Alfen.

Zinend. u.l.n.r.: Marloes Sliedrecht, Willeþe uan d¿r Woerd' Yuonne uan Wrsendaal'

Mariëlle de Koch, Susan Timmermans' Voorgrond: Elise Deþþer,

Tamara Wrueii.

Dørneselftal:
Staønd u.l.n.r.: Johan uan den Berg Siluia uan Toorn, Nicole Haþ,

Tatjana Bulterman, Linda uan der Voerd, Jenny uan Toorn,

Josethe Pøh, Marjan Heinen, Hetty ua.n Blixerswijk, Ine HoL

Toos Deþþer.

Anneþe Sliedrecht, Linda Hol, Paulien Smit¡, Biønca de Snoo,

Gina de Jongh, Euelien Janson. Voorgrond: Søscha aan de Vlag-

Kruissen.

projectmanagement

c o ng re s o rg a n i s a t i e

pr en marketingadviezen

commun¡catietrainingen

dtp, zet.en drukwe¡k

stimiæ

tekstschrijven

vormgeving

het
het
het

com m u n icatie-adviesbu reau
ontwerp-bureau
adres voor drukwerk

Wie schrijft voor uw organisatie de tekst
van een bedrijfsbrochure of folder? Wie

organiseert uw bijeenkomst. Wie schrijft
een op effecten gericht marketing-commu-
nicatieplan? En heeft u wel eens fraaie
staaltjes grafisch ontwerpen nodig?

ste n
. het samenstellen en produceren van een

video-film
. het ontwikkelen en uitvoeren van een

grootschalige, complexe voorlichtings-
campagne voor een

ministerie
. het vormgeven en drukken van

folders, periodieken, brochures
enz. enz.

. het vormgeven en drukken van diverse
h u isstij le n

. het ontwikkelen en uitvoeren van een
p. r.-plan

Nieuwsgierig? Bel ons voor een

vrijblijvende afspraak. U zult aangenaam
verrast zijn over de mogelijkheden. Vraag

naar: Paul Bulterman. Tel. 03456 - 9844 of
034s5 -77787.

Strmio werkt voor o.a.: de Kamer van Koophan"

del voor Zuidwest Celderland, de gemeenten

Tiel en Celdermalsen, de Afvalverwijdering
Rivierenland (AVRI), het ministerie van WVC, het

Koningin Wilhelmina Fonds, het Humanistrsch

Verbond en vele tientallen andere bedrijven en

non profit organisaties.

BU Stimio doen ze elke dag niets anders.
En nog veel meer. Volledig gericht op
resultaten. Zonder franje en met een

uitstekende kwaliteit-prijs verhouding. Vol
gens een uniek concept, waarbij de

opdrachtgever alle vragen op het gebied

van communicatie en presentatie vanuit
een organisatie beantwoord krijgt. Snel.

Door meer dan 30 specialisten: tekstschrij
vers, journalisten, public relations
adviseurs, marketingcommun icatie-
adviseurs, trainers, projectmanagers, gra-

fisch vormgevers en drukkers.

Zo werkten wij de afgelopen weken aan:
. het schrijven, vormgeven en drukken

van meerdere tijdschrlften
. het ontwikkelen en uitvoeren van een

p.r.-campagne voor een ministerie
. het schrijven, vormgeven en drukken

van bedrijfsbrochures
. het organiseren van een groot, landelijk

congres
. het organiseren van kleinere bijeenkom

Graag zenden wij u gratis ons informatie-blad Stimulans toe
8el: (03456) 9844

Den Bommel 2a, 4194 TZ Meteren,
tel:(03456)9844, fax:(03456)982 5

¿?



occasion centrum visscher Buurmalsen

Rijksstraatweg 9a, Buurmalsen Telefoon 03455 '71241

Visscher Culemborg

A. van Diemenstraat 40, Culemborg Telefoon 03450 - 14545 PEUGEOT

Visscher A.C.G. Tiel

Stephensonstraat 3, Tiel Telefoon 03440' 1966Él RENAUTT

Visscher Leerdam

Energieweg 5, Leerdam Telefoon 03451 '12021

Visscher Tiel

Stephensonstraat 3, Tiel Telefoon 03440' 21818

I

Visscher Vianen

De Limiet 3, Vianen Telefoon 03473 '74014 PEUGEOT

Visscher Autoschade

Rijksstraatweg 9a, Buurmalsen Telefoon 03455 '75æ4 t
@
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De jeugd van de v.v. Thicht tussen 1984 en 1994.

"'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", leest u maar:

De voetbalvereniging Tiicht is in de laatste I0 jaar sterk gegroeid. In 1984
bestond onze jeugdafdeling nog uitZ elf(zeven)tallen, maar onder de bezielende
leiding van Johan van den Berg hebben we vanaf 1984 eengeweldige groei door-
gemaakt. Inmiddels omvat de jeugdafcleling 11 elf(zeven)tallen, waaronder I
meisjeselftal. In de laatste l0 jaar zijn veel hoogtepunten de revue gepasseerd.
Hieronder volgt een samenvatting van een decennium jeugdafdeling v.v. Thicht.

MEISJES- (DAMES) VOETBAL
Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering, op dinsdag 29 mei 1984,
werd de vraag gesteld of het mogelijk was om een meisjes elftal te formeren. Dit
was feitelijk de start van 10 jaar vrouwenvoetbal. In het begin verliep het een
beetje stroef, maar na een aantal jaren werd Tiicht een begrip in het meisjes-
voetbal in de afdeling Dordrecht. Er volgden verschillende kampioenschappen,
waaronder die van het seizoen 1989-1990, waarbij 3 meisjes zeventallen een
kampioenschap behaalden.

Inmiddels voetballen onze meid,en al voor het tweede seizoen in de afdeling
IJtrecht, waaÍ ze de mogelijkheid hebben om uit re komen mer een elftal, aan-
gezien de afdeling Dordrecht alleen speelt mer zevenrallen voor meisjes.
Het vervolg van het meisjes- c.q. damesvoetbal wordt belicht in een apart hoofcl-
stuk van dit jubileumboek.

B-ELFTAL SETZOEN 1988-1989
De Thichtse B-junioren, 27 man sterk, vormden in het seizoen 1988-1989 een
unieke groep in de geschiedenis van onze vereniging. De meesre jongens voet-
balden al vanaf de D-pupillen samen en het groorsre deel van de spelers was kan-
didaat om binnen een aantal jaren de A-selektie te versterken. Bovenstaande in
aanmerking nemende was voor het Jeugdbestuur reden om het 81 elftal in te
delen in de prestatieklasse.
Het B2 elftal speelde al in een recrearieklasse. Maar de K.N.VB. afcleling
Dordrecht was een andere mening toegedaan en het B 1 elftal werd niet inge-
deeld in de aangevraagde klasse. Spoedig volgden dan ook overwinningen van
15-0en25-1.
Reeds meerdere malen werd aan de bel getrokken bij het Bondsbureau, echrer
vele malen tevergeefs. Uieindelijk is via het Hoofdbestuur van de K.N.V.B. afde-
ling Dordrecht en de regionale pers bedongen dat dit B-elftal hoger ingedeeld
moest worden. Na vele vergaderingen werden onze "sterren" dan half oktober
ingedeeld in de prestatieklasse. Dit betekende echter wel dat zij een achrerstand
hadden van 7 wedstrijden. Met een aantal doordeweekse wedstrijden werd een
start gemaakt en na een 4 - 1 overwinning op Unitas B 1 , volgde ook een aantal
nederlagen, maar de belangrijkste wedstrijd tegen (de latere kampioen) DS'29
B 1 werd overtuigend gewonnen met 4 - 1. Uiteindelijk eindigde het B-team op
een verdienstelijke 3e plaats.
Het team bestond uit de volgende spelers: Edwin Pellegrom, Evert Velduizen,
Julian van Dijken, Herman Hol, Leon Pak, Erwin Pak, Cees Heikoop, Erik van
Herreveld, Danny van Doesburg, \Øalter van Toorn, Gert Jan Voorneveld en
Marcel Bouman. U ziet dus dat de meeste spelers op dit moment in de A-selek-
tie spelen.
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TRAINERS
Johan van den Berg \¡/as in het begin van dit decennium 5 dagen in de week aan
het trainen met de jeugd. De resultaten gingen dan ook met sprongen vooruit.
Na 6 jaa¡ begin seizoen 1990-1991, besloot Johan een andere uitdaging te zoe-
ken. Janus \Øammes uit Culemborg werd zijn opvolger.

Vooral in het eerste jaar werden er goede resultaten behaald. Het tweede seizoen
kregen we te maken met de inmiddels bekend geworden maatschappelijk pro-
blemen. Vooral bij de A-jeugd was extra begeleiding noodzakelijk. Dit alles

escaleerde in het seizoen 1992-1993 toen Ton van de Biesebos uit Beesd de trai-
nersfunctie had overgenomen. Halverwege het seizoen werd dan ook besloten
om het A-elftal uit de competitie terug te trekken. Het 50ste seizoen van de v.v.

Tiicht draait de jeugd weer ouderwets en zijn de resultaten navenant. Inmiddels
is ook al bekenddaihet seizoen 1994-1995 Rjnus Swamborn uit Beusichem het
trainerschap zal gaan
overnemen van Ton.

HET JEUGDHONK
Ook bij dit verslag van
de jeugdafdeling mag
natuurlijk niet ontbre-
ken, dat op vrijdag 30
oktober 1987 het
Jeugdhonk door wet-
houder van de Vendel
werd geopend. Deze
ruimte is gaan dienen
als onderkomen voor de
jeugd na afloop van trai- De opening uan ltet nieawe jeugdhonk op i0 ohtober 1987 dnor d¿

ningen. Er is gelegen- u''ethoudzr dhr' uan dc Wnd¿l'

heid voor een spelletje
biljart, tafeltennis of thee drinken of met elkaar de wedstrijd nog eens bespre-
ken. De bezetting werd in het begin verzorgd door jeugdleden, dit verliep niet
altijd naar wens van het Jeugdbestuur.
Inmiddels zijn een aantal ouders bereid gevonden om de bezetting van het

Jeugdhonk op zich te nemen. Het geheel wordt geregeld door Lenie van Toorn,
welke ook de corvee diensten op zich heeft genomen.
De naam van het Jeugdhonk "'t Crayennest" is bedacht door Marjan Heinen,
Alexander de Veerd en Marco van Ewijk.

