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NIEIIS7S O\aER OUD is een uitgave

van de Stichting Archeologie en Historie

Schalhwijb en Tull en 7Waal.

NIEU\íS OVER OUD verschijnt twee

maal per jaar. Het wordt gratis toegezon-

den aan donateurs van de StichtingArche-

ologie en Historie Schalkuijh en Tull en 't

Waal. De minimumbijdrage is € 12 per jaar.

Rabobank Krommerijn 35.7 5.15.536

Contactpersoon museum:

'W'im van den Heuvel, telefoon (030)

6012524

Redactie:

Elly Kool

Frans Hollander

Lagedijk 30

3998 KB Schalkwijk

Vormgeving van dit nummer:

FEL, schallavijk, telefoon (030) 2802227
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'ï7ist u dat onze Stichting al het werk doet

met een groepje van acht vrijwilligers?

En dat er maar drie van hen (nog) in Schalk-

wijk of Tull en't'Waal wonen?

Dat laat u als Schalkwijker ofTull en 't'S7aler

toch niet op u zitten?

'Síe krijgen graag versterking bij allerlei

werkzaamheden:

. gastheer of gaswrouw in het

museum (een paar keer per jaar)

. stukjes schrijven voor Nieuws over

Oud (verschijnt twee keer per jaar)

. tentoonstellingen inrichten (een

keer per jaar)

Kom eens met ons praten. Elke dinsdag-

avond komen we bij elkaar in het Bakhuis.,

Overeind 39 a in Schalkwijk.



Historie van de Sporthal Schallavijk

De uitnodiging uan het bestuur om de historie uan dc Sporthal Schalhwijh aast te legen in

een publicatie heb lh aangenoftlen. Van archiaering was echter geen sprahe en daarom heb

ih eerst orde gebracltt in alles raat zo'n ueertig jaar lang betaaard gebleuen is. Om dit uerhaal

te hunnen samenstellen heb ih gebruib gemaaht aan het arcltief aan de Stichting Sporthal

Schalhuijh, aan dag- en ueehbladen uit de periode 1966-2006 in deze regio uerschenen en

uan mijn persoonlijhe archief

GEMIS

Net als veel plaatsen in ons land hebben

midden jaren zestig van de vorige eeuw

Schalkwijk en Tull en 't'lí'aal enorme be-

hoefte aan een overdekte sportaccommoda-

tie, dus aan een sporthal. In de dorpen was

toen geen enkele gelegenheid om overdekt

gymnastiek of een of andere sport te beoefe-

nen. Natuurlijk,'Het Gebouw' in Schalkwijk

was sinds 6 januari 1922 in gebruik als ver-

enigingsgebouw. Er werd daarin vanaf het

begin schoolgymnastiek gegeven. Voor dit

doel waren aan de muurvlakken tussen de

ramen klimrekken aansebracht.

Vanaf de oprichting op 11 december 1945

maakte de Eerste Schalkwijkse Turn AÊ

deling (E.S.T.A.) voor jonge mannen en

jongens van 'Het Gebouw' gebruik. Dat
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bleefzo na de groei van het ledental in het

najaar van 19 52 toenE. S.T.A. een gemengde

vereniging werd en veel vrouwelijke leden

kon inschrijven. De toestellen van deze

gymnastiekvereniging kwamen uit de kelder

van hetverenigingsgebouw onder het toneel.

Het huidige podium is lager dan het oor-

spronkelijke toneel.

In de vijftiger en zestiger jaren werd 'Het

Gebouw' meer en meer gebruikt voor recep-

ties, bruiloften, partijen en andere feestelijk-

heden. De verenigingen konden er dan niet

in. Zij konden echter nergens anders terecht.

Ookde scholen hadden in die tijd geen eigen

gymzaal. Bij goed weer konden de leden van

E.S.T.A. in de open lucht nog wel wat doen

en wisten de leden van Schalkwiiks fanfare

Drie oprichters uan de sporthal in Schalkwijk in 1994
bij het 25-jarig bestaan. Van linhs naar rechts: Piet
Kool, Riet uan der Wlden en Piet uan Paassen.

soms van een of andere schuur gebruik te

maken om te repereren. Dit was een hele

operatie, want het slagwerk, de lessenaars,

stoelen en wat al niet meer moest daarheen

versleept worden. De problemen werden

In 1965 nog groter. In dat jaar werd 'Het

Gebouw' aanzienlijk verbouwd. Het kreeg

toen een nieuwe ingangspartij met toilet-

ruimten en een nieuwe bar. Ook werd de

keuken grondig verbouwd en het toneel fors

verlaagd tot het huidige podium. Gelijktijdig

maakte de benaming'verenigingsgebouw'

plaats voor'Het Gebouw'. Dir hield in, dat

de zaalruimte steeds minder beschikbaar was

voor sportverenigingen. De kans om binnen

te sporten werd alsmaar kleiner en de roep

om een sporthal nam meer en meef toe.

INITIATIEF
Het is medio 1966. Voor de schooljeugd

van Schalkwijk ontbreekt nog steeds elke

mogelijkheid om waar in het dorp dan ook



in groepsverband gymnastiek te bedrijven.

Dat wordt maar al te duideliik als kinderen

uit school komen met de klacht dat de gym-

nastiekles niet door ging vanwege het slechte

weer. Het gemis aan een sporthal wordt

steeds voelbaarder. Daarom wint Piet Kool

(vanaf 6 september lg66lidvan de gemeen-

teraad van Houten) in de raadsvergadering

van woensdag 23 novemb er 1966 informatie

in bij het College van burgemeester en wet-

houders. Natuurlijk haalde dat de krant.

