GESCHIEDENIS VAN PVC VANAF 1980
In 1980 bestond PVC 65 jaar. Tot aan de datum van dat jubileum is de geschiedenis
diverse malen beschreven, het laatst door Louis Engelman. Ik zal proberen de draad
weer op te pakken vanaf juli 1980 tot en met het jaar 2005, het jaar van het 90 jarig bestaan en het jaar van de opening van het fraaie Marco van Basten sportpark, ons nieuwe
onderkomen.
Het 66e bestaansjaar van PVC begon met een bestuurscrisis. Een diepgaand conflict
tussen bestuur en jeugdbestuur leidde tot het aftreden van het bestuur en het aftreden
van de jeugdvoorzitter. Maar bij PVC gaat het leven meestal gewoon door; het bestuur is
demissionair, er wordt een commissie benoemd en de boel wordt weer gelijmd. De jaarvergadering van september brengt dan weer een “nieuw” bestuur en een “nieuwe” jeugdvoorzitter en zijn alle functies opnieuw bezet.
In dat jaar doet Ad Hopman zijn eerste stappen in de paviljoencommissie en daar is hij
ook niet meer weg te denken.
Aan het eind van dat seizoen krijgt het bestuur in een speciale ledenvergadering toestemming tot verbouw van het paviljoen (uitbreiding met bestuurskamer) en het in de toekomst oprichten van een tennisafdeling. Een poging om ook het zaalvoetbal als een zelfstandige poot binnen een omnivereniging te laten opgaan werd niet aangenomen. Zaalvoetbal blijft (en dat is nog steeds zo) gewoon een tak binnen voetbal zoals de jeugd dat
ook is.
In september 1981 start voor het eerst de grote clubactie. Er worden loten verkocht door
PVC-leden en de opbrengst komt voor een groot gedeelte weer terug in de clubkas. Nog
steeds levert dit ons een mooie som geld op!
Op 1 mei 1982 is de officiële start van PVC-tennis, terwijl in oktober van dat jaar voor
het eerst in de geschiedenis van PVC het 1e en 2e elftal met shirtreclame spelen. De
voor PVC-ers welbekende firma “All-in Glas” van de heer van Rooijen is de trotse sponsor.
Op 21 december 1983 werd een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven door de
besturen van voetbal en tennis, om tot een definitieve vorming van een omnivereniging te
besluiten. Zeer weinig leden waren aanwezig, maar de omnivereniging werd een feit. We
hebben vanaf deze datum een Algemeen Bestuur en daaronder de afdeling Tennis met
een eigen bestuur en de afdeling Voetbal met een eigen bestuur. Memorabel is de samenstelling van het 1e Algemeen Bestuur:
Voorzitter: Theo Salemink, Secretaris: Ben van Veen, Penningmeester: Gerard Vermeent. Verder de heren Anton Otten en Bart Besamusca van de afdeling voetbal en Ineke de Langen en Karel Kuitenbrouwer van de afdeling tennis.
Een van de taken van dit bestuur werd om te onderzoeken hoe de omnigedachte van
PVC in de praktijk te regelen. Er werd een werkgroep samengesteld die dit alles moet
gaan onderzoeken. Die commissie bestond uit de bestuursleden Salemink en van Veen
en verder uit Wim Jansen, Gerard Helling en Jos Ewald.
Deze commissie had o.a. contacten met de USLO (tegenwoordig DMO, afdeling Sport &
Recreatie) en Rijkswaterstaat (feitelijk eigenaar van de grond tussen het kanaal en de
rijksweg). Rijkswaterstaat was bereid om een stuk grond achter de voetbalvelden aan
ons te verhuren, zodat er tennisbanen konden worden aangelegd. De dienst liet echter
doorschemeren dat op termijn een reconstructie van de A2 zou plaatsvinden en dan
moesten wij het terrein weer opleveren. Dit risico kon de club niet nemen en het plan ging
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dus niet door. Achteraf was dit wel degelijk een optie geweest en was de omnigedachte
waarschijnlijk reëel geworden, maar ja…….achteraf is altijd makkelijk praten.
De werkgroep concludeerde dan ook dat een omnivereniging alleen naar behoren kan
functioneren als de accommodatie bij elkaar ligt en een gezamenlijk clubhuis hebben.
Geduld en begrip voor elkaar en samenwerking waar mogelijk.
De jaarvergadering van 1984 (voetbal) levert geen voorzitter op en het bestuur start
weliswaar met 9 personen, maar zonder leiding Er wordt weer eens een commissie benoemd die op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter; tevens gaat de commissie op zoek
naar mensen die andere functies kunnen vervullen.