INTERNATIONALE CONTACTEN
In het paasweekend van 1989 hebben onze A- en B-junioren deelgenomen aan
een internationaal voetbaltoernooi in Denemarken. De heenreis, het verblijfl het
toernooi en de terugtocht naar Nederland leeft, na 5 jaar, nog altijd bij diverse
mensen. Een aantal wetenswaardigheden, waarbij het e.e.a. weer gaat leven zijn:
Piet Hol verkleed als Pino uit Sesamstraat, HET discotheek bezoek, Marri v.d.
Heuvel die zljn stem kwijt was en Dik Kardol met zijn hardrock muziek. De
voetbalresultaten weren niet zn best, maar men heeft vreselijk veel plezier gehad.

In 1992 hebben we, op een woensdagmiddag, bezoek geftregen van een groep
Engelsen, nl. de AFC Ribble uit Manchester. Een jaar later kwam wederom een

groep Britten, nu Schotten, ons met een bezoek vereren. De spelers en begelei
ding van de FC Sunny Bank Boys Club waren ondanks een niet gelijkopgaande
wedstrijd na afloop bijzonder verheugd over de onwangst en de invulling van
een deel van de avond door onze vereniging.

Het meest recente internationale contact dateerd van begin april 1994, toen de
A-junioren naar Denemarken en de C/D-junioren naar Duitsland togen.
Ondanls het latere vertrek van de A-jeugd (de bus kwam ruim drie uur te laat,

om 4.30 a.m.) is het toch een fantastisch paasweekend geworden.
Sfeer uitstekend, prestaties wat minder. De C/D-junioren boden op het roernooi
van Speyer in Duitsland goed tegenstand. Hier waren clubs aanwezig als SC
Cambuur, Go Ahead Eagles en clubs uit Japan en Amerika. Ook hier kan wor-
den teruggezien op een
zeer geslaagde trip.

VERDERE HOOG-
TEPUNTEN:

* Op de slotdag van het
seizoen 1989-1990
mochten de spelers en
speelsters hun geluk
beproeven met het straÊ
schoppen nemen op
Pim Doesburg.

* De voetbalclinic o.l.v.
de gebroeders Arnold

Penalry bohaøl met øk heeper Pim Doesbarg.

en Gerry Muhren werd op zaterdag4 oktober 1992 een groot succes. Onder lei-
ding van deze oud-internationals werden diverse

ding-voetbal en de snel-
heidsmeter. Aan het slot'
van deze ochtend gaven
zij nog een demonstra-
tie van balbehandeling.
Ook onze jeugdspeler
Rachid Astitou liet zien
dat hij ook wat met een

bal kon doen.

De "Voetbalclinic" dag o.l.u. de Gebroed¿rs Muhren.

* Bezoek van betaald
voetbal organisaties. In
de afgelopen jaren is het

dat diverse B.V.o.'s de weg naar het sportpark"Cr"r.rr.rï'îTiîïï:å:îtiå:
den (zij het af en toe niet via de kortste weg). Op 24 oktober 1989 speelde ons
81 tegen FEYENOORD Bl. Het sterke B-jeugdteam, reeds aan het begin
gememoreerd, speelde voor veel publiek een verdienstelijke wedstrijd. Kees
Heikoop scoorde voor rusr uit een vrije trap, maar het feest ging niet door, want
het was een indirecte. Direct na de pauze van dit artracrieve en snelle duel had
Feyenoord met een vrije trap wel succes.
Terwijl Tiicht aandrong, werd het bij een uiwal 0 - 2. Vijf minuten yoor het
einde verkleinde Marcel van Toorn de achterstand, zodat de eindstand 1 - 2
werd. In de volgende jaren kwam Feyenoord bij ons op het herfsttoernooi.

\Øij hebben getracht een aanral hoogtepunten van de aþlopen l0 jaar van de

JEUGDAFDELING VV TRICHT hiermee te hebben weergegeven.
Bovenstaande geeft, ons inziens, duidelijk aan wat ons de komende jarenbij zal
blijven.

¡ -út.l j
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Buren tel. 03447 - 1 541

Met vestigingen in Buren, Assen, Ridderkerk, Tilburg en Papendrecht.

GEBR.VAN KESSEL
GEBR.VAN KESSEL BV

Cultuurtechniek js een spec¡alisme van Cebr.van
Kessel bv, een bedrijf met veelzijdig vakman-
schap en maatwerk.

Een van de activiteiten is het aanleggen en onder-
houden van sportparken voor tennis, hockey,
voetbal, atletiek, honkbal en golf.

Onderhoud kan bestaan uit maaien en bemesten,
maar ook uit groot-onderhoud zoals bezanden,
vertídraineren en doorzaaien evenals de zorg
voor de randbeplanting.

De jarenlange ervaring in cultuurtechniek staat
garant voor een vakkundig onderhouden veld.

Uw leveranc¡er van sportplezier.

LEVE,RAI{CIE,R VAN S P O RTPLE, ZIE,R

Het Jeagdbestuur:
Staønd u.l.n.r.: Juri uan de PIøat, Bert uøn Wen, Anton Werkamp

Zinend u.l.n.r.t Add! Ijzennøn, Wirn uøn Herreuelà, Roef uan Ooyen

Lid Unie vân Elektrotechnischs Ondern€msrs

SPECIALISTEN IN AANLEG EN
ONDERHOUD UAN LICHT- EN
KRACHT-INSTALLATIES.

Speciaalzaak in:
magnetron/koel kasten/
diepvriezers/wasautomaten/
droogtrommels.

Ruime keuze in klein
huishoudelijke apparaten
en verlichting.

HET GROOTSTE
PHILIPS.WHIRLPOOL
CENTRUM IN DE REGIO

QutoI
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EDen Hartog's
Garrosseriefabrie

EST (O¡j Getdermatsen) tel.O34S6-9279

DUIN -TEGELS
Tegelwerken
Lingedijk 9, 4197 HA Buurmalser¡/fricht
Telefoon 034liS7læ4, Fax ZSô5S

Het adres voor al uw

Tegels - Plavuizen - Sierpleisters - Sanitair
Openingstijden: maandag Vm vrijdag. vrijdag kooparrond/woensdag gesloten

Bureau Bosman
I

.f;t
u-?
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.=.ìr-

-.L't7. {
-- .i'?l

adviseurs
in financiöle

fÐ
Bureou Bosmon Adviesgroep B.V.

Riiksskaatweg 32, {l9l SE Geldermalsen, Telefoon:03{55 - 76200

zekerheid.
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Zittend u.l.n.r.:
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A-junioren:
Staand u.l.n.r.:

Zinend u.l.n.r.;

B-junioren:
Staand u.l.n.r

Ton uan d¿ Biesebos, Tim Staaldainen, Jeroen Wrrneulen,
Arjan uan Beþþum, Remco uan de Plaat, Rob uan Ecþ, Bert uan Wen,

Johan uan Rossurn, Ono Smits, Jøn Huijgen, Johan de Gier,
Marh Wnueij, Richard Polder, Marcel Boer.

Gradus Koenen, Mørco Stam, Johan Hol, Peter Wldhuizen,
Arie Pellegrom, Niels den Hild, Freeþ Vissers, Marco Koenen,

Marco Wrmeulen, Addy ljzerman

Jeroen de Haa¡, Gerwin de Grarn, Jan Villem uan Ooyen,

Hichame Bouaziz, Michiel aøn Heercþ, Tonnie Smits
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C1:
Staand u.l.n.r.:

Zittend u.l.n.r.:

C2:
Staand u.l.n.r

Zittend u.l.n.r,

Stef uan Gelderen, Panicþ Baauw, Eelco uøn Ooyen, Johan Hol,
Dennis Hak, Rian Drost, Genit uan BlinerswijÞ.

Mario uan Geldrren, Hicharne Bouaziz, Rachid '4stitou,
Dirh Jan d.e Heus, Rob uan Nirterik, Johnny uan der Heijd.en.

Bastiaøn aan Doom, Fred¿ricþ Marchandisse, Dennis uan Aþhen,
\Villiam Heikoop, Wim Høþ, Ronnie in d.en Eng Juni uan dt Plaat.

Jonne Vink, Ronald in den Eng Peter uan Haørlem, Døue uan Toorn,

Louis uan Oort, John Haþ, \Vilco uan Kranenburg

D1:
Staand a.l.n.r.

Zittend u.l.n.r.:

D2:
Støand u.l.n.r.

Zixend u.l.n.r

Mørri uan d¿ Heauel, Robert uøn Ooyen, Ronnie HaÞ,
Henry uan Geld¿ren, Dirh Jan KIip, Willern Pieter uan Kranenbarg,

Jonne Vinh, Dicþ aan de Burg.
Pøul d¿ Ruiter, Ronald Pellegrom, Henry Schellehens,

Gerjan uan de Burg, Lourens Horstmeier, Ronald in den Eng.

Roef uan Ooyen, Henry uøn Gelderen, Jurgen uan Heuelingen,
Paul Visscher, Sarco Bosschaart, Gijsbert Mulder
Henry Schellehens, Ricþ uan Hoeuekþen, Gerjøn uan de Burg,
Robert uan Ooyen, Jos Vleugel

t

..I

q

ì

l,
¡

t

a

rå? I
f
lt¿,'åt

,¡ËË-rs
ttttdr

,
*

a

t-
tr' j$

1ç I

\

i4f¡i?:ë

!

,tr

.l

t3
q\

A

t

F$
i.

,¡r- i
JEÉ

\*ì
t



7-

Jubileum v.u Tri"ht p"g. 70 Jubilem v.v. Tricn pA.7 L

I

Ir
t'
;

I

I

I

I
I
I
!

EI:
Staand a.l.n.r.

Zittend u.l.n.r.:

(øchtergrond) Theo Horstmeier, Nønco Oudejøns, Danny uan Aþhen,
René d¿ Kocþ, Michel Voomeaeld, Marnix Horstrneier,

Michiel Heiþoop, Erih Haþþert
Møarten Klip, Johan Hol, Jeroen Drost, Lasþo Toth, Erwin Haþþert

E2:
Maurizio Messercola, John Batnbacht, Michiel uan Heuelingen, Klaas

Buyserd, Cornê Heihoop, Eriþ uan Noord, Dignus Anemaet, Patricþ uan Antuterpen

Achtergrond: Peter uan Antwerpen, Wout Bambacht

FI:
Staønd u.l.n.r.:

Zittend u.l.n.r.