Eén dag na die publicatie sprak Piet Kool

met Henk Baas over een mogelijk initiatief.

Die ijverde nog steeds voor één sportcomplex

op het terrein van het ten noorden van het

Amsterdam-Rijnkanaal gelegen zwembad

'De tip', dat op 13 mei 1967 officieel ge-

opend zou worden. De 23ste mei benaderde

ook'Síillem van derVelden, lidvan het R.K.

Kerkbestuur (tevens lid schoolbestuur), Piet

Kool. Doel was hem kenbaar te maken dat

een sporthal bij het klooster (Canisiusge-

sticht) tevens meisjesschool (Mariaschool)

gebouwd diende te worden, aangezien de

grond er al klaar voor lag. Têvens sprakAdri-

aan van der Velden die dag Piet Kool aan met

de vraag of de jeugdvoetbal 's winters ook

van de sporthal gebruik zou mogen maken,

daar men niet wist waar in die perioden

met de jongens te blijven. De Schalkwijker

Jan Vulto (Veelust), sinds 6 september 1966

wethouder van Houten, zegde Piet Kool

op de 29ste alle steun toe en zei hem van

mening te zijn dat een sporthal heel wat

meer kans van slagen zou hebben dan een

De sporthal in gebruib uoor een familieuolleyltahoer-
nooi op ljjuni 1981

gymnastieklokaal. Pater P.G. Steenwinkel,

sinds 1 september 1966 als kapelaan in de

parochie werkzaam, bezocht op 1 december

Piet Kool. Doel was samen van gedachten

te wisselen over een mogelijk te realiseren

sporthal. Dit bezoek was voor hem in elk

geval aanleiding om J.C.F. Coers (adviseur

voor sportzaken van de provincie) telefonisch

te benaderen. De heer Coers had de mening

dat Schalkwijk al een sporthal had moeten

hebben en vond zo'n voorziening alsnog

goed te realiseren, als de bevolking daar

tenminste in grote meerderheid achter zou

staan. Hij adviseerde om contact met L.L.J.

Heugen (regionaal inspecteur onderwijs) op

Tessa Kooreaaar aan de hoge legger uan de brug bij
een uituoering uan de ESM, ondersteund door Femhe

Braahsma
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I op d. vergadering van

, donderdae 8 december 1966:

I

I 
. Henk Baas

. Gerard van Dijk (Johanzn

I . Tiuus van Dijk-van der Gun

I . Bart Geelen
I- . Toon van der Gun

I ' Piet Heijmink I iesert

- ("ls secretaris)

II . pasroor Anr.H.C. Janmaar

I 
. Arie Kool

. Piet Kool (als voorzitter)

I . Piet van Paassen

I . Cor van Selm
T- o pater PG. Steenwinkel

I . Toon Sturkenboom

. Mina Tangelder-Bruinsl"I . Ko Uijtewaal

I r Adriaan van der Velden
T

. 'Willem 
van der Velden

I
I . zr. Bep. Vendrig

I 
. Toon Vernooii

T . Joop Vernou

I 
. Jan Vulto (Veelust)

. Kees Vulto (De Heul)
Tr o Gerard van Wakeren

I . dominee P van \/akeren
T

' \Tijnand de Wit

I . Jan van der'worp

I 
. Niek van Zijl (Ariezoon)

I
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te nemen. De heer Heugen was niet zonder

meer van mening dat er met behulp van het

ministerie van onderwijs een sporthal kon

komen. Voorwaarde was in elk geval dat de

accommodatie tevens voor het gymnasdek-

onderwijs beschikbaar is.

Piet Kool wist nu dat er alle kans van slagen

op een sporthal was als die overdag beschik-

baar was voor scholen en 's avonds voor

verenigingen. Hem was trouwens ook ter

ore gekomen dat de Katholieke Plattelands

Jongeren (K.P.J.) uit Schalkwijk nul op het

rekest gekregen had bij een pogingen om

de gemeentelijke gymnastiekzaal in het

dorp Houten te mogen gebruiken. Ook die

mislukte poging vergrootte de noodzaak van

een sporrhal in het dorp.

De 23ste november 1966 markeert de komst

van de sporthal. Het antwoord dat Piet Kool

namelijk van het College van B &'l? kreeg,

heeft hem de overtuiging gegeven dat een

spofthal er alleen maat zou komen als het

particuliere initiatief daarvoor zou zoÍgen.

Met die gedachten belegde hij voor 8 decem-

ber 1966 een bijeenkomst in 'Het \Wapen van

Schalkwijk'. Piet Kool leidde de vergadering

in en zette het doel uiteen: te streven naar de

bouw en exploitatie van een sporthal. Tevens

gafhij een overzicht van de contacten die er

sinds 23 november geweest waren. Daarna

werd de goede preek van pater Steenwinkel

van zondag de27ste in herinnering gebracht,

ook al omdat de dominee die niet gehoord

kon hebben. Toen is ook gezegd dat wij op
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I Piet aan Paassen aerteh

"Ik herinner me nog dat men ulak uoor de

plannen om een s?orthal te bouwen dacht

aan het bouuen uan één nieuu dorpshuis

in Schalhwijk.