Hoewel het bij veel verenigingen minder wordt valt de teruggang bij PVC nog wel mee.
Het seizoen 1984-1985 wordt begonnen met 7 senioren, 6 jeugd en 11 zaalvoetbalteams,
waaronder 1 damesteam. Bij de jeugd loopt het langzaam maar zeker wel terug maar de
jeugdcommissie doet er alles aan om het tij te keren.
Inmiddels is er een nieuwe voorzitter bij het voetbal. Niet echt
nieuw want Jan van Schaik is een doorgewinterde PVC-er die het
klappen van de zweep wel kent.
De toto/lotto, een flinke bron van inkomsten, wordt gewijzigd. Formulieren hoeven niet meer opgehaald te worden door de vrijwilligers maar we krijgen abonnee/lotto. Het deelnemersbedrag wordt
gewoon van bank/giro afgeschreven. Eenmalig geeft men zich op
via de club, zodat PVC verzekerd blijft van een deel van de inleg.
In het laatste weekend van mei 1985 wordt uitbundig feest gevierd
vanwege het 70 jarig bestaan. Weliswaar geen officieel jubileum
maar dat maakt niet uit. Als er een feest georganiseerd kan worden dan lopen PVC-ers
meestal wel voorop. Een groot sportspektakel voor het hele gezin, afgesloten met een
barbecue.
Het PVC-ertje dreigt te verdwijnen. Een nieuwe redacteur heeft zich nog niet gemeld en
het bestuur zorgt in het nieuwe voetbalseizoen zelf voor de uitgave maar kan dat niet blijven doen. Het duurt even, het bestuur zorgt voor nooduitgaves maar vanaf oktober 1985
is er weer een nieuwe redactie. Het tennisnieuws dat de afgelopen jaren ook in het PVCertje verscheen vinden we echter niet meer terug. Het einde van de omnigedachte?
In maart 1986 wordt er weer eens een commissie geformeerd die de toekomst van PVC
moet onderzoeken en weer moet proberen om voetbal en tennis nader tot elkaar te brengen. Het lijkt een eindeloze herhaling van zetten met als resultaat een permanente remise?
Het Kerstnummer van het PVC-ertje is weer een gezamenlijke uitgave voetbal & tennis.
Algemeen voorzitter Co Versteeg roept iedereen nog eens op om toch uiting te geven
aan de wens om een omnivereniging. Diverse commissie/werkgroepen zijn daar de afgelopen jaren mee bezig geweest en in 1987 moet er een definitieve beslissing genomen
worden
Nieuw bij PVC bij de start van het seizoen 1987-1988 zijn 2 zaterdagteams. Een aantal
spelers die het bij hun oude vereniging niet meer fijn vonden om te voetballen zijn na een
aantal gesprekken bij PVC terecht gekomen en vanaf het begin voelden zij zich thuis bij
onze club.
In de loop van 1988 werd steeds meer duidelijk dat een omnivereniging zoals de bedoeling was er niet meer in zit. PVC-tennis gaat door als zelfstandige vereniging, wel onder
de naam PVC. In het seizoen 1988-1989 werd het complex gerenoveerd en werden sinds
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jaren ook op het veld successen gevierd. Zaterdag 1 en 2 werden kampioen en PVC 1
zondag promoveerde. Voldoende aanleiding om een groots feest te vieren.
In dat seizoen werd ook de frisbeeafdeling welkom geheten, UFO/PVC. Er werd een
langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend. Omdat de renovatie van de velden
niet bepaald succesvol verliep, ontstonden dit seizoen wel problemen. Frisbee maakt gebruik van een heel veld, velden waren niet altijd bespeelbaar, dus….
Gelukkig bood buurvereniging SKV, waarmee in dat seizoen voor het eerst contacten op
bestuursniveau werden onderhouden, veelvuldig hulp. Ook met de sectie tennis waren er
plezierige contacten en eigenlijk kun je stellen dat in het seizoen 1988-1989 de basis
werd gelegd voor de huidige constructie!
Zoals al gezegd stond dit seizoen in het teken van renovatie. Niet alleen de velden, ook
het trainingsveld (inclusief verlichting) moest eraan geloven. Daar kwam bij dat we veldverlichting noodzakelijk achtten en het dak van het paviljoen moest nodig vernieuwd worden. Het bestuur besloot hier gelden voor vrij te maken.
Er wordt een feestcommissie ingesteld voor de viering van het 75 jarig bestaan in 1990.