F2:
Staønd u.l.n.r.:

Zittend a.l.n.r.:

\Yilbert aøn Ouburg Tirn Viets, Rob Haþþert, Møthijn Hah,
Benny Muldcr
Aørt dc Ruiter, Thijs Leijgraafi Franh Euert d¿ Raiter,
Marþ aøn Zijl, Otto Vellner

Iaan Haþþert, Jimmy Roberti, Henry Ho[ Rijk Vesselo,

Brarn Bayserd., Mørcel uan Toorn

Bas uøn Heøsd¿n, Jeroen uan Rooyn, Lennørt Bronts,

Martijn uøn Ledden, Nicþ Streuli



PROGRAMMA 5 O.JARIG JUBILEUM

Vrijdag 27 mei

19.00 uur: Start festiviteiten met o.a. een ballonnen wedstrijd en een

optreden van de muziekvereniging OZOD uit Thicht.
19.15 uur: Start24 uurs voetbaltoernooi.

tVedstrijdschema: 19.15 uur: Thicht "onder 2I" - AJAX Al
21.00 uur: Tiicht 3 - Orar\je \Øit 4

21.00 uur: Gezellige bijeenkomst voor onze sponsors.

23.00
01.00
03.00
05.00
07.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Tricht 4
Thicht 6
Tlicht 5

Tlicht B

TrichtT
Ti'icht B1
Tlicht El
Tiicht E2
Thicht D2
Ti'icht D1
Tricht2
Thicht C2
Thicht 1

Heukelum 3
Buren 4
MW'58 5

Roda Boys 5

\X/NC (veteranen)
Culemborg'67
RKTVC El
RKTVC E2
TEC D2
TEC Dl
KESTEREN 2
Theole C2
Streekelftal

09.00 uur:

12.30 uur:

14.30 uur:

Voor dit streekelftal zijn uitgenodigd:

H. Jansen (Rhelico)
H. Peters (Theole)
G. van Veen ( \Øaalkanters)
L. Gooijer (¡üØaalkanters)

B. Frehe (Beesd)

\Ø. Akkermans (Ophemert)
R. Stam (cW)

'!?. van Doesburg (\X/NC)

J. Manders (Theole)
E. Klop (Haaften)
H. Koek (Haaften)
A. van \øijk (MW'58)
L. van \øijk (MW'58)
M. Slikker (cW)

Rhelico Cl
MW'58 FI
Ameide F3
RKTVC MJ
CS\T

Thicht Cl
16.15 uur: Tlicht F1

Tlicht F2
Thicht Mj

L7.15 uur: Tlicht Dames

Tijdens het gehele toernooi muziek in de feesttent verzorgd met Disco en
Karaoke, dit wordt vervolgd tot zaterdagavond ca. 22.00 uur.
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Maandag 30 mei:

20.00 uur: Grote Bingo avond
Aankoop boekjes: half boekje f 15,-

heel boekje f 20,-
dubbel boekje f 25,-

Leuke geldprijzen en aan het eind van de avond een JACK
POT van minimaal f 500,-

Dinsdag 31 mei:

20.00 uur: Bijzondere ledenvergadering met o.a. het huldigen van de jubila-
rissen die 50, 40 en 25 jaar lid van de w Tlicht zijn.

21.30 uur: De trekking van de hoofdprijs van de SUPERVERLOTING, n.l.
de AUTO!!!
Dit alles door notaris Hoogstraten uit Geldermalsen.

Hø afgelopenjaar stond ooþ in het teþen uan de "Super-uerloting", met een auto als hoofdprijs. De

opbrengst uan deze uerloting zal worden gebruiht uoor ltet aerbeteren uan ons sportcomplex.

Op dz fon het sjtmbolisch ouerhandigen uan de ter beschihÞing gestelàe auto door onze hoofdsponsor

Cees Visscher aan Martin Toonen. (27 maart 1993).

'Woensdag l juni:

13.30 uur: Kindertheater/kermis voor de kleintjes.
Dit is tevens voor de kleine kinderen uit de omgeving van Tiicht.

Donderdag 2 juni:

20.00 uur: Grote Kaartavond
Inschrijfgeld f 5,- per persoon.
Er is gelegenheid om te klaverjassen €n te jokeren.

Vrijdag 3 juni:

20.00 uur: Receptie.
Deze avond z\n de KNVB, de Gemeente, bekende verenigingen,
etc. en uiteraard alle leden welkom.
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Zaterdag4 janiz

's Morgens vertrekken er een drietal jeugdgroepen naar de landelijke jeugd-
sportdag welke in het PSV stadion wordt gehouden. Deze groepen worden rond
17.00 uur weer terug verwacht.

13.30 uur: Fietspuzzeltocht door de regio van Tiicht. Gratis deelname.
Bij de diverse stempelposten wordt een comsumptie aangeboden.

17.00 uur: Barbecue Mexicaanse stijl. Iedereen wordt verwacht met Sombrero
en Poncho. Het vlees is als andere jaren, echter de sausen, etc. zijn
op z'n Mexicaans, men kan bijv. een Tâco nemen.
Degene die dit niet ziet zitten: sare met rijst en saresaus zijn ook
verkrijgbaar. Deelname per persoon: f 10,= of
f !,= (afhankelijk van de portie!). 

\
20.30 uur: Afsluitende feestavond met de muzikale medewerking van:

'MAPLE LEAF' uit Nijmegen.

ca. 01.00 uur: Einde jubileumweek.

D e j u b i Ie uvn c o rwn iss ie :
Staønd u.l.n.r.: Anton Werþamp, Jan aan Arþel
Zittend u.l.n.r.: Dirþ Paþ, Het4t Marhenhof, Martin Toonen.

Hans u.d. Burg
Geldersestraat 36 - Geldermalsen

Telefoon 03455 - 71277

GARAGE
VERWEIJ EN
VAN KUILENBURG B.V,

VERKOOP VAN ALLE MERKEN
NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S

REPARATIE VAN ALLE
MERKEN AUTO'S

Middelweg 5,4196 JG Tricht
TeleîoonO3455.71466

KAFg.ALON
DAT SCHEELT EEN HAARTJE

Ben v/d Bosch
Lingedijk 1 18
4196 HD Tricht

Bellen voor een afspraak

03455 - 72635

LEKKER LOPENDE MODE

DE B@ER
SGH@EDUEhU

't Hooghuis 6
410 AE Geldermalsen
Telefoon 03455 - 71650



Op dit stukje pagina teliciteert

DE MAN
HORECA SERVICE B.V.

de V oetbalv e re nig i ng T richt
met haar 50- jarig þestaan

Verder wenst

DE MAN
HORECA SERVICE B.V.

de V oetbalv e reni g i ng T r icht
nog vele plezierige jaren

in samenwerking toe

LOONBEDRIJF,
KUNSTMESTHANDEL,

GRONDVERZET
tevens

CHAMPIGNONMEST

E. van HILTEN v.o.f.
4197 HD Buurmalsen Groeneweg

Telefoon 03455 -71687
Autotelefoon 06 - 52872920

TUINCENTRUM
LEETJSØENSTEIN
GELDERMALSEN

m,
TUINBENODIGDHEDEN EN HOVENIERSBEDRIJF

RI J KS ST RAATWEG 37, 4191 S C C E L D E RMALS E N, T E L. 0345 5-7 s4 49

SCHOONMAAK.EN
GLAZ,ENWASSERSBEDRIJF

IJz,ERMAN
LITCEpLEIN 6 . 41 9I CJ GeIDERMALSEN

TelerooN 03455 - 715,46

6
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Jeugd Opleidings Plan

In mei 1987 werd door de toenmalige jeugdtrainer Johan v.d. Berg een jeugd-
opleidingsplan voor de v.v. Tiicht gemaakt.

\Øaarom een jeugdopleidingsplan ?

"\Øie de jeugd heeft, heeft de roekomsr," is al een oud spreekwoord. Bij bijna
iedere voetbalvereniging neemr de jeugd de grootste plaati in. zo ookbij'de v.v.
Thicht. Daarom verdient deze categorie ook extra aandacht.
Er,zijn vele ¡edenen om een jeugdplan op te stellen. Belangrijk is, dat een der-
gelijk plan dient om een duidelijke opbouw te krijgen inzakei

- trainings-oefenstof
- tactische begeleiding
- wedstrijdaanpak
- beleving van speler, trainer en jeugdleider

De jeugdspelers moeren dus op een methodisch juiste manier kennis krijgen van
de techniek en tactiek van het voetbalspel, aangepasr aan hun niveau en leeftijd.
Hierbij wordt ernaar gestreefd het voetbal bij de vereniging op een hoger nivéau
te brengen, met als peilers een zekere mare van discipline èn ê.n goedé mentali-
teit, maar met behoud van spelvreugde en voetbalplezier. Verder wordt gestreefd
naar het bevorderen van de sporthygiëne en sportgezondheid.

Het jeugdopleidingsplan heeft de volgende inhoudsopgave:

- De jeugdspeler
- De trainei
- De warming-up
- De trainingen
- De jaarplanning
- Het meisjesvoetbal
- Het jeugdhonk

en verder nog een aantal bijlagen. Hieronder zullen uit deze rubrieken een aan-
tal onderdelen uiteengezet worden.

De jeugdspeler. In dit onderdeel sraar een taakomschrijving voor de jeugdspeler.
Een belangrijk punt is het gedrag van de speler. Dit gediag moet.corieci zijn
tegenover medespelers, scheidsrechters, leider(s), rrainer en publiek. Verder
behoort iedere speler op tijd op de trainin g te z\n en aanwezighìid op veel trai-
ningen is vereist. ook kleding en schoenen moeren in orde zijn. Als laasre, en
niet minst belangrijke noemen wij het verplicht douchen na training en wed-
strijd.

De (jeugd)trainer. voor trainers van alle elftallen van F-pupillen tor A-junioren
worden didactische wenken gegeven om tor een betere samenwerking met de
spelers te komen. Enkele van deze wenken waren:

- de leertoon; deze moet eenvoudig, beschaafcl en enthousiast zijn
- het voordoen; de trainer moer de oefenstof goed beheersen, met een

voorbeeld komen en dit soms ook door spelers laten voordoen.
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Verder moet een trainer zich bewust ziinvan een aantal elementen die voor ver-

betering kunnen zorgen. Voorbeelden zijn o.a. een goede sfeer, vlotte organisa-

tie, arbeidsintensiviteit, het feit dat er iets geleerd moet \Morden, veelzijdige

oefenstof en warming up.