Er waren uergeuorderde gesprehken met

Rijk, Prouincie en Gemeente. De uoor-

uaarden uoor de ueruezenlijhing was dat

d^e parochie af moest zien uan de exploitatie

wdt toen nog het Wrenigingsgebouw heette.

De toenmalige pastoor Janmaat sprab zijn

ueto uit. Het dorpshuis metfaciliteiten uoor

de sport wds udn de baan.

Infeite bleeh dlt, ook uoor mij, de reden om

aan te sluiten bij een nieuwe groep die een

sport- en/of gymndstiek gebouu wilde uer-

utezenlijhen. In het dorp waar ih uandaan

huam, wAs een sportzaal. Datuond ih dus

normaal. Ik uond de mogelijkheden uoor

binnensport en schoolgyrnnastieh hier in

Schalbwijk dus beneden maats. Daar kan

L I I I 
-

aarde zyn om gelukkig te leven. Spreker

wilde daarop inhakend zeggen, dat wij niet

alleen ons eigen geluk moeten bevorderen,

maar zeker ook dat van anderen. Het zou

daarom een geluk zijn als voor een gezonde

ontwikkeling van ons lichaam een mogelijk-

heid geschapen zou worden om ons geestelijk

geluk op een hoger peil te brengen. In de

rondvraag werd aan de pastoor de vraag

gesteld of het kerkbestuur bereid was de

ih zelf wat aan ueranderen dacht ih. Dus 
I

ging ih in dr sportraad zitten en werd al

snel tot uoorzitter 'gebombardeerd'. I

Achterafzie ik, dat het ons nooit gelukt zou I

zijn, om in zo'n korte tijd een sporthal te I
bouwen, als niet de hele beuolhing, de Pro- 

,
uincie, en de gemeente sympathieh hadden I

gestaan tegenouer het idee. 
I

'l

I

I

I

I

I

I

I

I

Ih wil niet uerbloernen dat we door diepe

dalen zijn gegaan. Zoals bijuoorbeeld de

eigenaar uan het slootje naast de huidige

toegangsuteg f 5000,- aan ons uroeg om de

sloot te dempen. Als de sloot niet gedempt

bon worden, dan hon er geen Aanuoer udn

bouwmateriaal plaatsuinden en zou de

bouw niet bunnen starten. Dat wist de

eigenaar ooh.

Nu, na 40 jaar staat de hal er nog steeds

prima bij. Het geheim? Het is de s?orthal

door, uoor en udn de Schalbwijhers."

I

I

I

I

I

I

I
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grond achter het voormalige klooster gratis

aan de te vormen sportraad af te staan. Die

zei, weliswaar met twee kerkmeesters aanwe-

zig te zyn, maar die kwestie in een officiële

vergadering van het kerkbestuur aan de orde

te moeten stellen.

Op de vraag waarom niet met alle woonker-

nen van de gemeente Houten bil het zwem-

bad'De Trip' één centraal sportveldencom-



plex kan komen, werd de voorgeschiedenis

uiteengezet. Voetbalvereniging'Schalkwijk'

heeft zich daartegen uitgesproken omdat

men vooraf nauwelijks ingelicht was en het

punt niet had kunnen bestpreken.De afstan-

den naar 'De Trip' speelden een voorname

rol, niet alleen voor de kinderen die in de

avonduren grote afstanden moeten fietsen,

wat in de herfst en winter niet bevorderlijk

is, maar ookvoor de schooljeugd. Gymlessen

zijn moeilijk in een lesrooster in te passen

als de accommodatie ver van school ligt.

Alles bij elkaar is een centraal gesitueerde

sportaccommodatie af te wijzen. Verder werd

gezegd, dat een nieuw voetbalveldencomplex

in het dorp Houten al zo goed als aangelegd

was en er vergevorderde plannen bestonden

om daarop een kantine te bouwen, zodat

de kwestie'De Trip' niet meer speelde. Op

grond van de naar voren gebrachte punten

werd in grote meerderheid een centrale 'De

Trip'afgewezen.

"In Houten," merkte iemand op "hebben 't

Goy en Schalkwijk elk een voetbalvereniging

hebben, natuurlijk met eigen velden, maar

heeft alleen het dorp Houten ook nog een

gymnastieklokaal."

Oud zeer is opgehaald met de vraag waarom

de gymnastiekvoorzieningen in 'Het Ge-

bouw' ooit ongedaan gemaakt zijn enwaar-

om het kerkbestuur gemeend heeft 'Het

Gebouw' te moeten ombouwen tot een caft

annex feestzaal voor bruiloften en partijen,

terwijl het grootste gedeelte van de parochie

daar toen op tegen was. Het kerkbestuur

verleende in die tijd ook geen medewerking

aan de vergevorderde plannen voor een

dorpshuis met sportzaal, waardoor die bouw

niet doorging. Vooral om die reden zou een

Een uolleybaheam uan Taurus is hampioen geu,orden in de sporthal. Van linbs naar recltts: Anton Míhenburg Koos d.e

Bree, 'Toon Middelweerd, Arnold Dijh*ra, Joost Uijtewaal, Hein uan de Hoogen, Ruud de Boer Olof de long. De foto is

begin jaren tachtig genomen.
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Wim Brarner uerteh 

I

I O* een goed draagulak te krijgen waren I
alle gezindten, ran{en, standen, iong en

I oud- uerteger*oor),rr. I

II
Wim Bramer uerteh, dat ooh toen de

| ,o**onicatie uel eens haperde. I

| "rrn ik rnijn eerste bestuursuergad.ering I

| 
,^ uertegenuoordiger uan de KPI b4- 

I
woonde, keek ih ureemd op toen er euen

I U*, een tweede uertegentuoord.iger uan I

l :::''''":',:'::,* _,,, " 1' Veel uragende blihhen. Zonder ueel ophef '

| *, Pietuan Paassen: "Wim, ih uind het I
beter als jij in ons bestuur bomt."

