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Peter Snoeren: ‘Je moet niet
stoppen omdat je oud wordt.
Je wordt oud omdat je stopt!’

Nieuwe prijsvraag:
Herken de speelsters

Uit het archief:
Toen & nu

S.v. terheijden, dat zijn wij!

voorwoord

inhoud
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Even voorstellen:
De meiden van de kantine

Stephan van Gurp
Voorzitter S.V. Terheijden

Het voetbalseizoen is klaar en met een
enorm warm gevoel kijk ik erop terug.
Ik wil er niet te veel bij stilstaan, maar vorig
jaar rond deze tijd kon er enkel door de jeugd
zeer beperkt gevoetbald worden. En nu
hebben we een prachtig seizoen erop zitten
met vele mooie doelpunten, spannende
wedstrijden én kampioenschappen.
Geweldig om te merken dat ondanks twee
beperkte voetbaljaren onze club leeft. We
gaan nu genieten van de zomer en daarna
bouwen we samen verder aan onze
geweldige vereniging!
Geniet van de vakantie!
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de voorzet

even voorstellen

Peter Snoeren
Peter Snoeren is 75 lentes
jong en 63 jaar lid, maar als
het aan hem ligt, houdt hij het
voorlopig nog niet voor
gezien. Wat heeft Peter
allemaal betekend voor de
club? Wat doet hij momen
teel? En hoe ziet Peter zijn
toekomst eruit binnen onze
vereniging?
Het verleden
Peter begon op 12-jarige
leeftijd te voetballen bij
S.V. Terheijden met onder
andere Jack en Roel Voogt. Op
zijn 18e in de A-jeugd werd hij
voor het eerst kampioen. Na
het kampioenschap moesten
de spelers overgeheveld
worden naar de senioren. Een
tweetal spelers vertrok naar
NAC Breda, een paar spelers
stopten, maar de meesten
maakten de overstap naar het
eerste elftal. Voor Peter gold
dat niet. Hij ging zijn kwali
teiten tonen bij Terheijden 4.
Op 23-jarige leeftijd maakte hij
op één dag negen (!) doel
punten: vier bij de Plakboys
(het caféteam), vijf bij
Terheijden 4. Wim van den
Broek, trainer van het eerste
op dat moment, had dit gezien
en haalde Peter bij Terheijden 1.
Wim is vijf jaar trainer van het
eerste geweest, Peter vijf jaar
speler. Hierna is hij tot zijn 50e
blijven voetballen in verschillen
de lagere elftallen. Daarna is
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Peter leider geworden en dat is hij nog tot op
de dag van vandaag, al 25 jaar.
Het mooiste moment van Peter in zijn 63 jaar
bij S.V. Terheijden was het kampioenschap van
Terheijden 6 (of zoals hij zelf zegt: T-SIX).
Het heden
Momenteel is Peter leider van Terheijden 5 en
hier heeft hij het nog altijd naar zijn zin. Dat
komt volgens hem doordat het spelletje nog
steeds leuk is. Ook vindt Peter het leuk om
nog om te gaan met de jongere generatie.
Vroeger was Peter als leider de hele week
bezig met spelers regelen. Dat besteedt hij nu
steeds meer uit aan zijn assistenten Max Lips
en Robert Driesen. Er is één speler die wel
heel erg trouw is aan deze leider: alle 25 jaar
dat Peter leider is, is Marco Haasdijk al speler
van zijn team. Daarnaast is Peter ook onder
deel van het Walking Football team van
S.V. Terheijden. Het is een erg gezellige groep
en Peter hoopt dat er nog meer aanmeldingen
komen voor dit team.
De toekomst
Peter zou het mooi vinden om leider te blijven
tot het jubileum van S.V. Terheijden in 2026,
mits hij gezond blijft, en zoals hij zelf zegt: ‘’De
jongere generatie moet er ook achter staan.’’

