V.V. Haastrecht 100 jaar.
Als eerste zal ik beginnen om de voetbalclub te feliciteren met het behalen van deze mijlpaal.
Dan komt de vraag: "W at betekent W Haastrecht voor mij?' Ja, eigenlijk is W H mij met de paplepel in gegoten.
Als klein meisje en dochter van Kleine Bep mocht ik mee naar de trainingen die mijn vader gaf bij de jeugd. Eerst
kijken naar de trainingen en daarna gewoon mee doen tussen de jongens. Ik vond dat leuk en leerde snel een
balletje trappen.
Toen mijn moeder Wil begon te voetballen bij de dames, vond ik dat niet leuk, want ik mocht niet. Ik was nog
veel te jong. Ik mocht wel mee om de wedstrijden te kijken langs de lijn. Heel het weekend was ik dus op het
voetbalveld te vinden. Een heel weekend geel-zw art.
Uiteindelijk mocht ik bij de dames van W H komen voetballen toen ik 12 ½ jaar oud was.
Op het veld stond ik samen met mijn moeder Wil in hetzelfde elftal. Zij op doel en ik ergens op het veld. Het
maakte mij niet zo veel uit waar ik stond, als ik maar kon voetballen. Ik was een echte linkspoot, met een goed
rechter been.
Toen mijn moeder Wil vanwege schouderblessures niet meer op doel kon staan, moest er iemand anders op
doel. Veel gegadigden waren er niet en wisselden we per week wie er op doel mocht.
Ik koos er voor om echt op doel te blijven staan. En kennelijk kon ik dat ook wel aardig. Ik was 19 jaar en werd
de keepster van het Nederlands Vrouwenelftal. Wat was ik trots. Heel veel mensen bij W H leefden mee.
Wat een mooie tijd was dat.
Het voetballen bij de dames van W H was voor mij altijd een stuk gezelligheid. Op en na een training of een
wedstrijd bleven we vaak samen als elftal in de kantine hangen. Op zondag, na onze eigen wedstrijd, naar de
wedstrijd van heren 1 of in de kantine na praten onder het genot van een biertje. Het echte verenigingsgevoel
heerste bij W H. En dat gevoel in het geel-zw art te hebben gevoetbald zal mij als een echte Haastrechtemaar
laten glimlachen, terugdenkend aan een mooie tijd die ik daar heb gehad.

Groetjes
Els van den Hoek