II
I 

U, 
"o 

geschiedde. Zo ging dat uroe{er." 
,

LIIIIIJ
sporthal eigendom moeten worden van een

onafhankelijke stichting.

Er kwam geen antwoord op de vraag waarom

het Rijk geen lokalen bouwt als gymnastiek

op school een verplicht vak is.

Veel informatie werd gegeven over de moge-

lijke locatie, wat voor hal er moet komen en

de voorzieningen daarbij, de duur van het

realiseren en de mogelijke kosten van de bouw

en exploitatie.

IJnaniem was de vergadering van mening, dat

er in het dorp zo gauw mogelijk een sporthal

moest komen. Vrijwel iedereen was toen van

oordeel dat zo'n initiatief alleen een goede

kans van slagen had, als de bevolking daar-

voor de nodige financiële offers zou weten te

brengen.

SPORTRAAD

Tijdens dezelfcle bijeenkomstvan 14 december

1966 werd eensgezind voor Schalkwijk en Tirll

en 't'Waal een sportraad opgericht. Deze raad

zou op een zo breed mogelijke basis werkzaam

zijn. De offrciële naam luidde 'Stichting tot

bouw en exploitatie van een sporthal', maar

werd al snel verkort tot 'Stichting Sporthal

Schalkwijk' of de 'stichting Sporthal'.

'l7illem van der Louw heeft Piet Kool later nog

benaderd met de conclusie dat een sporthal er

alleen voor Schalkwijk zou moeten komen en

niet voor Tull en 't 'Síaal, omdat daar al een

sportvoorziening in het N.H.-Verenigingsge-

bouw was.

Een week na deze bijeenkomst heeft Piet Kool

de pastoor excuses aan moeten bieden voor

alles wat tijdens de vergadering over 'Het

Gebouw' gezegd is.

Bij akte verleden voor notaris mr. J.A. Bremer

te Houten van20 juli 1967 werd de stichtings-

akte gepasseerd.

EERSTE FONDSVORMING

Voor een sporthal is veel geld nodig. Om het

plan tastbaar te maken, was in eerste aanleg
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"Ma lood in mijn schoenen ging ik die

' auond naar de bestuursuergadering.

I Uot zou ib het brengen? Wie schetst

miin uerbazing, toen na een h/eine

| *rrurr,, irdrr)rn het er ouer eens was.

1 De kleuters mochten gratis en uoor niels
I

gebruib mahen uan de sporthal. Zij

| *nrrn tenslotte ooh Schalbwijkers!"

L 
- 

r r r 
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;,';,,1,*, aertett

Dat de sporthal uan en uoor Schalhwij-

kers is, i.s in de eerste jaren direct in

praktijh gebracht. Zo uerteh Riet ua.n

de Wlden, bestuurslid uanaf het al-

lereerste begin.

De hleuterschool, uaar Riet hoofdleid-

ster wAs, uilde natuurlijh ook graag dat

de h leuters bewegingsonderuijs kregen.

Volgens het Ministerie uan Onderuijs

mocht dat alleen als er in de school

gegrmd hon worden. Maar uoor een

speellohaal was geen geld!

Goede raad uas duur, Zou er iets te

regelen zijn met de sporthal. Die stond

o? nog geen 50 m afstand. Eerst de

insPectrice ouertuigen. Nou dat was

niet gemabkelijk, rnaar uiteindelijk

ging ze ouerstag, Maar Riet moest wel

ueten dat de het Ministerie niet zou

bijdragen in de kosten. Goede raad uas

letterlijh duur.

20.000 gulden nodig. Om dit kapitaal

bijeen te krijgen, werd in februari 1967 een

beroep op de bevolking gedaan in de vorm

van een twintigweekse guldenactie. Gedu-

rende twintig weken haalden enthousiaste

mensen in hunwiikbii veelwelwillenden een

gulden op. De actie werd een groot succes.

Dat kwam zeker door de geestdrift van een

groot gedeelte van de inwoners, maar ook

van de beide plaatselijke kerkbesturen en

van de overheid.

LOCATIE

Al in april \967 was de plek bekend waar de

sporthal en de parkeergelegenheid moesten

komen: het terrein van de speelplaats van

de vroegere school voor Vo ortgezet Gewoon

Lager Onderwijs, de V.G.L.O.-school. Het

lag achter de toenmalige kleuterschool en het

voormalige klooster annex lagere school voor

meisjes, de Mariaschool aan de Lagedijk.

De gemeenteraad verkocht het bewuste per-

ceel aan de stichting op 12 september 1967

voor de symbolische prijs van één gulden. In

samenwerking met de gemeente maakte een

groep zeer actieve jongeren het terrein al in

mei 1967 bouwrijp, zodat al met de bouw

gestart kon worden.

TOEGANGSWEG MET BRUG

OWR DE TY/ETEMNG

De plek van de sporthal was eerst alleen maar

via een uiterst slecht begaanbaar pad naar

het achterliggende boerenland bereikbaar.