De kantine speelt een belang
rijke rol binnen onze vereniging,
maar ook in ons sociale leven.
‘De’ plek waar (omliggende)
dorpsgenoten elkaar treffen.
We maken er ‘vrienden voor
het leven’, drinken er
gezamenlijk een drankje,
analyseren eindeloos die ene
wedstrijd of stillen onze
honger met een heerlijk
broodje kroket.
Maar wie zorgt ervoor dat na al
die minuten rond rennen op
het voetbalveld er na afloop
een heerlijke beloning te
bestellen is?
Maak kennis met de meiden
van de keuken: Laia, Benthe,
Anna en Merel
Deze vier enthousiaste meiden
sloven zich iedere zaterdag en
zondag voor ons uit. Je zou

denken dat de sauzen inmiddels wel beu zijn,
maar niets is minder waar – ze vinden het juist
ontzettend leuk! Want naast alle grote en kleine
bestellingen is er ook ruimte om gezellig te
kletsen. Ze zijn namelijk niet alleen vriendinnen
maar ook zijn Laia, Bente en Anna teamgenoten
van MO-15.

‘Keep your friends close,
but your snacks closer!’
Fun fact: Broodje kroket en broodje mexicano
zijn de favoriete snacks van onze vereniging.
Zelf zijn de meiden unaniem over hun favoriete
snack, namelijk KIPNUGGETS!
Wij zijn ontzettend blij dat deze meiden zich zo
inzetten voor de vereniging. Wil jij, of een
vriend/vriendin, ouder of kennis, ook deel
uitmaken van het Terheijden-kantineteam? Meld
je dan via: kantinebeheerder@svterheijden.nl.
Sporadisch bijspringen is op vrijwillige basis,
geregeld bijspringen is op basis van een kleine
vergoeding.
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Één-tweetje

We are the
champions!
Seizoen 2021-2022 is ten einde
gekomen. Gelukkig heeft de bal weer
veelvuldig gerold op onze velden en
hebben we een aantal kampioens
teams die we graag in het zonnetje
zetten. Gefeliciteerd!

Terheijden 3

Terheijden JO13-01

Terheijden DA30+
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Terheijden JO17-01
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verslag

Van vader op zoon, of geldt dat
voor de familie Schalk toch niet?
In de JO9 en JO11 spelen Milo en Tim
Schalk wekelijks hun wedstrijden en
dat doen de jongens met veel
fanatisme! Milo staat achterin zijn
mannetje en Tim is een aanvaller
die met trucjes zijn tegenstander
probeert gek te maken. Maar van wie
hebben de jongens dat?
We vragen het na aan de vaders en
het blijkt niet van hen te komen.
Evert heeft ooit een paar keer
getraind, maar kwam erachter dat
het niks voor hem was. Kristian kwam
niet veel verder dan Evert, al denkt
Kristian daar zelf iets anders over.

Op zondag 24 april
speelde het G-team van
S.V. Terheijden een wedstrijd
tegen het G-team van RWB.

Dat zowel Evert als Kristian
inmiddels toch betrokken zijn bij
S.V. Terheijden is wel duidelijk.
Van zowel Bouwbedrijf Schalk als
Schalk Interieurbouw hangt een
mooi sponsorbord langs het
hoofdveld en voor het jeugdkamp
staan zij ook allebei al jaren klaar
om door middel van sponsoring het
mogelijk te maken.
We hopen dan ook dat zij alle vier
nog lang aan de vereniging
verbonden blijven en dat Milo en
Tim de vaders qua voetbal nog wat
kunnen leren.
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Wedstrijdverslag G-Team
S.V. Terheijden – G-Team RWB


De laatste wedstrijd die het
G-team speelde, hadden zij
winnend afgesloten tegen het
eerste elftal van Terheijden
op de zaterdagmiddag met
carnaval. Hierdoor gingen zij
vol vertrouwen het duel in met
RWB.
De warming-up van RWB zag
er professioneel uit; ze waren
ruim op tijd op het veld.
Terheijden deed het wat rustiger
aan en daardoor kwamen zij al
snel op achterstand. RWB
begon erg sterk en had de
eerste helft het beste van het
spel. Mede door de mooie
reddingen van doelman Frank
bleef de schade beperkt en
bleven er kansen voor
Terheijden om de wedstrijd om
te kunnen buigen. Door een
mooi afstandsschot van
Dennis, een mooie solo van
Yuki en een intikkertje van
Jurgen was het bij rust 3-5.

