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Beste Oranje-Witters, vrienden, 

Het is al weer zo normaal: een volle kantine, met elkaar lachen, een glaasje drinken op het 

nieuwe jaar, elkaar ontmoeten op de club. Toch is het nog maar een jaar geleden dat er 

geen nieuwjaarsreceptie gehouden kon worden in verband met Corona en ik in een lege 

kantine met het Mediateam de nieuwjaar-speech moest opnemen. We kunnen het ons bijna 

niet meer voorstellen, misschien. Maar gelukkig is die nare periode achter de rug. We 

voetballen, tennissen, padellen en biljarten weer volop, zonder restricties en met veel plezier. 

Heerlijk. 

Stijgende energiekosten 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. Toen Poetin besloot de Oekraïne 

aan te vallen, zagen we de energieprijzen door het dak schieten. Wij waren in de gelukkige 

omstandigheid dat ons energiecontract nog tot deze maand doorliep, maar inmiddels zijn we 

geconfronteerd met en enorme stijging van de energiekosten. De noodzaak tot 

verduurzaming en goed budgetteren is hiermee nog groter geworden. Gelukkig zitten onze 

kundige penningmeesters hier bovenop. Als bestuur hebben we korte lijnen met de politiek 

en we zijn in overleg over hoe we dit probleem als gemeenschap kunnen tackelen. De eerste 

contouren van een plan hiervoor zijn inmiddels zichtbaar. Maar we moeten daar als 

vereniging ook zeker onze verantwoordelijkheid in nemen. Bewuster omgaan met energie is 

een noodzaak voor iedereen. 

Ontwikkelingen rondom het eerste elftal 

Op sportief gebied zijn er, zoals elk jaar, ook hoogte- en dieptepunten. Ons eerste elftal heeft 

het momenteel lastig in de eerste klasse waar ook nog eens een versterkte 

degradatieregeling van kracht is dit seizoen. Dit levert spanningen op en is er mede de 

oorzaak van geweest dat een deel van onze TC haar taken neergelegd heeft. Niet dat men 

niet meer met elkaar door één deur kon, maar er is verschil van inzicht tussen het 

voetbalbestuur en een deel van de technische commissie over deinvulling van taken en 

verantwoordelijkheden ontstaan. Het is altijd jammer als vrijwilligers zich niet meer senang 

voelen bij de uitvoering van hun taken. Zeker niet als het echte clubmensen betreft. Maar het 

kenmerkt een club als Oranje Wit ook dat daar goed over gesproken kan worden. Scherp 

discussiëren op de inhoud, maar met respect voor elkaar. En daar is natuurlijk niets mis 

mee. De TC-leden die hun taken hebben neergelegd, blijven dan ook zeker verbonden aan 

onze club en vinden weer hun plekje om mee te bouwen aan onze mooie vereniging. Wij 

willen hen bedanken voor wat zij in hun functie als TC-lid gedaan hebben. Zij hebben onze 

club door een hele lastige tijd geloodst en zijn overeind gebleven toen de strijd het hevigst 

was.  

We nemen aan het eind van het seizoen ook afscheid van onze hoofdtrainer. Een fijne vent 



 

waar we mooie seizoenen mee beleefd hebben. Faysal heeft meegebouwd aan een 

volwaardig eerste team en wij danken hem daar alvast hartelijk voor. 

Lid van het jaar: Sjoerd Zwaan 

Bij onze meidenafdeling constateren wij een gestage groei, zowel in omvang als in niveau. 

Een groep enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Sjoerd Zwaan werkt hard om dit 

onderdeel van onze club steeds meer vorm te geven en beleid te maken. Oranje Wit is en 

blijft ook hierdoor een aantrekkelijke vereniging, waar plezier en prestatie nog altijd hand in 

hand gaan. We staan niet stil. Het is dan ook niet voor niets dat wij Sjoerd Zwaan hebben 

benoemd tot lid van het jaar. Want naast zijn enorme inzet voor onze meidenafdeling, heeft 

Sjoerd onder andere ook meegebouwd aan het terras van de tennisafdeling en is hij nooit te 

beroerd om zijn club bij te staan met inzet en middelen. Een voorbeeld voor ons allen. 

Padel bij sv Oranje Wit 

Een andere mooie mijlpaal is de realisatie van 3 padelbanen bij onze tennisafdeling. We zien 

dat dit heeft geleid tot meer levendigheid en aantrekkingskracht op nieuwe en jongere leden. 