Motto zal zijn de toekomst, want PVC heeft bewezen nog steeds een bloeiende vereniging te zijn.
Helaas moest het 1e zondagelftal na slechts een jaar de 1e klasse alweer verlaten. Een
nieuwe trainer, smalle selectie, gebrek aan discipline waren volgens de kenners de oorzaken. Gelukkig werden het 3e en het 6e (de oudjes) wel kampioen.
Zoals zo vaak in het voetbal moet de trainer dan wijken en na een jaar komt er een nieuwe trainer (Huib Prijs) en een door de wol geverfde elftalleider (Herman Beune sr).
Het 75 jarig bestaan wordt groots gevierd met een receptie, waarbij Jan Bennik en Anton
Otten onderscheiden werden met de KNVB speld. Demonstraties van kruisboogschieten
en modelvliegtuigen, een hete luchtballon van de Hartstichting, een feestavond met o.a.
toeteraar Tobi Rix. Ook de Hogeweipooters, in 1987 heropgericht, waren nadrukkelijk
aanwezig. Hoogtepunt van de feestavond was het ontsteken van de lichtinstallatie, een
historisch ogenblik en een trots voor de vereniging.
Op initiatief van de jeugdcommissie zal er een extern marketingonderzoek plaatsvinden
binnen de vereniging. De uitkomsten van dit onderzoek zal de basis moeten worden voor
toekomstig beleid.
Op de jaarlijkse ledenvergadering stelt Jan van Schaik zich niet meer herkiesbaar, maar
aangezien er niemand als nieuwe voorzitter opstaat blijft Jan aan als voorzitter a.i. Een
commissie (uiteraard) zal een opvolger zoeken. In het seizoen 1990-1991 blijft Jan het
hele seizoen a.i.
Hoewel de afdelingen voetbal, tennis en frisbee ingestemd hebben met de oprichting van
een omnivereniging is de praktijk weerbarstig. Met name vanuit de tennisafdeling bestaat
toch verzet en zij kennen weinig prioriteit toe aan de totstandkoming van de omnivereniging.
Een toenemend probleem is de betalingsmoraal. Steeds meer leden betalen de contributie te laat of zelfs helemaal niet. Dit zorgt voor financiële problemen want de kosten moeten wel op tijd betaald worden!
Besloten wordt om de wanbetalers in de toekomst te vermelden in het PVC-ertje, maar
voor de verstokte wanbetalers maakt dit kennelijk weinig uit, want je leest steeds dezelfde namen.
Bij de jeugd in 1991 veel kampioenen, waaronder de A junioren olv jeugdtrainer Adelaar.
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Bij het zaalvoetbal worden de dames 1 kampioen van het rayon Utrecht en promoveren
naar de 1e klasse. In de praktijk komt dat neer op veel spelen in de kop van Noord Holland en dat stuit bij de dames op veel bezwaren. HMS mag de plaats van PVC innemen,
zodat de dames in de “oude” klasse blijven spelen waar zij o.a. PVC 2 tegen zullen komen.
Tijdens de jaarvergadering van oktober 1991 wordt het rapport werkgroep “PVC 2010”
gepresenteerd. Het rapport wordt gepubliceerd in het PVC-ertje en in de komende winterperiode zal er uitgebreid over gediscussieerd gaan worden en zullen er conclusies uit
moeten worden getrokken. Deze jaarvergadering wordt overigens nog steeds geleid door
Jan van Schaik want een opvolger is er nog steeds niet terwijl er nu ook geen opvolger is
voor de afgetreden secretaris Bart Besamusca.
Geruchten over een fusie met UVV worden de kop ingedrukt. Wel samenwerking waar
mogelijk, maar beslist geen fusie. Met SKV zijn er ook prima contacten en daar ziet men
voor de toekomst zeker mogelijkheden binnen een omnivereniging.
Ook is er regelmatig overleg met
PVC-tennis maar de omnigedachte
leeft daar op een laag pitje.
Er zijn grote zorgen over de financiële positie van PVC die volgens
sommigen tot bankroet zullen leiden.
De kascontrolecommissie wil geen
decharge verlenen en er dreigt tijdens de vergadering een bestuurscrisis. Gelukkig loopt alles met een
sisser af maar duidelijk is wel dat het
financiële beleid anders zal moeten.