Na een korte pauze volgde de tweede helft.
Hierin had Terheijden het betere van het spel
en het plezier spatte ervan af. Tegen de
verwachtingen in maakte RWB er in een
counter 3-6 van. Op dat moment kreeg Harry
van Terheijden het op zijn heupen. Hij maakt
twee mooie goals en daardoor was de
spanning weer terug in de wedstrijd: 5-6.
Hierdoor werd RWB wakker geschud en
begonnen zij weer met aanvallen. Ondanks de
reddingen van keeper Frank kon Terheijden
het niet voorkomen dat RWB uitliep: het werd
kort achter elkaar 5-7 en 5-8. Het was mooi
om te zien dat Terheijden de koppen niet liet
hangen en nog vol voor een resultaat ging.
Het leverde nog een fantastische goal van
sterspeler Yuki op, maar de wedstrijd duurde
te kort om de score nog om te buigen naar
een overwinning. Helaas geen overwinning
voor Terheijden, maar het team mag trots zijn
op wat zij hebben laten zien.
De wedstrijd werd afgesloten met een
penaltyserie. Die werd wél winnend
afgesloten door de Terheijdenaren!
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Langs de velden


Op een zonnige lenteavond lopen Thieu Visker
(58) en Fred Vrolijk (54) samen over het
hoofdveld. Sinds een aantal weken hangt
het hele veld vol met zwart-witborden. Deze
nieuwe omheining is mogelijk gemaakt door
Thieu en Fred.

De charme van een dorpsclub
Thieu Visker is eigenaar van Visker
Interieurbouw en woont in Terheijden. Hij
speelde ruim dertig jaar bij onze vereniging en
op het hoofdveld komt meteen een mooie
herinnering naar boven. Thieu: ‘Ik ben maar één
keer in mijn voetbalcarrière kampioen geworden.
Dat was met het tweede team op dit veld. Mijn
positie was spits en zo af en toe pikte ik een
doelpuntje mee.’ De zoon van Thieu, Vince
Visker, speelt momenteel ook bij S.V. Terheijden.
Thieu voetbalt zelf niet meer, maar is al jaren
betrokken als trouwe sponsor van de club.
Fred Vrolijk, woonachtig in Ulvenhout, is vier
seizoenen hoofdtrainer bij S.V. Terheijden. Nadat

hij de vacature voor trainer zag
en een aantal gesprekken met
bestuur en spelers had gehad,
was het duidelijk dat beide
partijen het zagen zitten. Fred
heeft jarenlange ervaring als
hoofdtrainer bij verschillende
clubs in de regio, waarvan de
meeste dorpsclubs waren.
Natuurlijk is onze vereniging de
mooiste club die hij heeft
getraind. Voordat Fred trainer
werd, speelde hij jaren bij
Papendrecht.
Het eerste maakt via de na
competitie kans op promotie
naar de derde klasse. Het past
bij de grote ambities dat het
hoofdveld een professionele
uitstraling heeft. Daarom
hebben Thieu en Fred samen
ervoor gezorgd dat er een
nieuwe omheining langs het
volledige veld hangt.
Na afloop van S.V.
Terheijden tegen
Noordhoek belandde
de selectie in café De
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Zevende Hemel. Fred raakte
daar in gesprek met Thieu, die
aan de bar zat. Ze kenden
elkaar al vanwege het werk in
de interieurbouw en een
geanimeerd gesprek volgde.
Zo ontstond het enthousiasme
voor het idee om het hoofd
veld volledig te omringen in de
clubkleuren.
Ook aan duurzaamheid is
gedacht: de borden kunnen
worden bestickerd door
nieuwe sponsoren. Wil jij met
jouw (bedrijfs)naam op een
bord langs het hoofdveld?
Neem dan contact op met
sponsorcomissie@svterheijden.nl
om de mogelijkheden te
bespreken.

verbouwing van de kleedkamers, de renovatie
van de kantine en andere leuke initiatieven als
‘train de trainer’. Dit alles om ervoor te zorgen
dat de betrokkenheid van leden én ouders
groot blijft.