De warming-up. In dit onderdeel wordt duidelijk uiteengezet het'hoe en waar-
om' van een goede warming-up. Uitgelegd wordt er dat een niet of niet-juist uit-
gevoerde warming-up de oorzaak kan zi¡n van veel blessures.

De trainingen. Dit is het belangrijkste hoofclstuk van het hele plan. Hierin werd
een leidraad gegeven voor de trainingen met als centrale punten techniek, tac-

tiek en conditie. Voor elke leeftijdsgroep worden op verschillende, bijpassende

manieren trainingsschema's gepresenteerd. De keeper nam een aparte plaats in
bij de trainingen. Door de aparte plaats die de keeper in nam bij de trainingen
werd er voorgesteld om de keeperstraining te laten verzorgèn door een oud-
keeper.
Alle trainingen hingen sarnen d.m.v. een jaarplanning; een opbouw en leidraad
voor de te geven trainingen in verschillende fases van het seizoen. In deze iaar'
planning werd veel ruimte open gelaten om in te spelen op gebeurtenissen uit de

wedstrijden. Een aantal onderwerpen uit dit onderdeel waren plaatsen en trap-
pen, positiespel en dribbelen en drijven.

Het meisjesvoetbal. In dit hoofdstuk werd ingegaan op het verschil tussen jon-
gens en meisjes op voetbalgebied. Andere voorschriften werden gegeven naar

ãanleiding van een andere lichaamsbouw, lichaamssamenstelling en een minde-
re belastbaarheid.

Het jeugdhonk. Hier wordt aangegeven wat de doelstelling van het jeugdhonk
is. In de bijlagen worden o.a. de warming-up, het tactisch leerplan en de ver-

schillende taken van de verschillende posities uiwoerig behandeld.
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Redactie Groenwitter:
Staand u.l.n.r.: John uan Riemsdijk, Gijp uan d¿r Poel, Bert aøn Wen
Zittend u.l.n.r.: Remco Berghuis, Ellen uan Wen, Elia¡ de Deagd

Op de foto ziet u aiteraard de huidige red¿ctie uan ons clabbhd. \Yij nudzn al die nen-
sen, die zich ooh de køtste 10 jaar ingespannen hebben aoor de Groenwitter, teþort doen

al.s u.,ij ze niet zouden uermeld¿n.

De uolgendz mensen hebben zich de afgelopen l0jaar ooh ingezet uoor ons clubblad: Eriþ Haþkert,
Ton Wrmeulen, Ilacas Hoenson, Teunis d¿ Lange, Rien uan Aþhen, Adày Ijzerman, Jan Kars, Gerrit
uan Loenen, Door dz Snoo, Sascha uan dz Vkg, Trien de Raiter, Arie Wrtnealen, Ties Haþþert.
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Bouwactiviteiten periode 1984 - L994

In ons jubileumboek van 40 jaar hebben wij uiwoerig verslag gedaan over de
periode øt l9B4 met als klapstuk ons nieuwe clubgebouw, dat in 1980 gereed
kwam. \Øe waren toen redelijk voorzien in onze accommodatie maar onze ver-
eniging bleef groeien zowel bij de senioren, de dames en de jeugd wat het leden-
tal op ongekende hoogte bracht.

Het was om deze reden dat het bestuur van de vereniging de bouwcommissie in
1985 weer liet ontwaken. De bedoeling was het verzorgerlvan uitbreiding van
de kleedlokalen, een kleine en een grote berging en een onderkomen voor de
scheidsrechters. De bouwcommissie had zich inmiddels al over verschillende
mogelijkheden beraden, toen bij het bestuur een verzoek van het jeugdbestuur
lcrvam een "jeugdhonk" te bouwen. Het bestuur stemde in en de bouwcommis-
sie werd op de hoogte gebracht en moest zijn plannen wijzigen. Door deze uit-
breiding in bouw-volume moesten er nieuwe plannen gemaakt worden.

Na 2 maanden lukte het de commissie 3 verschillende plannen bij het bestuur
voor te leggen. Het eerste was de bouw van het bovenstaande complex naast het
hoofdveld aan de "Beesdse" kant, compleet met overdekte tribune. Het tweede
was hetzelfcle complex op dezelfde locatie echter zonder tribune maar wel met
twee tennisvelden en een zit1e, Het derde was het plan voor de bouw zoals deze
is uitgevoerd. Dit alternatiefwerd gekozen omdat de ligging gunstiger was i.v.m.
water en elektra en de locatie dichter lag bij de huidige opstallen, al vonden ten-
nisvelden en een tribune ook de nodige aandacht bij het bestuur.

Er werd opdracht gegeven een tekening te maken waarop een bouwvergunning
kon worden aangevraagd. De tekening werd op dezelfde manier opgesteld als die
van de kantine, omdat deze zonder één op- of aanmerking werd goedgekeurd
door de Gemeente en de schoonheidscommissie te Arnhem. Ditmaal echter kon
de tekening geen genade vinden bij de bevoegde gemeente-âmbtenaar. Als
beginnend schoolmeester had hij met roodgekleurde inkt de hele tekening vol-
geklad. Ondanl¡s het protest, dat met het clubgebouw eenzelfcle procedure was
gevolgd kon de ambtenaar niet tot een ander standpunt gebracht worden, alhoe-
wel hij wel toegaf dat het al bestaande clubgebouw prima in elkaar zat.

Gelukkig was er binnen de vereniging iemand die bouwkunde aan de MTS in
Tiel studeerde en aan zijn laatste jaar bezigwas. De vereniging een mooie teke-
ning en hij een stage-opdracht werd de perfekte ruil. Deze persoon was zoon van
een lid van de bouwcommissie en had het "Thichtbacil" al van huis uit meege-
kregen en ging vol enthousiasme aan de gang. Na vele uren "input" werd de veel-
eisende ambtenaar over de streep getrokken en werd een vergunning verleend.
Naar verderop zal blijken waren we nog niet van de man af,

Op 1 april 1986 kon er worden gestart met de bouw. De bouwput werd uitge-
graven en er werd een septictank geplaatst. De taken werden goed verdeeld en
half mei kon de fundering worden gestort. Bij het verkrijgen van de bouwver-
gunning eiste de betreffende ambtenaar dat hij volledig tijdens en over de bouw
zou worden ingelicht en dat hij op de bouwvergaderingen aanwezigkon zijn. Nu
hield de bouwcommissie elke 14 dagen een bouwvergadering om 18.00 uur op
maandag. De ambtenaar kreeg keurig zijn uitnodiging en \¡/as aanwezig op de
eerste vergadering. Dit bleef ook z\n enige vergadering, wantzyn diensttijd ein-
digde om 16.30 uur en de vergaderingen konden niet vroeger plaats vinden. Aan
de tweede eis van ambtenaar, het goed keuren van de riolering alvorens deze met
zandznuworden dichtgestort, zou nog gehoor worden gegeven.
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Cor van Doesburg had in de bouwcommissie een coordinerende taak. Toen
ongeveer 70 o/o van de riolering aangesloten was en Cor in zijn eenqe over de
bourv liep, dacht hij dat de riolering klaar was en de gemeente-ambtenaar uitge-
nodigd kon worden. Het bericht op de volgende zaterdagochtend aan de bouw-
commissie dat de riolering in orde was bevonden en dat deze dichtgesrort kon
worden werd met veel verwondering in de bouwcommissie onwangen. Van de
gemeente-ambtenaar werd nooit meer iets vernomen en de bouw kon zijn door-
gang vinden.

Toch werd het bouwen iets moeilijker dan dat van het clubgebouw, want goed
"stunteri'lukt over het algemeen maar éénkeer. Gelukkig hadden vele leden het
hart op de goede plaats zitten en kon het gehele gebouw op 30 oktober 1987
geopend worden nadat er ca. 75.000 srenen waren vermetseld, 80 m3 beton was
gestort, 500 m2 gording was gelegd, 400 zakken cement waren verwerkt samen
met 40 m3 zand,200 m2 vloertegels waren gelegd, 180 m2 wandtegels waren
gezet, 150 ml raamkozijnen waren gemaakt, 100 ml boeiboord was getimmerd
en 300 m2 dakplaten waren gelegd. Na inrichting, het verzorgen van centrale
verwarming, het leggen van bestrating, het zetten van lanraarns, bankjes en tuin-
markering ontstond een fraai aanzicht waar we nog steeds rrots op mogen zijn.
De medewerkers aan deze groote bouw-kluif waren Gerrit v.d. Bergh, Barr
Pellegrom, Cor van Doesbrug, Jan Zweserijn en vader en zoon Aai en Stefan
Vermeulen.

Het bereiþen uan het hoogste punt op 29 nouember 1986

Dit was de hoofdschotel uit de laatste 10 jaar bouwcommissie. Verdere acivirei-
ten waren onder meer het plaatsen van twee nieuwe dug-outs, het verzorgen van
een nieuwe afrastering rond het hoofclveld, het plaatsen van meerdere ballen-
vangers, het bestraten rond het hoofdveld en de verharding en omrastering van
de fietsen-stalling. Ook heeft de bouwcommissie altijd garant gestaan voor de
plaatsing van de reklameborden rond het hoofdveld.



7

Jubilem v.v. Tri"ht p"g. 80 Jubilem v.v. T.i"ht p"g. 8 I

\øAK

Het \ØAK is nou zo'n begrip dat in de laatste periode van 10 jaar geboren is en
zich nadrukkelijk binnen de vereniging Tiicht heeft genesteld.
Uiteraard is het dan ook prettig dat de commissie, welke borg staat voor de orga-
nisatie van het jubileumboek, het'!ØAK benaderd heeft om zich ook te manifes-
teren in dit boek. Dat de voetbalvereniging Thicht een gezond en enrhousiasr
jeugdbestuurbezat, en nu nog bezit, is al jarenlang een feit.