Er is weer eens een conflict tussen bestuur en jeugdcommissie en natuurlijk wordt er ook
weer een commissie samengesteld om uit de impasse te komen. Deze keer lukt het niet
om iedereen weer terug op zijn plaats te krijgen en wordt een oude bekende in de persoon van Jos Ewald benaderd om jeugdvoorzitter te worden. Die hapt toe en in november is de jeugd niet meer (be)stuurloos. Anke van Ditmarsch, die zich al jarenlang inzet
voor de jeugd, is zijn steun en toeverlaat. Het betekent niet dat alles nu van een leien
dakje gaat. Jeugdtrainer Dolf Adelaar ziet het kennelijk niet zitten met het nieuwe jeugdbestuur en vertrekt met de noorderzon. Door toestroom van met name Turkse spelertjes
en de daarmee gepaarde geringe medewerking van ouders is het een enorme opgave
om de jeugd goed te begeleiden. Het aantal jeugdleden loopt dat seizoen dan ook gestaag terug en voor het seizoen 1992-1993 blijven er slechts 3 jeugdteams over.
In 1992 krijgen we een Boerenkapel in onze vereniging. De Brulkikkers, het huisorkest
van de Hogeweipooters mag iedere week oefenen in het paviljoen. De leden van het orkest worden niet-spelend lid en zullen naast het carnaval bij speciale gelegenheden voor
PVC optreden. De eerste tijd loopt alles voortreffelijk maar als de oefenavonden gaan
samenvallen met de jeugdtraining ontstaan er fricties en moet er regelmatig vrede gesticht worden. Al met al hebben de Brulkikkers jarenlang een praktisch gratis oefenruimte
bij PVC gehad en het moet gezegd, ze speelden geweldig!
In 1992 wordt ook aangekondigd dat de inkomsten uit de Toto/lotto drastisch zullen verminderen. Onze voorzitter schat dit verlies op ƒ 10.000 per jaar maar gelukkig blijkt dat
mee te vallen. Weliswaar loopt het bedrag ieder jaar iets terug maar ook nu ontvangen
we nog ongeveer 1.200 euro per jaar.
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In februari is er een buitengewone algemene ledenvergadering waarin de werkgroep
“PVC 2010” haar nota zal presenteren. Het belang hiervan is vooraf breed geëtaleerd, er
zijn dan ook 36 aanwezigen (inclusief bestuur) Het gros van de leden vindt het kennelijk
minder belangrijk.
Op de uitgezette enquête onder de leden is een respons van 30% gekomen. Dit is niet
slecht, mede door het ontbreken van de formulieren van de zaterdag (te laat ingeleverd).
De leden noemen als sterk punt de eenheid en gezelligheid. Hier wordt dus benadrukt
dat voor de meeste PVC-ers gezelligheid boven prestaties gaan, terwijl prestaties toch
wel degelijk belangrijk zijn bij sportverenigingen.
Zwakke punten zijn het gebrek aan goed kader en de ligging van het complex. Ook de
financiën zijn een zorgelijk punt. Met alleen voetbal en frisbee redden we het niet in de
toekomst. We zullen ruimte moeten bieden voor andere sporten teneinde meer leden te
trekken.
Conclusie bestuur: het voortbestaan van de club komt in gevaar, zeker als nu de grens
van functioneren van het bestuur bereikt is. Geen nieuwe voorzitter, geen nieuwe secretaris, een “noodhulp” als penningmeester en een aantal vitale knelpunten, zoals blijkt uit
de enquête.
Om verder op de materie in te gaan worden de aanwezigen verdeeld in 4 groepen die
ieder een onderwerp zullen bediscussiëren. De onderwerpen zijn kader, financiën, vernieuwing en sportpark. Ik zal u niet vermoeien met de weergave van de hele discussie,
anders wordt deze geschiedschrijving wel heel erg uitgebreid, maar aan het eind van de
avond hebben we weer een aantal werkgroepen in het leven geroepen die de toekomst
van PVC nader zullen bekijken en met suggesties zullen gaan komen. Volgens mij is die
avond enkele conclusies wil ik de lezer niet onthouden, temeer dat op deze avond toch
de basis is gelegd voor de huidige situatie.
Op de jaarvergadering van oktober 1992 is Jan van Schaik nog steeds voorzitter a.i. en is
er nog steeds geen secretaris. De secretariaatswerkzaamheden worden voornamelijk
door de 2e secretaris, Bert van der Werve, uitgevoerd. Besloten wordt dan Jan voorzitter
blijft tot 1 juli 1993 en Bert treedt per die datum af als er in het lopende verenigingsjaar
geen secretaris wordt benoemd.
Bij het zaalvoetbal zijn de dames opnieuw kampioen geworden en gepromoveerd naar
West 1. Deze keer wordt de strijd met veel wedstrijden in de kop van Noord Holland wel
aangegaan, maar na een seizoen volgt weer degradatie. Bij de heren zagen we dit seizoen een terugloop in leden en moest er zelfs een team teruggetrokken worden, halverwege het seizoen.