Links van dat pad lag toen nog een sloot.



Dat pad met sloot en het land daarachter

waren eigendom van het R.K. Armbestuur

van Schalkwijk. Dit bestuur liet de sloot

in 1967 belangeloos dempen. Later is het

pad van een verharding voorzien en on-

derdeel gaan uitmaken van een weg die bij

raadsbesluit van 28 maart 7972 de naam

Kloostergaarde kreeg. Die weg liep naar het

sportpark'Blokhoven' en sinds 1972 ook om

het complex bejaardenwoningen heen. Dit

blok woningen staat ongeveer op de plaats

waar van 1883 tot 1968 het 'Canisiusgesticht'

stond, het klooster met de lagere school voor

meisjes van de liefclezusters van Jezus, Maria,

Jozef (J.M.J.).

Om de sporthal en het in l97O nog aan te

leggen sportpark'Blokhoven' voor het gemo-

toriseerde verkeer bereikbaar te maken, liet

de gemeente in 1974 voor 19.000 gulden een

betonnen brug over de Schalkwijksewetering

bouwen. Tot die tijd moest al het verkeer nog

via de smalle Lagedijk.

BOUWPLAN

De Stichting Sporthal verzocht medio 1967

aan architect J.J. Boone uit Hoogland een

ontwerpplan voor de sporthal te maken. De

oppervlakte moest 29 x24,5 meter worden

en de zaaI22 x 13 meter. De hoogte daarvan

moest 7 meter worden. Boven in het complex

moest een ruimte komen voor binnenspor-

ten, zoals tafeltennis. Boven de kleed- en

doucheruimten moest over de volle lengte

van de zaal een balkon komen waar het pu-

bliek de sport gade zou kunnen slaan.

Op enkele details na kon het plan al in

september de goedkeuring wegdragen van

het stichtingsbestuur. Ook de specialist

sportzaken van de provincie Utrecht en de

inspecreur voor de lichamelijke opvoeding

en sport gaven hun goedkeuring.

De aanvraag om een bouwvergunning werd

op 9 juni 1967 6ij burgemeester en wethou-

ders van Houten ingediend. Het college

f 265.760,--

f 269.070,--

f 273.800,--

f 277.550,--

't
I

I

I

I

I

I

J

r - 
r I r r

I AANBESTEDING
I

; De aanbesteding van de sporthal werd op 8 juii 1968 gehouden in 'Het \7apen van
I

Schalkwi.ik. Ingediend waren biljetten van:

I ftr-a J. van Bekkum k Zn.te Hooglanderyeen voor

, Gebrs. van der Ven te Schalkwijk voor
I- Firma Heijman te Schalkwijk voor

I C.Urs. Miltenburg te 't Goy-Schalkwijk voor

- Het werk werd op 11 juli gegund aan de Firma van Bekkum en bij brief van 18 juli 1968
Tr opgedragen. De overeenkomst werd door beide partijen aangegaan op 9 augustus 1968.

I I 

- - 

I IL 
- 

I I I I
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verleende de vergunning al op 23 juli 1968

en Gedeputeerde Staten van Utrecht op 18

september van dat jaar. Dat moest toen nog

op grond van artikel 23 van de Overgangs-

wet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

in verband met artikel 20, lid 3, van de

\íederopbouwwet.

FINANCIËN
Om de bouw van de sporthal met dienst-

woning te kunnen realiseren, werden twee

geldleningen gesloten tot een totaalbedrag

van 340.000 gulden. De raad van Houten

stelde zich op 10 april 1968 garant voor de

betaling van rente en afossing. Dit besluit

werd vervolgens door Gedeputeerde Staten

van (Jtrecht goedgekeurd.

Voor het verkrijgen van de nodige gelden

volgde na de zogenoemde guldenactie in de

tweede helFt van 1967 ook nog een loterij.

De kosten per lot bedroegen vijf gulden. Na

opening van de envelop wist de koper direct

of hij een prijs gewonnen had.

Intussen had het bestuur van de Stichting

Sporthal van het gemeentebestuur van

Houten vernomen dat een subsidie van het

riik niet te verwachten was. Daarvoor moest

een grote sporthal gebouwd worden, maar

die is voor een dorp als Schalkwijk niet te

exploiteren. Dank zij de inzet van het lid van

de Tweede Kamer l.H.\f. van Koeverden

werd het bestuur voor een gesprek op het

ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat-

schappelijk'Werk (C.R.M.) in Den Haag

Riet uan der Wlden en Piet uan Paasssen in 2007:
al 40 jaar betrobhen bij de sporthal. Ze staan oruder de

stichtingsoorkondz.

uitgenodigd . Zowel de heer Van Koeverden

als de vertegenwoordiger van de minister

kwamen tijdens dat onderhoud tot de over-

tuiging dat in het Schalkwijkse geval van

een noodtoestand sprake was. Het bestuur is

toen geadviseerd toch subsidie aan te vragen.

Op 15 september 1967 zijn toen ook subsi-

die-aanvragen ingediend bij de provincie

en de Nederlandse Sport Federatie (N.S.F.).

Omdat een exploitatietekort dreigde te ont-

staan, werd daarvoor bij de gemeenteraad

van Houten subsidie aangevraagd. Gede-

puteerde Staten van Utrecht zegd,e op 2l

februari 1969 een provinciaal subsidie toe

van 30.000 gulden. Eenzelfde bedrag kwam

op 23 oktober 1969 van de N.S.F.