Al yer voordat het \ØAK in het leven werd geroepen, warerl er al mensen die alles
regelden voor de jeugd en niet alleen in de voetbalperiode maar ook in de perio-
de wanneer er geen voetbal was. De perfecte manier van jeugdbegeleiding van
toen is in feite de bron gewe€st van wat tot nu de grootste jeugdafcleling binnen
de gemeente Geldermalsen heeft opgeleverd. Direct hieraan zit dan ook gekop-
peld dat het jeugdbestuur door het groeien van de jeugdafcleling handen te kort
kwam voor de nevenaktiviteiten, maar het inzicht dat dit net zo belangrijk was
als het voetballen op zich, heeft het jeugdbestuur doen besluiten een groepje
mensen te vormen welke de aktiviteiten naast het voetballen op zich nam.
zo werd het \ØAK in het leven geroepen. \Øe leven nu 1987.

Het bestond toen uit:
Bruno Messercola
Dick v.d. Burg
Rob \Øillemsen
Anton Veerkamp

In de tussenperiode kwamen de volgende personen het \ØAK versrerken, o.a.:
Ellen v. Veen
Karina Berghuis
Ronny v. Ooijen
Herman Bosman

Momenteel bestaat het \ØAK uit:
Dick v.d. Burg
Karina Berghuis
Ronny v. Ooijen
Herman Bosman
Anton Veerkamp

Zoals u ziet is het verloop binnen het \Ør\K zeer gering. Dit is deels te danken
aan de prettige manier van werken binnen het lt{/AK en daardoor grotendeels te
danken aan de mogelijkheden welke het IVAK, door verrrouwen van jeugdcom-
missie en hoofdbestuur, krijgt voor de manier van werken.
Genoeg nu over het ontstaan en de bezetting van het'WAK, \¡/at betekenr'!øAK
en rvat doet het \øAK.

'Winter Aktiviteiten Kommissie.

Het'\üØAK organiseert o.a.:

Zwemmen

Jaarlijks gaat de gehele jeugd zich vermaken in het zwemparadijs Merwestein in
Nieuwegein. Prachtig is het om te zien hoe het kleine spul vecht in de golven,
borrelt in een bubbelbad, een waterval trotseert en roetsjt van een glijbaan.
Voor de oudere jeugd hebben we inmiddels wat nieuws gevonden, het z.g.

'disco-zwemmen. Op het ritme van de hedendaagse popmuziek en in een atmo-
sfeer van een echte disco je baantje trekken. Kunt u het zich voorstellen?

Eten op de voetbal
In plaats van trainen werd je uitgenodigd om een keer te komen eten.

In de beginperiode werd dit ook in de kantine gedaan. Maar door de Italiaanse
inbreng van Bruno Messercola binnen het'\ØAK werden er contacten gelegd met
Santa Lucia waar de jeugd kon komen eten. Het menu bestond uit: Ruud Gullit
spaghetti, Marco van Basten pizzís en Ronald Koeman patat en het echte

Italiaanse ijs. Ook is er één keer het eten gecombineerd met bowlen in Tiel.

St. Nicolaas
Ook de goedheiligman maakt jaarlijks zijn opwachting bij de jeugd van v.v.

Thicht. Zo werd het jeugdhonk bezocht, maar ook zaaltraining moest wel eens

onderbroken worden omdat de Sint met zijn knechten de training kwam bekij-
ken. Dat dit niet zonder risico was bleek wel snel want bij een demonstratie
afronden op doel werd door een aÊ¿rvaaier de staf van de Sint in tweeën gescho-
ten. De laatste keer had de Sint het zo druk dat de kinderen hun schoen konden
komen zetten.

Surprise
Voor de wat oudere jeugd werden er waardebonnen beschikbaar gesteld waar-
voor een aardigheid gekocht kon worden voor een ploegmaatje van je.
's Zaterdagmiddags werden alle surprises opgesteld in het jeugdhonk en dit
resulteerde in prachtige bouwwerken. Ook de meisjes-junioren verzorgden zelf
hun surprise avond, goed voor sfeer en teamgeest.

Ren je rot
Bekend van t.v. werd dit spel gespeeld in een omgebouwde kantine of jeugd-
honk. 

'W'at je moest pakken bij een goed antwoord varieerde gedurende de jaren

van ping pong ballen en knikkers tot poffertjes.

'Winterspektakel

De grote kantine werd omgebouwd tot een heus spellencircuit zoals: darts, spij-
kerpoepen en kwis, kopstukgooien (dit is een alternatief voor blikgooien, echter
nu op fotovergrotingen van de jeugdcommissie), biljart enz. Ook werd er
gebruik gemaakt van een. organisatie die gehuurd werd, en zo'n ochtend ver-
zorgde.

Schaatsen
In al die jaren is het ons maar een paar keer gegund om de ijzers onder te

binden. Leuk om te vermelden hierover was de ochtend waarop gepland was op

de Neus te gaan schaatsen, maar dat door de mist te gevaarlijk was.

Er werd uitgeweken naar de ijsbaan in Enspijk. Daar aangekomen bleek alles

open te zï1n maar niemand aanwezig. Doordat de mist zo dicht was kon je de

overkant van de ijsbaan niet zien en daar waren de mensen wat voorbereiding-en
aan het treffen. Echter de jeugd had zijn schaatsen ofal aan ofondergeboncten
en waren al op het ijs. Totdatãe beheerder naar voren la¡¡am om te melden dat

de ijsbaan nog niet open was.
T.en er gevraãgd *.td ho. laat de baan openging krabde de man zich achter de

oren, keãk tt""i d. grote hoeveelheid schimmèn die hij voorbij zag gaan, en zei"
ttnLltt.
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Akties
Doordat het '$ØAK ook wel eens wat speciaals wilde doen werden er wat akdes
gevoerd om wat geld te verdienen. Daardoor hoeftle er nier altijd bij het bestuur
aangeklopt te worden voor als we iets in ons hoofd hadden waarmee we ruim
over het budget heen zouden gaan. Zo hadden wij o.a.:
Balpennenaktie, 'I love Thicht' shirts, de kalenderaktie enz. Uit de opbrengsten
hiervan konden wij het volgende doen.

Penalty bokaal
Met medewerking van
Ton v. Ewijk en Johan
v.d. Berg werd er enkele
weken gestreden voor
een nominatie om op de
slotdag oog in oog te
steân met Pim
Doesburg de bekende
keeper uit het betaalde
voetbal.
Onze allerkleinsten
mochten allemaal één-
maal proberen Pim te passeren. Leuk was de spontane manier waarmee Pim
werkte om het iedereen naar de zin te maken. \Øat dat betreft kregen wij echt
waar voor ons geld. Bij de junioren demonstreerde Pim even zijn reacrievermo-
gen, want het was erg moeilijk om de bal langs hem te krijgen.
Al met al een mooie herinnering voor iedereen die ook op de gevoelige plaat
werd vastgelegd.

Voetbalkliniek
Op een zaterdagmorgen waren Arnold en Gerry Mühren bij ons op bezoek. Met
diverse oefeningen werd met de spelers een trainingsparcours afgelegd.
Positie-oefeningen, schietoefeningen, warming-up, combinaties kappen-draaien,
enz. Hoogtepunt waren de technische hoogstandjes die door de gebroeders gede-
monstreerd werden.

De Grote Meneer Kaktus Show
Met behulp van een spontane sponsor vanuit Tlicht, werd het \ØAK in de gele-
genheid gesteld om met de jeugd de Grote Meneer Kaktus Show te gaan bezoe-
ken. Met zo'n 70 kinderen werd er richting Tiel getrokken om daar in de
Agnietenhof te gaan genieten van deze show. Meneer Kaktus, mevrouw
Stemband en Kweetniet vermaakten de kinderen op een zodanige manier dat de
geluidsbarrière bijna bereikt werd.
Prettig is het om in zo'n situatie te kunnen rekenen op een firma als Jan Hol, die
op een veilige manier de kinderen vervoert.

Slotdagen
Zeker in het begin van het 'WAK 

werden de slotdagen zeker niet vergeten. Zo
was er een slotdag dat er een komplete kinderkermis opgesteld werd. Niets ont-
brak er. Luchtkussen, hindernisbaan, sportkwis, pofFertjeskraam, knutselhoek
enz. Doordat de leiding deelnam aan aktiviteiten elders, bleek al snel dat dit
soort aktiviteiten wat problemen gaf op zo'n dag. Het seizoen werd ook wel op
een andere manier afgesloten zoals b.v. met een barbecue na afloop van het laat-
ste toernooi. De laatste tijd wordt de jeugd uitgenodigd op de grote barbecue
van de slotdag zelf.
Meestal liggen rond die tijd de zandbergen klaar voor de herstelwerkzaamheden
gedurende de zomerstop. Schitterend is dat voor de kinderen.

v. v, Tricht-leugd-Penalty-Bokaal
medewerking van oud-international

PIM DOESBURG
(aanvang 1I.00uur)

Zaterdag l0 juni a.s. sportpark Crayestein Tricht

0

Tot slot
Namens het \üZAK wil ik het hoofdbestuur, jeugdcommissieleiding, sponsors,
ouders en iedereen die zich op welke manier inzet of ingezet heeft voor de jeugd-
aktiviteiten hartelijk danken en spreek, zeker in deze uitgave, de wens uit dat dit
soort mogelijkheden nog jaren door zullen gaan of zelß uitgebreid kunnen wor-
den.
Iedereen nog veel leesplezier in dit boek en op naar de 60 jaar.

Het WAK:
V.l.n.r.: Ron aan Ooyen, Herman Bosman, Karina Berghais, Dicþ uan de Burg,

Anton Werhømp
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De geschiedenis van het Herfst-toernooi

Begin 1991 kregen Rob \Øillemsen en Addy IJzerman het idee om een sterk
bezet C-junioren tournooi te organiseren. Zij hadden toen besloten om dit tour-
nooi in de herßtvakantie te houden. Het grote voordeel van de herßwakantie is

dat er dan weinig tournooien worden georganiseerd.

Op woensdag 16 oktober 1991 werd het eerste herßt-toernooi gespeeld. Aan dit
eerste Toon van de Heuvel C - Junioren Toernooi namen sterke ploegen deel. De
poule-indeling was als volgt: \

Poule A
1. Dovo Cl (Veenendaal)

2. NEC Cl (Nijmegen)
3. SSSE Cl (Eibergen)
4. MW'58 Cl (Meteren)

5. Thicht Cl

Poule B
1. Everstein Cl (Everdingen)
2. Vriendenschaar Cl (Culemborg)
3. Feyenoord C2 (Rotterdam)
4. Elinkwijk Cl (Utrech$
5. DFC Cl (Dordrecht)

Naast de voetbalwedstrijden werd er een penalty-bokaal ter beschikking gesteld
door Tendens Meubelen. DFC vergaarde de meeste punten met het nemen van
de strafschoppen en kon hierdoor de penalty-bokaal mee naar huis nemen.