De jaarvergadering van oktober 1993 wordt toch weer voorgezeten door Jan van Schaik
die er weer een seizoen aan vastknoopt. Ook
zien we een nieuwe secretaris verschijnen in
de persoon van Hans Eggermont en dat betekent dat ook Bert van der Werve aanblijft
als 2e secretaris. De vergadering gaat akkoord met voorstellen om stapsgewijs tot een
fusie te komen met SKV. Die fusie moet in
oktober 1994 afgerond zijn. Bij SKV is men al
akkoord.
Sportief gezien is het dit seizoen weer niet
best. Het 1e elftal is er niet in geslaagd zich
te handhaven en zal volgend seizoen in de
2e klasse uit komen. Het enige zaterdagteam
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zal er komend seizoen niet meer bij zijn, geen zaterdagvoetbal meer. En met slechts een
jeugdteam wordt het dus stil op zaterdagmiddag bij PVC.
In juni 1994 geeft Jan van Schaik definitief de voorzittershamer af. Hans Eggermont
wordt zijn opvolger. Jan heeft er dan, met onderbreking, 20 jaar op zitten. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie was Jan al benoemd tot ere-lid.
In dat jaar ook weer hernieuwde contacten met PVC tennis want inmiddels is duidelijk geworden dat sportpark Verthoren gaat verdwijnen.
Gezamenlijk optrekken, uiteraard ook met SKV, naar de gemeente toe
maakt onze positie sterker. Helaas werd de ledenvergadering van SKV
een grote teleurstelling. Met een zeer krappe meerderheid werden de
fusieplannen met PVC verworpen. Het belang van een sterke vereniging was toen nog niet doorgedrongen bij onze buren. Het bestuur van
SKV was overigens ook zeer teleurgesteld.
Het zaalvoetbal zit weer in de lift, het eerste team werd kampioen en ook het 5e team
vierde het kampioensfeest. Opmerkelijk omdat dit een volkomen nieuw team was, dat
nog nooit competitievoetbal had gespeeld!
Het 80 jarig bestaan wordt in 1995 uitbundig gevierd en PVC blijkt nog steeds springlevend te zijn en vol vertrouwen in de toekomst.
Een sportief succes was het kampioenschap van PVC 1; na een jaar keert het team weer
terug in de 1e klasse. Ook bij het zaalvoetbal twee kampioenen, het 3e en 4e team.
In 1995 worden de eerste plannen voor Leidsche Rijn bekend gemaakt. Het betekent de
start voor besprekingen, plannen maken, leden informeren etc.
In 1996 presenteren PVC voetbal, tennis en frisbee en SKV hun plannen voor een nieuwe sportaccommodatie. Het is een zeer revolutionair plan dat sport op de (overkapte) A2
mogelijk maakt. Het plan wordt weliswaar welwillend ontvangen maar al snel blijkt dat het
niet uitvoerbaar is. De A2 wordt eerst wel overkapt, dan weer niet, dan weer wel. Nu weten we, anno 2006, dat de weg wel overkapt wordt. Voor ons hoeft het niet meer. Maar
het was een mooi plan.
In 1996 verdere uitbreiding van de jeugdafdeling naar zes teams, een kampioenschap bij
de heren en dames 1 zaalvoetbal en bij het veldvoetbal was dat weggelegd voor het 2e
en 5e team. PVC 1 haalde net niet promotie en dat was heel jammer omdat er een grote
reorganisatie bij de KNVB zal gaan plaatsvinden. De afdelingen worden opgeheven en
daarom was er een ruime promotieregeling.
Het seizoen 1996-1997 leverde een
kampioenschap op. De dames 1 zaalvoetbal werden na een lang seizoen
kampioen van de eerste klasse en
promoveerden naar de hoofdklasse!
Verder natuurlijk weer vele gesprekken over Leidsche Rijn en onze mogelijkheden en ook onmogelijkheden
voor een nieuw sportpark. Veel onzekerheid over het tijdstip van verhuizen,
kortom verwarring alom.
Helaas moesten de dames zaalvoetbal
in 1998 de hoogste klasse weer verlaten., daar stond tegenover dat het 2e damesteam
wel kampioen werd. Er kwamen dit seizoen slechts 3 heren en 2 damesteams in actie.
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De veldvoetballers kwamen ook in 1999 niet tot opzienbare prestaties. Het aantal
jeugdteams is inmiddels tot zeven uitgebreid, langzaam maar zeker komen we weer op
het “oude” niveau.