Omdat riikssubsidie niet te verwachten was,

is al het mogelijke en onmogelijke gedaan om

op andere wijzen geld bij elkaar te krijgen.

1l



Zo zyn op 5 en 22 oktober 1967 beatmid-

dagen georganiseerd. Op 26 februari 1968

werd met medewerking van nagenoeg alle

verenigingen een daverende carnavalsavond

georganiseerd. Velen kregen de smaak van

het carnaval vieren zo te pakken dat die ene

avond op 11 november 1968 leidde tot de

oprichting van de Carnavalsvereniging 'De

Platneuzen'.

WRDERE FONDSVOR]UTING

Een gift van 2.000 gulden bracht het inmid-

dels beschikbare kapitaal op 14.000 gulden.

Er ontbrak dus nog 6.000 gulden aan het

magische bedrag van 20.000 gulden dat

nodig was voor de start van de bouw van de

sporthal en voor verdere medewerking van

de overheden. Om het streefbedrag toch te

halen, besloot het bestuur om oud-papier en

glas in te zamelen. Het oud papier werd voor

het eerst opgehaald op 15 juni 1968 en dat

zou iedere derde zaterdag van elke maand

herhaald worden. Van oude lantaarnpalen

werd op de Spoorlaan een glascontainer

gebouwd. Ook werd een blarenbal geor-

ganiseerd voor de op de laatste dag van

die maand juni in Schalkwijk te houden

avondvierdaagse. Er werden dansavonden

op touw gezet. In november 1968 startte

een oorkonde-actie. De naam van iedereen

die bildroeg aan het noodzakelijke kapitaal

kwam op een oorkonde. Die oorkonde

zou bij de eerstesteenlegging ingemetseld

worden.

BOUWSPORTHAL

De aannemer begon met de bouw van de

sporthal op 26 september 1968. Met het

grondwerk was al in augustus aangevangen.

Vooruitlopend op het in 1970-7971 aan

te leggen Sportpark 'Blokhoven' zijn in

opdracht van de gemeente Houten gelijk-

tijdig met de bouw van de sporthal voor

de Voetbalvereniging'Schalkwijk' tegen de

sporthal aan twee kleedruimten met toilet-

ten, douchegelegenheden en een bergruimte

gebouwd.

Het slaan van de eerste paal van in totaal

160 heipalen op 14 november i968 was

een sobere gebeurtenis. De vreugde om wat

bereikt werd, was er zeker niet minder om.

De Rabobank'Schalkwijk' verhoogde de

feestvreugde door 1.000 gulden te schenken.

De Schalkwijkse Gymnastiekvereniging

'E.ST.A.' schonk 500 eulden en de Firma

Gerritsen 500 gulden.

'Wel op feestelijke wijze werd op 31 januari

1969 de eerste steen gelegd door mevrouw \fl,

Albers Pistorius-Fokkelman, de in Schalkwi.ik

wonende echtgenote van de burgemeester.

Daarbij is toen een loden koker ingemetseld

met daarin een oorkonde. Hierop zijn door

de in Tull en 't'l7aal wonende kunstenaar

Jopie Moesman gecalligrafeerde namen gezet

van schenkers van geld voor de oorkonde-

actie. Aanwezig waren het voltallige bestuur

en de genodigden burgemeester mr. FJ.\7.A.

Albers Pistorius, de beide wethouders J.A.

van Oostrom en J.\V. Vulto, het lid van de

t2



Een damesuolleybabeam uan Thurus in 1978: Van

Jinhs naar rechts: Elly Hollander Marja Derks en Anh
Schehinga

Tweede KamerJ. van Koeverden, het lid van

Gedeputeerde Staten van lJtrecht ir. F.N.

Sikkes, het lid van Provinciale Staten van

Utrecht Th. van der Pouw (een broer van de

in Schalkwijk wonende Jan van der Pouw),

de provinciaal sportadviseurJ.C.F. Coers en

architect J.J. Boone.

OPENING

De opening van de sporthal vond plaats op

zaterdag 13 september 1969, met muzikale

klanken van het Fanfarekorps 'St. Caecilia.

De openingshandeling werd verricht door

Th. van der Pouw. lid van Provinciale Staten

van lJtrecht. De initiatiefnemers en de plaat-

selijke bevolking, die massaal aanwezig was.

zijn met recht trots op het resultaat. In zijn

toespraak kwam de heer Van der Pouw nog

terug op de gemiste financiële bijdrage van

het Rijk, doordat de hal niet voldeed aan de

minimum afmetingen.

Na de opening gaven gymnastiekverenigin-

gen uit Bunnik, Cothen en Culemborg een

demonstratie in de nieuwe sportzaal.

Op zondag 14 september organiseerden'De

Baanbrekers' uit Houten-Schalkwijk en 'De

Baanbrekers' uit Odij k-\V'erkhoven verschil-

lende puzzelritten. In de routes was de sport-

hal opgenomen, die als pauzeplaats diende.

Verder hield de afdeling Schalkwijk van de

'K.P.J.' een volleybaltoernooi. Op maandag

15 september namen de plaatselijke scholen

de hal als gymnastieklokaal in gebruik.

De hal werd vanaf de opening intensief ge-

bruikt. Al vrij gauw bleek de sporthal niet

meer weg te denken. De hal leidde ook tot

de oprichting van een trimclub en van Vol-

leybalvereniging'Taurus'.