De finale van dit eerste Herfst-toernooi werd een strijd tussen Feyenoord en
Dovo. Met een Brilstand op het score-bord aan het einde van de wedstrijd moest
de beslissing vallen door het nemen van penalty's. Dovo nam deze beter en kon
naast de eerste prijs ook de wisselbeker mee naar huis nemen.

Door het grote succes werd besloten door te gaan met dit leuke initiatief en in
1992weer een gelijkwaardig tournooi te organiseren. Op 21 oktober 7992was
het weer zover. Een zo mogelijk nog sterkere bezetting stond klaar om het toer-
nooi te gaan spelen. De nieuwkomers waren Ajax C2 (Amsterdam), Afdeling
Dordrecht onder 13 en Papendrecht Cl (Papendrecht).

Na een prima dagje 'îoetbalpromotie" konden de prijzen verdeeld worden. De
penalry-bokaal werd gewonnen door de Afcleling Dordrecht. Voor de nieuw
geintroduceerde verkiezing van de beste speler en de beste keeper kwamen de
linker-middenvelder van Ajax en de keeper van Elinkwijk in aanmerking. Een
mooie litho was hun persoonlijke prijs.

De finale in dit jaar ging tussen Feyenoord en Elinkwijk. De verliezend finalist
van vorig jaar (Feyenoord) liet Elinkwijk geen kans. Met 2 - 0 werd Elinkwijk
verslagen en verhuisde de wisselbeker naar Rotte rdam-Zuid.

Door de vele bedankjes van de deelnemende clubs, die toch wel wat gewend zijn,
werd besloten gewoon verder te gaan met het herßt-toernooi. Op 20 oktober
1993 werd dan ook de derde editie van dit oh zo leuke toernooi georganiseerd.

\Øeer had zich een sterk veld gemeld voor deelname aan dit rournooi en weer
kon het publiek zich verheugen op heel aantrekkelijk voetbal. Hoofdsponsor
Cafetaria De Linge zorgde voor de prrlzen die te verdelen waren.

Ook dit jaar stond Feyenoord weer in de finale . Ditmaal was de tegenstander het
Afclelings-elftal onder 74 van de aftleling Dordrecht. Feyenoord was ook dit
maal produktiever en wist door een 2 - 1 winst andermaal de wisselbeker mee
naar huis te nemen.

Op een ook voor de derde maal geslaagd tournooi kon met tevredenheid wor-
den teruggekeken door de v.v. Tþicht. Langs deze weg willen de organisatoren
Rob en Addy graag nog bedanken:

- Toon van d.e Heuvel Cafetaria te Thicht
- Henk de Ridder van Tendens Meubelen
- Caîetaria de Linge te Tiicht
- Café 't Koetshuis te Thicht
- Glazenwassers- en schoonmaakbedrijf IJzerman te Geldermalsen
- Fruitteeltbedrijf Verrips te Tiicht
- EHBO afcleling Thicht / Buurmalsen

en verder alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om de jeugd een schitteren-
de dag vol plezier te geven.



l-

Stille lcachten.

\Øaar zou een voetbalvereniging zljnzonder voetballers?
Inderdaad: nergens. Maar waar zou een voetbalverenigingzijn zonder de men-
sen achter de schermen? Inderdaad; ook nergens. Met andere woorden hebben
zij elkaar dus nodig om in stand te blijven. \Øie de voetballers zijn weten we alle-
maal, maar wie zryn nu die "stille krachteri'?

Neem nou bijvoorbeeld de telefoonwacht. Elke zaterdagochtend staat in de kan-
tine de telefoon rood gloeiend. De spe(e)l(st)ers willen allefnaal weten of de wed-
strijden van die dag nog doorgaan. En iedereen die opbelt wordt vriendelijk te
woord gestaan door een lid van dit team. Deze heeft, voordat hij iedereen pre-
cies kan vertellen ofer wedstrijden zijn afgelast, alle tegenstanders van de uit-spe-
lende ploegen al opgebeld om te informeren of er daar afgelastingen zijn. Dus
deze mensen moeten dus zeervroeg opstaan en aanwezigzijn om de bellers zo
goed mogelijk te informeren.

De mensen van de telefoonwacht worden meestal voorzien van een lekker bakje
koffìe van onze volgende "stille kracht": Jan 

rWillemsen sr. Hij is ook degene die
op zaterdagochtend de velden keurt en dus beslist ofer wel ofniet op de velden
gespeeld kan en mag worden. Een hele belangrijke taak dus. Hij heeft dan ook
tijdens de jaarvergadering van 1993 een oorkonde voor lid van verdienste uitge-
reikt geL<regen. Gezien het werk dat hij verricht (en nog zal blijven verrichten)
voor de vereniging verdient hij deze dubbel en dwars.

'W'anneer het barperso-
neel arriveert, is de taak
voor Jan 

-l7illemsen 
sr.

achter de koffiekan
geklaard. \Xl'ant voor de
kleintjes die 's ochtends
vroeg moeten voetbal-
len moet het luik
natuurlijk open zijn om
snoepjes te kopen. En
tevens moet er voor de
meegekomen ouders
voldoende koffie gezet
worden. Ook moet er

Barploeg Cor NouL Josethe Paþ, Conie Noat.

Barploeg Bertas aan berson, Mijntje aan Soelen, Alie uan herson

Karinø B ergh ais -u d O eue r.

voor limonade en thee
in de rust gezorgd wor-
den. Dit alles is een taak
van het barpersoneel.
Het is niet zo, dat zt1

alleen maar voor vol-
doende voorraad koud
bier hoeft te zorgen.
Ook de snacks die in de
hal gehaald kunnen
worden, worden met
zorg bereid door het
barpersoneel. En wat
dacht u van alle lunch-
pakketjes die door het
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Zde elftal worden meegenomen op de Zeeland-reizen? Deze mensen staan elke
dinsdag- en donderdagavond
kantine komt. En soms
natuurlijk wanneer er op
kernijen en drinken in
de kantine te kunnen
verkopen, moeten deze
wel eerst worden inge-
kocht. Een hele verant-
woordelijke taak dus.
Helaas is onze inkoper,
Teus van der Poel, dit
jaar ovededen...

en op de zaterdag voor
nog op feest-, bingo-

iedereen klaar die in de
en klaverjasavondenook en

een andere avond gevoetbald moet worden. Om lek_

En als de jeugd moet
trainen of voetballen
kunnen ze altrld terecht
in het jeugdhonk, dat Barploeg: Adà1t ljzerman, IVil aan Mouriþ, Bertus uan lterson,

ook over z'n eigen per- Alie Kieuit.

soneel beschikt. Op
maandag-, dinsdag-,
woensdag- en donderdagavond onffangen zr1 alle jeugd die getraind of gevoet-
bald hebben met een lekker bakje thee. Ook zryn er natuurlijk de nodige ver-
snaperingen en frisdranken te verlcijgen. Ook wordt het jeugdhonk gebruikt
voor wedstrijdbesprekingen en natuurlijk als uitrustpunt voor leiders en organi-
satoren van toernooien.

Barploeg Geertje uan d¿r Poel, Margreet ud Glind, 
.Voat

Bambacht, Alie Brinþman.

'W'aar 
de hele week men-

sen bezig zijn, worden
er natuurlijk dingen vies
en gaan er dingen
kapot. Hiervoor heeft
de voetbalvereniging
Tricht een "buiten-
dienst" alias groenploeg.
Deze heren proberen de
velden in een zo goed
mogelijke conditie te
verkrijgen en te hou-
den. En zij zijn het die
\Morden opgetrommeld,
wanneer er een kapstok
of douchekop gerepa-

reerd dient te worden. Ook vegen zij het hele terrein aan en maken zy maan-
dagochtend vast de vloer nat zodat 's middags gelijk door de volgende groep
"stille l¡rachten" aan de
slag kan worden gegaan.

'üZant de volgende ploeg
is namelijk de "schoon-
maakploeg". Deze ploeg
zet elke maandag de
gehele kantine op ìn
kop. Hoe opgeknapt de
kantine eruit ziet nadat
deze ploeg hierin is
bezig geweest, is bijna
niet te beschrijven.

De Groen-ploeg V.l.n.r. Arie Wrrnealen, Wirr¿ uan Kranenburg

Jan Willemsen, Berfiis aan berson, Jan Wnneulen,
Gijs aan lterson.
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Het is overigens niet alleen de kantine die zij schoonmaken, maar ook de \ØC.'s.
Verder zorgen zij er ook voor dat de planten die in de vensterbanken staan nog
steeds in leven zijn. En dat de gordijnen nooit "ewart" zien komt ook door het

werk van deze dames.

Schoonmøahploeg Nel uan Kranenbarg, Sien Kardol, Vil
W rmeu le n, M arie W rzneu len.

En dan hebben we natuurlijk nog de kleed-
lokalen die uitgedaan moeten worden.
Dezelfde persoon die dat altijd doet, zorgt er
ook altijd voor dat de bledden, waarop het
drinken voor in de rust naar de kleedlokalen
wordt gebracht, weer in de kantine terecht
komt. Deze persoon kennen we allemaal.
Hij heeft bijna geen introductie nodig. Maar
we willen hem wel degelijk in dit boek noe-
men. Het is natuurlijk onze hard-werkende
lijnentrekker Dik Kardol. Door weer en
wind kalkt Dik elke week netjes de lijnen.
En tijdens de wedstrijden, vooral van het
eerste elftal, staat Dik altijd vooraan. Ook
na de wedstrijd is Dik er als de kippen bij
om eventuele gaten in het veld bij te werken.

Naast deze schoon-
maakploeg hebben we
ook nog een één-vrouws
schoonmaakploegje.
Zij, Nettie van der Poel,
zorgt ervoor dat het
massagehok er altijd
piekfijn uitziet en zij
wast alle handdoeken en
laklns die door haar
man, de masseur, mee

naar huis worden geno-
men.

Nettie uan der Poel.