‘Fred en Thieu raakten
aan de bar van de
Zevende Hemel met
elkaar in gesprek’
Thieu en Fred, dank voor dit mooie geschenk
en we hopen jullie snel langs de lijn te zien
staan van het hoofdveld als het eerste team
strijdt om promotie!

De vereniging maakt zo weer
een mooie stap na de
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prijsvraag

even voorstellen

Herken de
speelsters!
Al vele jaren
trouwe sponsor

In iedere Voetbal Allerlei staat een
prijsvraag. Deze keer ‘Herken de
speelsters!’.

Toin Lips (62 jaar) is al
jarenlang op vele manieren
een, trouwe sponsor van onze
vereniging. Inmiddels is hij
alweer tien jaar rijinstructeur
en heeft hij regelmatig leden
van onze vereniging in zijn
lesauto.
Toin is is al bijna 40 jaar
betrokken bij onze vereniging.
Hij is getrouwd met Saskia en
zijn zonen Max en Mike zijn
actief bij Terheijden 5. Toin is
al jaren trouwe sponsor van
onze vereniging omdat hij de
betrokkenheid voelt bij de
Terheijdense gemeenschap en
hij helpt graag om dit in stand
te houden. Hij is zelf jarenlang
spelend lid geweest, eerst in
de jeugd en via de A1 uiteinde
lijk naar de selectie onder
leiding van Wil Roovers. Toen
zijn werk steeds belangrijker
werd, besloot hij om in de
lagere teams te gaan voet
ballen. Als je bij Toin in de
lesauto stapt, is de kans groot
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dat er gekletst wordt over de wedstrijden van
dat weekend. Geregeld stappen er spelers van
onze vereniging bij Toin in voor een leuke les.
Ook heeft Toin zijn grote liefde, Saskia, leren
kennen tijdens de derby VCW-S.V. Terheijden.
De weekendjes weg met de selectie en
zaterdag 3 zijn mooie momenten die hij niet
snel meer zal vergeten. Er duiken af en toe
zelfs nog foto’s op van memorabele uitjes naar
onder andere Denemarken met Zondag 2.
Als tip geeft Toin aan dat hij hoopt dat de
vereniging blijft zoals die is en dat het belang
rijk is om oog te hebben voor de individuele
mens. Hij bewondert de aanpak van onze
vereniging – knap hoe momenteel alle facetten
onder de loep worden genomen.
Dank voor dit compliment, Toin, en voor jouw
trouwe steun.

Weet jij wie deze meiden zijn? Mail de
oplossing vóór 1 augustus 2022 naar
prijsvraag@svterheijden.nl.
De winnaar krijgt een S.V. Terheijden-pakket!

van het bestuur
Het seizoen zit erop. Op de
kaderavond (9 juli) willen we
graag alle vrijwilligers in het
zonnetje zetten. Vooruitlopend
willen we als bestuur via deze weg
graag iedereen bedanken voor
alle inzet het afgelopen seizoen.
Zonder jullie geen vereniging!
Tijdens de zomerstop gaan we
verder met de borden rondom
het A-veld en zijn we druk op
zoek naar een aantal belang
rijke vrijwilligersfuncties binnen
onze vereniging, Peter van der
Broek heeft aangegeven te
stoppen als penningmeester.
Peter heeft zich de afgelopen
jaren vrijwillig ingezet voor
onze vereniging waarvoor we
hem willen bedanken! Met
name de rol die hij heeft
gespeeld in de realisatie van de
kleedkamers is zeer bijzonder.
Peter is bereid hand- en
spandiensten te blijven ver
lenen voor de vereniging, maar
gaat ook genieten van zijn
welverdiende pensioen en zijn
kleinkinderen!
Daarnaast gaan we deze zomer
starten met het projectteam
voor het 100-jarig bestaan in
2026. Inmiddels hebben de
eerste vrijwilligers zich gemeld.
Heb je interesse om te helpen
of ben jij de nieuwe penning
meester die onze vereniging
kan ondersteunen? Mail dan
naar bestuur@svterheijden.nl.
Voor nu wensen wij iedereen
een fijne zomer en tot volgend
seizoen!
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uit het archief

In 2005 verscheen de (toen)
laatste Voetbal Allerlei. In deze
rubriek blikken we terug op een
uiting van toen. Deze keer in de
spotlight: het interview met Rolf
Voogt. Dezelfde vragen leggen
we nu voor aan zijn zoon Jelte.