HETWRVOLG
Op 10 november 1970 is bij de gemeente een

aanvraag ingediendvoor het bouwen van een

blok van twee woningen, waarvan een voor

de beheerder van de sporthal. Burgemeester

en wethouders verleenden op 16 februari

I97l de bouwvergunning. De architect was

C.S. Diks te Schalkwiik.

In 1974 maakte een kleuterklas tiideliik

gebruik van de besmurskamer van de sport-

hal. Voor dit gebruik was echter te weinig

lichtinval. Daarom werd nog dat jaar in de

noordgevel van die kamer een derde raam

gemaakt. Op de aanvraag voor die wijziging

van 26 |uli 1974 verleende het College van

burgemeester en wethouders op 3 september

de vereiste bouwvergunning. De architect

was M.L.P.B. van Eijk te Schalkwijk.

P.M.H.lffi
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Iiet van Paassen

Piet van \Takeren

Pier Kool

Ko Uijtewaal

Adriaan van der Velden

Riet van der Velderr

Toon van der Gun

Gert Veld

\fim Bramer

Jaap'Weyers

Piet de lfit

Kees de \lit

I_|erry rrerjman

Hans van Amerongen

'Wim Cossee

Jan van der Pouw

Co Baas

Michel van Eijk

Rob Musters

Gert Scheltinga

Ad Seelen

Jan Odijk

Piet Bloemberg

Nico de Langen

Ad Driessen

Paul Winkel

Piet Albers

\fiilm Vendrig

Ria de Vir-van Raaij

Loek de Graaf

Ben Schouten

Berry van Duyn

yoofz.'ltfeÍ :

I e secretaris

I e penrungmeester

2e secretaris

2e penningmeester en W Schalkwl.lk

school + ESTA later algemeen lid

algemeen lid

algemeen lid

KPJ (volleybal)

secretaris

tt
Tàurus later algemeen lid

secretaris

I l. í
algemeen lro

techniek

I l. targemeen ilo

W Schalkwijk

secretans

W Schalkwijk

ESTÁ

school

W Schalkwijk

techniek

W Schalkwilk

W Schalkwijk / techniek

tt
scnool

school

E,STA

penningmeester

school

penningmeester

W Schalkwijk

W Schalkwijk

Sportraad I
Bestuur Stichting Sporthal

1966-heden

1966-\969

1966-1996

1966-r978

1966-1978

1966-heden

1966-r977

1966-1970

1967-1972

1969-r973

1972-heden

r973-1980

r975-1954

1977-1984

1978*1983

r978-r982

1980*heden

1982-1984

r984-1995

1984-1995

19S4-1986

1986-2000

1987-1989

1989-heden

1995-1996

1996-2000

1996-heden

r996-200r

20,00-hnden

2001-heden

2001-2006

2006-heden
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Piet Kool, initiatiefnemer en 30 jaar penningmeester

Piet, ik zie je niet direct als sportman of atleet.

\Wat bracht je ertoe om je sterk te maken voor

de bouw van een sporthal in Schalkwijk?.

'S7'ist je wel waar je aan begon?

"Neen, eigenlijk niet. En dat is maar goed

ook. Je gelooft ergens in en dan doeje het. Ik

zal nietzeggen dat ik geen slapeloze nachten

heb gehad.

Zo bijvoorbeeld die keer toen er nog een

honderdtal loten verkocht moesten worden.

Ik raakte ze aan de straatstenen niet meer

kwijt. Ik zie me nog zitten in de voorkamer

bijJan Kuijer om te gaan vragen of hij mis-

schien genegen was om een groot aantal loten

te kopen. Ja dat wilde hij wel. Je moet weten

dat de loten in een envelop zaten zodat je

bij het open maken direct kon zien ofje een

prijs had. En ja hoor hij had een hoofdprijs

van / 100.

Tegen mijn gevoel in maar voor de goede

zaakvroegik ofhij die/ 100 opnieuwwilde

'beleggen'. En ja hoor hij kocht er opnieuw

20. In één klap 40 loten verkocht. 'S7at een

opluchting.

Ook toen de sporthal er stond bezorgde de

sporthal mij regelmatig hoofdbrekens. Er

waren namelijk altijd meer aanvragen dan

te vergeven uren. Je moet niet vergeten dat

onze sporthal toen de enige sporthal van

héél Houten was.

Ik wilde de uren natuurlijk zo eerlijk mo-

gelijkverdelen. Met frgutrzaag, triplex, een

lettertang en uren geduldwerk ontstond er

een prachtig zelfgemaakt planbord. Met

dat planbord puzzelde ik uren om de be-

schikbare tíjd zo gelijk mogelijk verdelen.

Vervelend was dat daarmee dan ook iedereen

ontevreden was."

Bij het gesprek zit ook Piets dochter Brigit.

Op de vraag wat zij zich nog van de sporthal

herinnert zegtzei "Het hele gezin werd altijd

voor de sporthal ingeschakeld."

Dat leverde leuke en vervelende momenten

op.

Eerst een vervelende moment.

"Om de kosten te drukken trad mijn vader

de eerste jaren ook op als beheerder. Ik

kreeg dan vaak de sleutel van de sporthal

mee om die dan na school aan de gymjuf te

geven. Zo ook de ene keer dat de hele klas

moest na blijven. Ik vroeg nog aan meester

Scheltinga ofik de sleutel naar de sporthal
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mocht gaan brengen. Niets daarvan. Zitten

blijven. Dat zoeken ze daar maar uit. 'Wat

zat ik in mijn rats.!"