De voetbalvereniging Thicht staat in de
omgeving bekend als een gezellige vereni-
ging. Die gezelligheid komt ook voor een

groot deel uit het feit dat de meeste mensen
die in verschillende commissies zitten, dit
doen op vrijwillige basis. Niets staat dus
onder druk. Vandaar dat de sfeer ook meest-
al goed is. Dat is wel merkbaar aan de
opkomst bij de kaartavonden.
In eerste instantie werd die elke week geor-
ganiseerd, maar sinds het begin van het sei-
zoen'93]94 om de fivee weken.
Een prima organisatie met een grote
opkomst. En denk nu niet dat alleen de kla-
verjassers aan hun trekken komen, er zijn
ook mensen die graag jokeren.Diþ Kardol

Natuurlijk worden er niet alleen kaartavonden georganiseerd ter ontspanning.
Er zijn ook voldoende Bingo-avonden. En wat.dacht u van de jaarlijkse grote
feestavond. En de slotdag...
Hiervoor is de activiteiten commissie in het leven geroepen. Deze mensen zor-
gen ook altijd voor de verlotingen die op Zaterdagmiddagen in de kantine wor-
den gehouden . Op deze manier werd het geld bij elkaar gezameld om voor dit
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50-jarige jubileum een
groot feest te organise-
ren. Petje af dus voor
deze mensen.
En over andere 'ttille
krachteri' te spreken..
\Øat dacht u van alle lei-
ders? De meeste mensen
hebben geen idee hoe
moeilijk het kan zijn
om een elftal op het
veld te ftrijgen. Vooral
aan het einde van een l(aartcommissie: Cor uan Toom, Bertus uan ¡erson.
seizoen en wanneer er
veel geblesseerden zijn.
En dan natuurlijk de mensen die altijd voor het vervoer zorgen? Senioren kun-
nen zelf wel voor vervoer zotgeî. Maar het moeilijkste is nog het vervoer rege-
len voor pupillen en junioren.

V.râ., moeten we d"e

mensen niet vergeten
die zich elke keer weer
beschikbaar stellen om
weer voor scheidsrech-
ter te spelen. Meestal
moeten zt¡ dan's mid.
dags nog zelf voetballen,
wanneer zij 's ochtends
al pupillen, junioren of
meisjes hebben geflo-
ten.

Actiuiteiten commissie: staønd u.l.n.r. Dirk Pak, Hetry

Marhenhof;, I{arina Berghuis, Bertus uan lterson, Alie aan lterson,

Conie ud Bergh.

Zinend: Remco Berghuis, Leon ad Bergh.

En dan nog een hele "stille kracht".
Deze persoon zien we egenlijk maar heel
weinig op het voetbalveld, maar zeweet pre-
cies wat er allemaal gaande is.

Het is namelijk onze eigen ledenadministra-
tice, Ellen van Veen. Zij hotdt precies bij
wie er allemaal lid is, en tevens is zij de typis-
te van het club-blad De Nieuwe Groen-
witter.

Tot besluit enkele niet-stille krachten, ons
huidige bestuur. Niet stil, maar duidelijk op
de voorgrond tredend en toch zeer belang-
rijk voor de vereniging. Ook zij stoppen vele
uren vrije tijd in het leiden van onze vereni-
ging. Ellen uan Wen.

En dan natuurlijk nog de groten onder de stille ftrachten. Dit zijn ereleden . Deze
mensen zijn hiertoe niet voor niets benoemd. Zr1 zetten zich aJ. jaar en dag in
voor de voetbalvereniging Tlicht en mogen dus in een Jubileum-boek als dit is

niet onvermeld blijven.
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Aan deze mensen is al onze dank betuigd bij de benoeming tot erelid. Maar aan-
gezien zij nog steeds aktief enlof zeer betrokken zijnbij de v.v. Thicht, zou het
toch op zijn plaats zijn om deze mensen nogmaals te roemen voor hun inzet.

Het bestaur a.nno 1994:
Staand u.l.n.r. André \Vahl: jeugdsecretøris, Bert uan Wen: jeagduoorzitter,

Peter uøn Antwerpen: 2e secretøris, Martin Toonen:

wedsnijd"secretøris, Gerrit uan Blittersu.,ij h: commissaris onderhoud

en materiølen

Jan Zweserijn: cornmissaris seniorenuoetbal, Dirh Paþ: secretøris,

Jan aan Arhel: aoorzitter, Ab Deen: penningrneester

Zoals al is vermeld in het voorwoord, is er hopelijk niemand vergeten. Dank gaat
uit naar alle stille krachten die zich belangeloos inzetten voor de v.v. Ticht. 'líij
hopen dat zrl dit nog lange tijd zullen blijven doen.

Zixend u.l.n.r CAFE-BILJART

HET KOE,TSHTJIS

HERIVTAN UZERMAN
KERKSTRüLTT 1

TRICHT
TEL. 03455 - 73rr3
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Maghet
vAnaf

deze plek?

Het grote verschil met andere

banken is misschien wel dat het bij de

Rabobank niet alleen om geld gaat.
De Rabobank is

Die betrokkenheid merkt u bij tal van
activiteiten bij u in de buurt. Dus ook
als er een feestje is, zijn wij erbij om de

namelijk altijd een

betrokken bank
ge\Meest.

Dat komt omdat
we een coöperatie
zijn en het belang

van onze klanten
voorop stellen.

felicitaties aan u
over te brengen. En
ook als het niet
persoonlijk kan,
dan kan het in
ieder geval vanaf
deze plek.

Rabobank. Aangenaam.

Rabobank "De Lingestreeli' B.A.
Kantoren te: Geldermalsen, Beesd, Buren,

Deil en Tiricht

50 jaar

v.v. Tricht
proficiat!
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Het derde veld....

De laatste jaren heeft "het derde veld" als een rode draad door de geschiedenis
van de v.v. Thicht gelopen, en nog steeds is het een belangrijk aandachtspunt bin-
nen het beleid van het bestuur van de vereniging. Hoe op weg naar het jaar

2000? Een ieder
heeft/had èr wel een
mening over en de
gemeente Geldermalsen
kreeg al vlug de Zwarce
Piet toegespeeld.
MAAREERST... waar-
om hebben wij
recht/behoefte aan een

3e speelveld?

Voorzitter Jan uan Arhel en secretøris Cor uan Doesburg zien weer

enhele trainingen "in het water uallen".

Een aantal feiten:
1) elke zaterdag moeten minstens 11 elftallen gebruik maken van twee velden.
2) De w Tlicht heeft procentueel de meeste afgelastingen van wedstrijden in de

regio!
3) alle trainingsactiviteiten/uren moeten over vier avonden verdeeld worden.
4) veel trainingen van lagere elftallen moeten bij slecht weer afgelast worden,

omdat we dan maar over één trainingsstrook kunnen beschikken
5) De voetbalsport is in Thicht veel populairder dan in onderzoeken wordt gepu-

bliceerd. Het percentage actieve sporters ligt ruim boven het landelijk gemid-
delde. De v.v. Tlicht voorziet dus duidelijk in een behoefte.

6) Vergelijking actief ledenaantal met speelvelden t.o.v. naburige verenigingen
per 1991:

Vereniging
w Tþicht
GW
w Beesd
Rhelico
MW',5g

Actieve leden - Aantal speelvelden
303 2
279 3
224 3
208 3
r75 2

Dus Thicht als srootste verenisins de minste soeelvelden! (Prosnose van het
actieve ledenaantal in het jaar 2000:335t) In het komende stuk zullen we pro-
beren de feiten/gebeurtenissen nog eens op een rijtje te zetten.

Resumé overleg gemeente Geldermalsen - w Tiicht.
- vanaf begin 1988 kontakten met de gemeente Geldermalsen over aanvraag3e

speelveld.
- in augustus 1988 overleg met gemeente en gegevens verstrekt over een even-

tueel behoefte-onderzoek ten aanzien van een 3e speelveld.
- op 2l december 1988 overleg met dhr. van de Vendel (wethouder sportzaken)

over het 3e veld (belangrijkste punt tijdens dit overleg: vóór-financiering (=het
voorschieten van het benodigde bedrag door de v.v. Tlicht, waarbij de gemeen-
te dan achteraf jaarlijks dat bedrag gaat aflossen) is voor de gemeente
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Geldermalsen niet bespreekbaar.
- op 27 juni 1989 pas het vervolg op dit gesprek. Belangrijkste conclusie na dit

gesprek er is geen geld voor een 3e speelveld bij de gemeente en er komt geen
onderzoek naar de behoefte aan een 3e speelveld.

- deze laatste conclusies worden op 6 november 1989 nog eens bevestigd.
- in november 1990 worden dan eindelijk, op verzoek van de gemeenre, gege-

vens verstrekt ten behoeve van een behoefte-onderzoek (Dit werd yerricht door
een stagiaire van het HogerBeroeps Onderwijs te Tilburg, mer als richting
sport-economie).

- in oktober 1991 de gemeente gevraagd naar de uitslag van dit onderzoek.
Hiervan werd niets meer vernomen. Larer bleek dat het onderzoek op een flop
was uitgelopen!

- in november 1991 de gemeente dus maar weer verzocht om nu een gpçd
onderzoek te laten verrichten. Tevens werden de diverse politieke partijen hier-
over aangeschreven.

- in mei 1992 wordt door de Gelderse Sport Federatie (GSF) gesrarr mer een
behoefte-onderzoek in heel de gemeente Geldermalsen.

- in het najaar van 1992wordt een rapport van dit onderzoek gepresenteerd en
naar blijkt heeft de v.v. Tlicht als enige vereniging speelvelden te kort.

- de 'þolitiek" gaat zich er ook over buigen tijdens kommissievergaderingen.
- in het voorjaar 1993 volgt er een onderzoek door de Heidemij Realisatie.
- in augustus 1993 verschijnt het rapport van de Heidemij, mer alweer de beken-

de conclusie: de v.v. Ti'icht moet nodig een 3e speelveld erbij!