Precies zoals we het voor ogen hadden. Padel zorgt bovendien voor een betere verbinding 

tussen onze tennis- en voetbalafdeling. Volgens mij zijn inmiddels de mensen die wat 

sceptisch tegenover het idee stonden ook positief en ervan overtuigd dat dit een goede zet is 

geweest.  

100 jaar Oranje Wit 

Er staan voor 2023 weer volop activiteiten gepland. Natuurlijk onze jaarlijkse hoogtepunten 

zoals het jeugdkamp, de Matthijs Mensen dag, de tennistoernooien en ga zo maar door. 

Onze tennisafdeling neemt inmiddels met 7 teams deel aan de voorjaarscompetitie en dit 

jaar zijn er ook 2 padelteams. Omdat deze teams veelal op vrijdag spelen, is het inmiddels 

ook op vrijdagavond een hele gezellige boel op onze club. We zijn ook voorzichtig begonnen 

met de voorbereidingen van ons 100-jarig bestaan. Dit lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat 

snel en we willen er een groot feest van maken. Want we zijn trots dat onze mooie 

vereniging al bijna 100 jaar alle uitdagingen heeft doorstaan en een warm nest is gebleven 

voor haar leden. Al bijna 100 jaar een enorm belangrijke functie voor de maatschappij in 

sportief maar vooral in sociaal opzicht. Een groep vrijwilligers onder de bezielende leiding 

van Edward Hoogendoorn gaat de komende tijd aan de slag om van 2025 een heus feestjaar 

te maken. En dat kunnen we aan hem wel overlaten! Worden we de Koninklijke sv Oranje 

Wit? Het zou zomaar kunnen. 

Afscheid 

Het afgelopen jaar moesten we tot ons verdriet afscheid nemen van een aantal Oranje-

Witters. In januari werden we opgeschrikt door het bericht dat Coen Klokkenburg, slechts 15 

jaar oud, ons is ontvallen. In mei verloren we onze trouwe secretaris en vriend Peter Piepers 

op 57 jarige leeftijd. Naast Coen en Peter hebben we ook afscheid moeten nemen van Jack 

Valen, Aad Groot en Fred Eijsden. Ze worden allen gemist. 



 

Draag je steentje bij 

Om zo’n grote vereniging soepel te laten draaien, zijn heel veel vrijwilligers nodig. We willen 

allemaal in een nette schone kantine samenkomen, de kleedkamers moeten worden 

schoongemaakt, de kinderen worden getraind, de wedstrijden worden geleid, je biertje wordt 

getapt, je flesje cola geserveerd, als je honger hebt neem je een patatje of een broodje en ga 

zo maar door. Oranje Wit kan bouwen op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Helaas 

merken wel dat onze vrijwilligers steeds meer onder druk komen te staan. We hebben 

simpelweg meer mensen nodig. Het besef moet er zijn dat als je bij deze vereniging wilt 

sporten of je kind wilt laten sporten, er ook iets van jou verwacht wordt. Je moet je steentje 

bijdragen. We doen ons best, samen met ons professionele Mediateam, om dit besef bij 

leden en ouders te vergroten. Iedereen kan wel iets doen. Je hoeft geen verstand van 

voetbal te hebben om iets voor je club te doen.  

25 jaar tennis 

Dit jaar kunnen we gelukkig weer onze jubilarissen in een volle kantine in het zonnetje 

zetten. De tijd dat ik in een busje in het gezelschap van een DJ de mensen langs moest 

gaan of dat we een drive-in moesten organiseren om de speldjes uit te reiken, ligt gelukkig 

achter ons. Dit jaar hebben we met veel mensen die 25 jaar lid zijn. En dat is geen toeval, 

onze tennistak bestond afgelopen jaar 25 jaar. Dus de tennisleden van het eerste uur van die 

afdeling, zetten we vandaag in het zonnetje.  

Lieve mensen, ik ben een trotse voorzitter van deze mooie club. Het is een eer en een 

genoegen om mijn tijd in deze vereniging te mogen steken en het geeft veel energie om met 

zoveel fijne mensen samen te werken zodat jullie en jullie kinderen kunnen genieten van 

sport. Namens het bestuur van sv Oranje Wit wens ik jullie allen een heel gezond, sportief en 

gelukkig 2023 toe. Pas goed op elkaar, help elkaar en geniet van elkaar. Want omzien naar 

elkaar is de allerbelangrijkste functie van deze club! 

 

Jan-Willem Bozuwa  

Voorzitter sv Oranje Wit 

 