In het jaar 2000 werd weer gefeest. PVC bestaat 85 jaar en dat willen we natuurlijk vieren. Aangezien dit ook het laatste jubileum is dat we op ons huidige sportpark kunnen
vieren is het een soort afscheid. Dat het nog een paar jaar zou duren wisten we niet.
Plannen voor een nieuw onderkomen zijn nu definitief gericht op de Cervanteslaan in
Oog in Al. Precies in het gebied waar PVC van oudsher haar leden heeft, Utrecht West.
Voor het eerst in de geschiedenis van PVC werd voortijdig afscheid genomen van een
trainer. Het in het betaalde voetbal gehanteerde schokeffect bleef echter uit, PVC degradeerde naar de laagste klasse van het amateurvoetbal, op sportief gebied was dit seizoen het dieptepunt van PVC. Het 5e elftal werd wel kampioen, nadat zij op eigen verzoek dat seizoen lager waren ingedeeld. Kennelijk vonden ze dit te gemakkelijk en gaan
gewoon weer hoger voetballen.
Het zaalvoetbal ging qua teams weer omhoog, 7 heren en 3 damesteams deden mee
aan de competitie. Geen sportieve hoogte- of dieptepunten.
Dachten we vorig seizoen het dieptepunt van PVC te hebben bereikt, het seizoen 20002001 werd het allemaal nog erger.
Bij het zaalvoetbal waren we gedwongen het eerste herenteam terug te trekken wegens
vele ongeregeldheden. Ook bij het veldvoetbal een negatief eerste elftal. Veel rode en
gele kaarten, met als dieptepunt de wedstrijd tegen SCNU waarbij zelfs de scheidsrechter het moest ontgelden. Diverse spelers wilden niet meer voor het eerste uitkomen en
het bestuur zag zich genoodzaakt het team terug te trekken. Gelukkig kreeg het bestuur
veel steunbetuigingen van andere verenigingen, terwijl de KNVB zich juist bijzonder star
opstelde. Natuurlijk trek je niet graag een team terug, maar de naam van PVC is te waardevol om in diskrediet te brengen en dit was de enige juiste beslissing.
Er werd ook nog een team kampioen (zaal 6), terwijl de dames 1 promoveerden en dames 2 de bekerfinale bereikte.
Bij de jeugd spelen inmiddels 8 teams met veel plezier en veel activiteiten naast het
voetbal.
De plannen voor het nieuwe sportpark liggen redelijk vast. Er was overleg met wijkbureau
en buurtbewoners; overleg met de gemeente over de vergoeding voor de huidige accommodatie en overleg over verplaatsing van twee woonwagens.
Geplande verhuisdatum augustus 2002 (?).
In het seizoen 2001-2002 werd de stichting “De Noordpunt” opgericht, bestaande uit een
lid van elk der deelnemende verenigingen en een onafhankelijke voorzitter. Deze stichting zal zich bezigheden met alle zaken betreffende het nieuwe sportpark.
In verband met het invoeren van een nieuwe horecawet moesten enige paviljoenmedewerkers het diploma sociale hygiëne halen. Zonder dat diploma mogen er geen baractiviteiten plaatsvinden en dat zou voor PVC een ramp zijn.
Vermeldenswaard is dat oud-voorzitter Jan van Schaik dit jaar 50 jaar lid van PVC is en
benoemd wordt tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Gelukkig was ons eerste team weer positief in het nieuws. Het plezier in het voetballen
kwam terug en we werden nu de ploeg met de minste kaarten!
In de loop van 2002 moest Hans Eggermont de rol van voorzitter weer op zich nemen.
Jos Ewald kon het fysiek niet meer bolwerken maar bleef de vereniging adviseren inzake
de verhuisplannen. Frans Vermeent zal zijn plaats in stichting de Noordpunt innemen in
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april 2003. De verhuizing staat nu gepland voorjaar 2004. Een naam voor het sportpark is
inmiddels door de gemeente gegeven, het nieuwe onderkomen zal het Marco van Basten
sportpark worden genoemd. Er zijn commissies benoemd en de clubs zijn akkoord met
de vergoedingsommen. Het ontwerp voor het paviljoen ligt bij de welstandscommissie
Vervelend is de verwijdering tussen PVC en de Hogeweipooters. Jarenlang is carnaval
een van de hoogtepunten bij PVC geweest maar de laatste tijd is de stemming niet meer
geweldig. Diverse interne ruzies, veel besprekingen leiden tenslotte tot een definitieve
breuk. De Hogeweipooters vieren geen carnaval meer bij PVC.