14

Toen & nu!
Rolf Voogt
Geboren
28 september 1976
Broers/zussen
1 zus, Ilse Voogt
Opleiding
MAVO/MTS bouwkunde
Beroep
Bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau
Partner
Geen
Kinderen
Gelukkig geen
Lengte
1,83 m
Gewicht
80 kg
Positie
Rechts op het middenveld
Trainers	Genoeg, kon er nooit echt goed mee opschieten
Hoogtepunt	Kampioenschap A en bekerfinale van Brabant
Sterk	Conditie & snelheid. Ook aardig eindje ingooien
Zwak	Mijn linkerbeen, gebruik ik alleen om op te staan
Beste trainer
Louis van Gaal
Favorieten club	
Ajax, alleen dit seizoen twijfel ik wel een beetje
Stadion	Camp Nou van F.C. Barcelona.
Beste voetballer
Marco van Basten
Mooiste voetbalmoment	Goal Van Basten in de finale van het EK ‘88
Vrije tijd	Een filmpje kijken en wat prullen op computer
Tv
Friends en sportprogramma’s.
Mooiste cd
Throwing Copper van Live.
Beste film
Menace II Society en The Shawshank Redemption.
Eten
Eigen gemaakte bami
Drank
Bier
Roken
Gelukkig niet. Nooit gedaan en ga ik nooit doen.
Trots op
Mijn familie
Hekel aan
Autoritaire personen en opscheppers
Opwindend
Mooi rondingen bij een vrouw
Afstotend
Mensen die naar (oud) zweet ruiken
Opstelling Nederlands elftal	4-4-2: Van de Sar, Reiziger, F. de Boer, Stam,
Numan, R. de Boer, Davids, Cocu, Overmars,
Van Nistelrooij, Kluivert
Beste eigenschap
Het hebben van een eigen mening
Slechtste eigenschap
Ik kom altijd te laat
Kampioen KPN-telecompetitie	Volgend seizoen Ajax. Dit seizoen PSV
Degradatie-telecompetitie
F.C. Den Bosch, MVV en Cambuur Leeuwarden
Voetbalhumor	Als iemand uithaalt op goal, maar volledig mist
(Mirko) en dan roepen: hier het je je been terug
Kleedkamerhumor	Praten over de vorige avond en dezelfde morgen,
het gaat dan meestal over seks
Prognose S.V. Terheijden 1	Op eigen kracht de 3e periode titel halen, maar
promoveren naar de 2e klasse nog niet
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Jelte Voogt NU (2022)
22 juni 2010
Ja, een zus: Robyn
1,57 m
39 kg
Centraal middenveld
Sven, Kees en Ard
Kampioen met de JO13-1
Inzet, pasen en samenspel
Op goal schieten
Allemaal of moet ik nog krijgen
Ajax
Santiago Bernabeu (Real Madrid)
Karim Benzema
Real Madrid-Ajax (1-4)
Voetballen, gamen, vrienden
Ik kijk geen tv, maar YouTube
Ik heb geen cd, maar Spotify
Marvel-films
Pizza
Cola en Fanta
Nee
Opruimen
Roken
Bijlow, Dumfries, Van Dijk,
De Ligt, Malacia, Frenkie,
Gravenberg, Wijnaldum,
Danjuma, Depay, Bergwijn
Altijd goed mijn best doen
Vergeet vaak dingen
Ajax
Heracles, Willem II en PEC Zwolle
Doucheputjes over laten lopen
Promoveren
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Blijf altijd up-to-date over het reilen
en zeilen bij S.V. Terheijden. Volg ons
via onze website, Instagram en Facebook!

svterheijden.nl
instagram.com/s.v.terheijden
facebook.com/svterheijden

S.v. terheijden, dat zijn wij!