Dit rapport had echter
ook een negatieve bij-
komstigheid. Als advies
stond ook vermeld:
Realisatie 3e veld zon-
der grondaankoop,
m.a.w. zoek het maar
uit op je eigen terrein.
Dit zou dus inhouden:
hoofdveld een kwart-
slag draaien en de boel
opschuiven om ruimte
te maken voor een 3e
veld. Dit zou dus weer

De politieh gaat zich er mee bemoeien. Een loþale beþendheid inhouden dat we bijna

uerpt zich ip ab uoontechter. *;:l::itråJ.îî5:1
we weer met heel de verenigins op trainen ...?? JulsT!.::äitüfËrË"#"f,ffi
(dat dus binnen de kortste tijd weer onbespeelbaar zou zijn).

Het rapport van de Heidemij is dus voor de w Ti'icht geen oplossing en dus ook
niet bespreekbaar. 'S(/'at we ook niet moeten vergeren als leden is het feit dat als
er een 3e veld aangelegd gaat worden, dir voor de leden/vereniging wel eens
organisatorische en financiële problemen met zich mee kan brengen. \Øelke
oplossing er ook gekozen wordt (het 3e veld op ons besraand rerrein ofgrond-
aankoop), de vraag blijft dan: \Øaar gaan we tijdens de aanlegperiode op voet-
ballen met d. onze teams? AIs het voorstel van de Heidemij wordt aangehouden,
kan de aanleg van die velden wel eens T\ØEE SEIZOENEN duren! Dit bete-
kent dat we ergens anders spel- en oefenruimte moeten huren (extra kosten
f 175.000, o.a. minder/geen inkomsten kantine + het ongemak van ergens
anders je "thuiswedstrijden' voetballen).

Twee voetbalvelden.is
totaal geen getichl'

IIERTAT IJZER]TAT

zorgt voor een derde
veh in ïRICHT

STEM 2'l maart

LIJST 4
KANDIDAAT 6

Jubileum v.u fri"Srt p g. 92 Jubileum v.n f ri.ht p^g. ) j
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- in januari 1994 komt. uit de politieke hoek goed nieuws. Alle politieke partij-
en spreken zich uit vóór een 3e speelveld voor Thicht. Volgens insiders môet het
bij de raadsvergadering in februari slechts een "hamerstuk' zijn.

- eind janua ri 1994 komt Tiicht, ook middels de pers, met een alternatief plan
voor het 3e speelveld. Bestaande velden laten liggen en door aankoop van
grond op een naburig perceel ruimte maken voor een 3e veld (mindãr kosten,
minder ongemak).

- 22 februari 1994 - inderdaad, bij de raadsvergadering blijkt het 3e speelveld
voor Thicht slechts een hamerstuk te zijn. Unaniem wordt voor de aanleg beslo-
ten.

- medio april1994 - in principe is het plan van de Heidemij om op het huidige
complex drie velden aan te leggen van de baan. Dit houdt in dat er tot grond-
aankoop moet worden overgegaan. De gemeente Geldermalsen is inmiddels
gestart om met de betrokkenen (lees: de "buren" van de v.v. Thich$ in gesprek
te komen (dus het maisveld of de boomgaard?).

- inmiddels aangekomen in mei 1994, dejubileummaand: ZoaIs dat dan
heet:"bij het ter perse gaan" (eind april) van dit jubileumboek is de situatie nog
steeds dat de gemeente in overleg met de diverse partijen is, verder kan onze 

-

verslaggeving niet meer gaan. 
'W'e hopen uiteraard dat het e.e.a. zo spoedig

m_ogelijk zal verlopen, misschien zelfs zo voordelig voor de v.v. Tlichì dat wi;
jullie bij het vieren v31o_ns 60-jarig bestaan in het jaar 2004 de aanleg kunnen
melden van ons V...DE SPEEIVELDI
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v.v. GVV. comnlex Hoec Weide te Geldermalsen
- Ovcrcapaciteit bij de wedstrijdvelden.
- Overbelasting van de trainingsvelden met meer dan 100%.
- Oefenveld II is te klein.

s.v. MYV'58. complex Achterveld tc Mstcren
- Overcapaciteit van de wedstrijdvelden.
- Overbcspeling van het trainingsveld.
- Matigc tot slechte kwaliteit van alle veldcn, vooral het traíningsvel

v.v, Tricht. comolex Cravcstein te Tricht
- De v.v. Tricht heeft een veel te klcinc accommodatíe. D¿t g€ldt

zowel voor de wedstrijd- als dc trshingsvclden.
- T.g.v. de.vcrwachtc groci van do vcreniging zullen de capaciteitspr

blemen zlch vergroten.
- De kwaliteit van de velden is matig tot slecht.

â.

ùe
c.

\

- De trainingsvelden en het 2e wcdstrijdvcld

+'s

- Hoofdvcld hc€ft iets zachte strokcn aan dc zijkanten.
hebben ecn matige
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'Wist u dat ... nog?

Geheel volgens traditie van ons clubblad "de Groenwitter" willen wij dit jubi-
leumboek beëindigen met enkele markante 'wist-u-datjes" uit Groenwitters van
de afgelopen 10 jaar.

Ter inleiding nog het volgende.
Bij al de inspanningen welke de.iubileumboek-commissie zich moest getroosten
om het materiaal voor dit boek te verzamelen, hvamen wij een nota tegen van
de Gelderse Sport Federatie (GSF), waarin stond vermeld dat de meeste sporters
zich bevinden onder mensen met een hogere opleiding. Dus "slimmere (?)" men-
sen sporten meer. De voetbalsport, zo stond in deze zelfde nota vermeld, heeft
zijn beoefenaars uit alle lagen der bevolking, ongeacht afkomst, geloof inko-
mensklasse, opleiding, etc. Om aan te tonen dat wij bij onze vereniging dus ook
slimme leden hebben, hier de volgende "wist-u-(nog)-datjes":

'Wist u (nog) dat ...

... Henk Mioch zich afmeldde voor de wedsuijd Everstien 3 - Tiicht 3, terwijl
hij niet eens was opgesteld!

... De redactie van de Groen rüitter een vergadering had belegd bij Rien van
Alphen thuis.

... hijzelf niet aanwezig was, omdat hij de vergadering "straal" vergeten was.

... Vim van Herreveld ook wel eens naar het toilet moet.

... hij nu naar een toilet op het sportterrein van de K.N.VB. teZeist moest.

... hij het urinoir koos naast waar Elias aan het "watereri' was.

... \Øim, vrolijk kletsend, vervolgens zijn behoefte ging doen.

... hij bijna een harwerlamming kreeg toen hij naar beneden keek en slechts een

tegelvloer onder zich zagt.

... August de Keyzer medio maart aan zijn leider vroeg wanneer de niet ver-
kochte lootjes en het geld ingeleverd moesten worden.

... debazar en de verloting al plaats gevonden hadden in december!

... Dirk Pak iedere week vier exemplaren van het jeugdnieuws thuis onwangt.

... hij, ondanks dit grote aantal nieuwsbrieven, naar Leerdam afreisde om daar
zijnzoon te zien voetballen.

... zijn zoon op dat moment in Tiicht aan het spelen was!

... Bertus van Iterson bij het jokeren znveel punten behaalde, dat hij overtuigd
was van de winst.

... hij later pas ontdekte dat het er bijjokeren om gaat om zo weinig mogelijk
punten te behalen.

... André'SØahl tijdens een wedstrijd dacht dat hij een spiraaltje gevonden had.

... Corrie Pak, bij nadere inspectie, ontdekte dat het hier om een oorbel ging.

... De jubileumboek-commissie weer erg veel heeft gelachen bij het lezen van 10
jaar "wist-u-datjes"

Als schrale troost voor bovenstaande leden willen wij hen de komende 10 jaar de
volgende leuze meegeven:
..EEN ONS GELUK IS MEER DAN EEN POND VERSTAND!"

Piet_ Vefgleegt
VERKOOPT BIJNAAIIES. ¡ r i ¡ ¡

. TUINMEUBELEN
' KAMPEER ARTIKELEN

BEESD Voorstraat 66
Middenstraat 27

. VR¡JETIJDSKLEDING

. WERKKLEDING

03458-1625

. AUTO STEREO
' TELECOMMUNICATIE

Woensdagmiddag gesloten
Vrijdag koopavond

TIEL Winkelcentrum
Kwelkade 53

03440-21668 Maandag gesloten
Donderdag koopavond

JAN ENANNIE HOL

* TAXI
* AUTORIJSCHOOL
* ROU\øVERVOER

TROtrvøRIJDEN
TOURINGCAR-
VERHUUR

\ll de Zwijgerweg3g
419f \ÙøC Geldermalsen

Tel.03455 - 73300 b.g.g. 7r7jj
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\I.HAKKERÏ

Voor een Sportieî Boeket

geldersestraat 26-28 - 4191 bc geldermalsen - leleloon 72038

Verbrugh Makelaardij o. g.

U BENT BETER AF MET EEN LMV-MAKEL/fuAR

Geldermalsen, Marktpleln ga

Teleîoon03455-75541 m,.,"

:\
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D€
Groerte

Spedalist

KASSA! I
EXTRA LAGE PRIJZEN

voor uw aardappelen,
$oente en fruit

WAAROM ZIJLI.,EN WE

DUUR DOEN!

KOM, KIJK EN VERGELIJK!
Elke vrijdag van 10.00-19.00 uur

Kerkstraat 29 Tricht

ro,ziens,u Gert-Jan van Renswou
Uw bet¡ouwba¡e pa¡tner in vers.

Het leveren van tóp'kwaliteit is voor ons geen lrunst!

Jubileum 
v'v' Tricht Pag' 95

FOTO VERANT\øOORDING:

Hierbij bedanken wij de fotogr"*"' ,.il'?"ïîlJåteyling

voor het mogen plaatsen van enkele van hun foto's'

DANK\üøOORD:

Speciale dank willen wij uitspreken aan Dick van Leerdam, de grafische vorm-
gev€r van ons boek._Hij moest, door de al eerder gememoreerde brand, zijn
verloren gegane werk opnieuw doen.
Dick, namens de w Tiicht, bedankt voor de prettige en professionele begelei-
ding en samenwerking.



SCHILDERSBEDRIJF

E\¿ERT\¿ANNIEML

Groeneweg 46
4L97 HH Buurmalsen
Tel-Fax 03455 - 76707

VOOR AL UW SCHILDER. EN BEHANGWERK, GLASZETTEN

lValrkermans
Audio Y¡dec

Voorsfrooi 48 4153 AM Beesd
Tel: 03458 - 3979

MODEHUIS

'T HOOGHUIS 1-2 - GELDERMALSEN - TEL. 71 581