Het seizoen 2002-2003 zien we een jeugdafdeling met inmiddels 10 teams, een seniorenafdeling met 5 elftallen en een zaalafdeling met 4
dames en 9 herenteams, zodat we kunnen spreken van een bloeiende vereniging. Helaas moest
er een zaalvoetbalteam wegens wangedrag en
achterstallige contributie uit de competitie worden genomen. Het 8e heren en de dames 2 en 4
zorgden voor een kampioenschap, dat stemde
weer tot vreugde.
In april 2003 staat in de clubbladen van alle verenigingen, die deel uit maken van de
stichting De Noordpunt, een uitgebreid verslag van de stand van zaken en een terugblik
op hetgeen er al gedaan is. In mei is er een extra ledenvergadering waarin ook weer uitgebreid wordt ingegaan op de stand van zaken rond het nieuwe sportpark.
Op de website www.vanbasten-sportpark.nl kan nu ook de nodige informatie worden bekeken.
Liefst 12 jeugdteams beginnen aan het seizoen 2003-2004. Een voetbalseizoen dat ontsierd wordt door nare incidenten bij wedstrijden tegen UTS, zowel bij de jeugd als bij de
senioren. Het noopt het bestuur tot een brief aan de KNVB waarin aangegeven wordt dat
wij niet meer tegen deze vereniging willen uitkomen. De KNVB kondigt aan hard te zullen
optreden tegen iedere vorm van molestatie maar reageert vervolgens niet op onze brief.
In november weer uitgebreide informatie in de clubbladen over de vorderingen van het
Marco van Basten sportpark. De welstandcommissie had het eerste ontwerp afgekeurd
en de vraag is of ze het definitieve ontwerp nu wel zullen goedkeuren. Om geen tijd meer
te verliezen wordt toch een bouwvergunning aangevraagd. Op 1 december is er weer
een informatieavond voor de leden.
In Utrecht wordt een convenant getekend door de gemeente, de VSU, de KNVB en een
aantal verenigingen. Het convenant onderschrijft het fair spel en het voorkomen van discriminatie. Gek genoeg ondertekent UTS het convenant niet.
In januari 2004 komt de bouwvergunning binnen en in maart wordt de eerste paal voor het
nieuwe paviljoen geslagen.
Er komt een rookverbod in het paviljoen op
zaterdagmorgen tot 12.00 uur.
In juni is er een groots afscheidsfeest en een
familiedag. Tenslotte moet er afscheid genomen worden van ons oude sportpark en een
feest willen we allemaal wel bij PVC, temeer
daar er geen carnaval meer gevierd wordt.
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Aan het begin van het seizoen 2004-2005 neemt Frans Vermeent de voorzittershamer
over van Hans Eggermont. Hans was een periode voorzitter en secretaris tegelijk, maar
was dolblij met een nieuwe voorzitter en kon zich volledig storten op zijn secretariaatswerkzaamheden. Tot verbijstering van heel PVC kregen we op 18 september het vreselijke nieuws van het overlijden van Hans. Een klap in de eerste plaats voor zijn familie
maar zeker ook voor PVC. Hans deed enorm veel voor de club, had uitstekende contacten binnen de KNVB en was een echte regelaar. Helaas heeft hij de verhuizing naar het
Marco van Basten sportpark, waar hij zeer enthousiast over was, niet meer kunnen
meemaken.
Het is een cliché maar het leven gaat door, zo ook bij PVC. In december volgt de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen waar een groep vrijwilligers letterlijk dag en nacht mee
bezig is geweest.
Op 9 januari 2005 wordt op het nieuwe
sportpark de nieuwjaarsreceptie gehouden.
Iedereen kijkt z’n ogen uit, het is werkelijk
een zeer fraai gebouw en een prachtige accommodatie. Hulde aan alle mensen die dit
hebben gerealiseerd! In het jaar dat PVC 90
jaar bestaat is dit toch wel een fraai hoogtepunt. De officiële opening vindt plaats op 9
april. Het sportpark wordt geopend door Marco van Basten in hoogsteigen persoon, onder
toezicht van een glimmende vader Joop.
Het 90 jarig bestaan wordt in 2005 niet gevierd, vanwege alle beslommeringen rond het
sportpark. Maar PVC zou PVC niet zijn als het toch tot een feest komt, weliswaar in 2006,
maar wat geeft het.