Het tweede voorval is leuker.

"Zoals je weet werd oud papier opgehaald om

geld voor de sporthal bijeen te brengen. Op

een zaterdag werden bij het ophalen van het

oud papier per ongeluk ook knippatronen

meegenomen. 's Avonds werden we gebeld:

Of de knippatronen terug konden. Goede

raad was duur. Gelukkig werd toentertijd

het oud papier tijdelijk in een schapenschuur

bij EvertVernooy opgeslagen. Mijn vader be-

dacht zich geen momenr, nam zijn kinderen

mee naar de schuur om te zoeken. Geloof

het of niet, we vonden de knippatronen. Een

beetje onder de schapenkeutels maar och,

wat geeft dat, je hebt ze terug."

Meis Uytteruaal tijdens een uituoering uan de ESTA in
de sporthal

Maten

De NeVoBo (de Nederlandse Volleybal

Bond) schrijft voor dat een volleybalveld

18 meter lang en 9 meter breed moet zijn.

Achter de achterlijn moer een ruimte zijn

van 2 meter voor de opslag. De totale

lengte van een zaal moet dus minimaaJ.22

meter zijn.

De sporthal van Schalkwijk haalt die

afstand net niet. De hal is ongeveer tien

centimeter te kort.

Om te voorkomen dat de zaal zou worden

afgekeurd en in de wetenschap dat alleen

de ruimte achter de lijnen wordt gene-

meten en niet de lengt van her speelveld,

besloot men de achterlijn op precies 2

meter van de muur te trekken.

Het speelveld in Schalkwijk is daardoor

17 meter en 90 centimeter lang, 10 cm te

kort..

De oprichting uan uollelbalaereniging MURUS op 3
maart 1 970 is een direct geuolg uan de bouut uan de

sporthal in Schalhwijh. Op deze bal staat de datum
uan oprichting naastfoto\ uan d.e eerste bestuursleden.

De bal is te zien in een uitrinehast in dz hal uan de

sportzaal.
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Op 14 nouember 1968 als de eerste ?aal wzrdt geslagen

uoor de sporthal, schenht Rabobanh'Schalkwijk' een

bedrag uan duizend gulden. Op de fon u.l.n.r. Henh
Baas en Hannes uan Dijh, namens de Rabobanh en

Piet uan Waheren en Piet uan Pdlssen namens de Stich-
ting Sporthal Schalhwij k

Opbrengst o papier

Papierophalers op dc Jonhheer Ramweg. Vl.n.r. Ton Bos,

Joost uan Schip, Co Baas en \Vouter uan Eijden
(foto Villy Kruijssen - u.o.f BEELDMAKERS)

omoo
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Prijsvraag

De oude prijsuraag

\íe vroegen waar deze foto was genomen.

Verschillende mensen stuurden de goede

oplossing is, waaronder de winnaar van

deze keer: Kees Appelhof.

Hij gaf als ant',r.oord:

Volgens mij is de foto genomen op de hoek Jhr.

Ramueg- Spoorlaan, utaar na de uoninguan

u.h. Goof Wennebes staat.

Het huis is de winkel uan Mulder; stffin,

fo ur niture n e n uo nings tffi ring.

Het huis waar nu de woning van v.h. Goof

\flennekes staat wordt nu bewoond door

Jeroen Toonen en Liesbeth van der Horst.

Helaas hebben we geen namen onrvangen

van de mensen die op de foto staan. Daar-

voor houden we ons aanbevolen.

De nieuue prijsaraag

De nieuwe prijsvraag heeft natuurlijk te

maken met de sportha..

Bij de bouw is een koker ingemetseld met

daarin wat documenten uit de tijd van de

bouw. De vraag is nu:

Waar in het gebouw zit die koher?

U kunr uw oplossing op papier zetten en

inleveren in het Museum op de laatste

zondagvan de maand.

U kunt de oplossing ook in de bus doen

van de Redactie Nieuws over Oud

Lagedijk 30

3998 KB Schalkwilk

De derde mogelijkheid is de oplossing te

e-mailen naar

ellyhollanderkoolpwanadoo. nl
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Het huidige bestuur van Beheerders van
de Stichting Sporthal de Sporthal

Op deze foto staat het huidige bestuur van

de Stichting Sporthal.

Op de foto zittend v.l.n.r.

Piet van Paassen, voorzitter,

Riet van der -",:lden, algemeen lid,

staand v.l.n.r.

Berry van Duyn, namens W Schalkwijk,

Piet de'lVit, algemeen lid,

Silvia Boerboom, beheerder,

Nico de Lange, techniek,

Loek de Graaff penningmeester,

Piet Aalbers namens de ESTA,

Co Baas, secretaris,

afwezig:

Ria de'Wit - van Raay, namens de school.

1969 - 1972

Verweij - Verheij

1972 - r98r

Miltenburg - Vermeulen

1987 - 1993

Piet Kool

Mien

Sjaan

\Wil Hommelberg - van Leeuwen

1993 - 1996

Boerboom - van Ettekoven

1996 - heden

Silvia



De satellietfoto toonr.. .

... sportpark Blokhoven, met in de cirkel de sporthal. Ook duideli.ik re zien zijn de

voetbalvelden van W Schalloviik en de tennisvelden van TV SET

z0