Bij een geschiedschrijving kun je een aantal dingen vermelden. Namen noemen is hier en
daar onvermijdelijk, maar ik heb het tot een minimum beperkt. Als je alles en iedereen
wilt noemen vergeet je snel mensen en dat wil ik niet. Bovendien zijn er in de loop der
jaren zoveel geweest, te veel om op te noemen. Hieronder wel de namen van voorzitters
en trainers vanaf 1980 tot nu.
Graag wil ik al die vrijwilligers van PVC in het verleden en het heden lof toezwaaien voor
al het werk. Zonder vrijwilligers kan geen vereniging bestaan en gelukkig hebben we er
veel bij PVC. Nogmaals, hulde!
Ook heb ik getwijfeld om de prestaties van de selectieteams nader te beschouwen. Ik
had een paar fraaie boeken ter inzage gekregen en had uitvoerig er over kunnen schrijven. De prestaties in deze periode waren echter over het algemeen niet zo denderend,
dus dat heb ik toch maar achterwege gelaten. Misschien voor een ander verhaal?
De laatste kampioen:
Een uitzondering dan maar. In 1995 werd PVC voor de (tot nu toe) laatste maal kampioen op het veld en de vaste kern van dat seizoen: Wim de Groot, John van Elven, Peter
en Dennis Venverloo, Danny van Rooijen, Albert Elsendoorn, Peter Hemmers, Hans Cozijn, Edwin Stel, André Taverne, Pascal Middelkoop, Frank Alen en Roy de Jong. Trainer
was Jaap Mersman.
Spelers die zich gepasseerd voelen kunnen zich bij mij melden!
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Natuurlijk sta je stil bij het overlijden van bekende en minder bekende PVC-ers. Ook hier
twijfels, maar uiteindelijk besloten om ze niet te noemen, met uitzondering van Hans Eggermont. Diep respect voor de verdiensten voor PVC van deze mensen.
Voorzitters vanaf 1980:
Anton Otten, Jan van Schaik, Hans Eggermont, Jos Ewald, Hans Eggermont en Frans
Vermeent (tot op vandaag).
We hebben een paar jaar binnen de omnistructuur een Algemeen Bestuur gehad en daar
waren de voorzitter Theo Salemink en Co Versteeg. Karel Kuitenbrouwer was de eerste
tennisvoorzitter.
Welke trainers hebben we in die jaren bij PVC langs zien komen:
Wout Verbeek, Henne Florie, Dirk van Burgsteden, Huib Prijs, Jaap Mersman, Wim
Hoogendoorn, Frank Spermon, Karel van der Kooij en Dick Klein. Vanaf 2005/2006 heeft
PVC een nieuwe trainer in de persoon van Remco de Koning.
De zaterdag had Ben van Luyn als trainer, toen Ben stopte nam Ad van Rooyen het over.
Als je deze jaren bekijkt dan komt de vraag bovendrijven: wat is PVC voor vereniging; zijn
we een gezelligheidsvereniging waar “toevallig” ook gevoetbald wordt of zijn we een
voetbalvereniging waar gezelligheid bovenaan staat? We zijn de laatste jaren niet verwend met prestaties, maar feest vieren lukte altijd goed.
Strijdpunt was altijd de zogenaamde vaste elftallen die we hadden (en nog hebben). Veel
spelers die nog gemakkelijk een aantal jaren mee konden in het 1e of 2e elftal, speelden
liever in een lager vriendenteam. Dat heeft ongetwijfeld de prestaties negatief beïnvloed.
Maar hoeveel spelers waren vroegtijdig gestopt als we dit niet hadden toegestaan? Kijk
naar de lagere teams waar nog veel “ oude” spelers actief zijn. Gelukkig spelen we nu op
een prachtige accommodatie en hebben we een groeiende jeugdafdeling. Een jeugdafdeling waar natuurlijk ook prestaties mogen worden geleverd, maar ook volop ruimte is voor
andere activiteiten. Dat is al jarenlang een van de kenmerken van onze jeugd en dat zal
ook altijd zo blijven. Als u dit leest zijn we misschien zelfs gepromoveerd met ons 1e elftal en kunnen we de komende jaren met veel jonge spelers verder omhoog kijken. En
kunnen we het 100 jarig bestaan in 2015 vieren als een van de sterkste amateurverenigingen in Utrecht.
Op een schitterend sportpark waar naast voetbal je ook kunt tennissen, frisbee, jeu de
boules, korfbal en darten. Je kunt er rustig de kleine bij de kinderopvang laten, je kunt er
regelmatig een kaartje leggen, kortom plezier voor de hele familie!
Maar daar kan iemand anders weer een stuk geschiedenis over schrijven.
Februari 2006,
Jos Ewald
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