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Nieuwjaarstoespraak S.V. Lopik 

zaterdag 14 januari 2023 

 

“Namens het bestuur van S.V. Lopik heet ik je van harte 

welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging. En 

vanzelfsprekend wensen wij je in allerlei opzichten het 

allerbeste toe voor 2023!  

Zo aan het begin van 2023 is het goed om nog eens terug te 

blikken op alle gebeurtenissen in 2022. Alvorens hier aan te 

beginnen willen we eerst stilstaan bij een aantal personen 

binnen onze vereniging, dat ons vorig jaar is ontvallen. Het gaat 

om Martijn Schinkel en Maarten van Vliet. Martijn was 

jeugdspeler binnen onze vereniging en – tijdens zijn 

stageperiode aan de sportacademie van MBO Utrecht – trainer 

van een van onze jeugdteams. Zijn droom was om 

sportinstructeur en outdoor-instructeur te worden in de 

Ardennen. Helaas heeft het niet zover mogen komen. Ook 

Maarten van Vliet is ons helaas ontvallen. Een zeer innemende 

man, die zich op uitzonderlijke manier heeft ingezet voor onze 
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vereniging. Zo was Maarten bestuurslid, wedstrijdsecretaris, 

scheidsrechtercoördinator, scheidsrechter en lid van het 

onderhoudsteam. Niet voor niets werd Maarten in 2012 

uitgeroepen tot erelid van onze vereniging. Wellicht hebben ook 

anderen onder ons iemand verloren in de directe omgeving van 

familie of vrienden. Mag ik dan ook iedereen verzoeken te gaan 

staan en ter nagedachtenis aan degenen die ons zijn ontvallen. 

Dankjewel! 

Vanaf februari vorig jaar kon er eindelijk weer worden 

gevoetbald. Maar corona was nog niet naar de achtergrond 

verdreven of de oorlogssituatie in Oekraïne had alweer grote 

impact op ons dagelijks leven. En ook op het financiële plaatje 

van onze vereniging. Vooral de hoge energiekosten drukken op 

dit moment een zware stempel op het resultaat. We zijn dan 

ook blij dat Cor Kriekaard en Gerrit van Bruchem op dit moment 

onderzoek doen naar mogelijke energiebesparingen op ons 

sportpark. 

De kantineomzet en verschillende acties zorgen er gelukkig 

voor dat we inkomsten blijven genereren. En over de kantine 
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gesproken: afgelopen zomer namen we na 10 jaar afscheid van 

het kantineteam: Corrie en Gijs Borst en Geurt de Groot, en op 

de achtergrond Marian de Groot. We maken vandaag graag 

van de gelegenheid gebruik ze opnieuw te bedanken voor het 

beheer en hun inzet in onze kantine gedurende de afgelopen 

10 jaar.  

We zijn blij dat het kantinebeheer snel kon worden 

overgedragen aan een nieuw team met Chantel, Rick, Wilfred, 

Hans en Wouter, dat onder leiding van Franka Keja inmiddels 

zijn draai heeft gevonden. 

Naast de kantineomzet zijn acties belangrijke pijlers om 

inkomsten te genereren. Denk dan bijvoorbeeld aan onze 

traditionele oliebollenactie. Deze heeft in december weer een 

fantastisch resultaat opgeleverd. Graag een applaus voor alle 

vrijwilligers die dit tot stand hebben gebracht. 

Ook sponsoren zijn uitermate belangrijk om ons hoofd boven 

water te houden. We zijn dan ook erg blij met al onze sponsors 

in welke vorm dan ook. En met name onze hoofdsponsors 

Klever Boor en Perstechniek en Ravesteijn Infra & Telecom, die 
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hun sponsorcontract voor drie jaar hebben verlengd. Ook zijn 

we zeer verheugd met PLUS Van Velzen, die voor een periode 

van vijf jaar hoofdsponsor van alle jeugdteams is geworden. 

Ten slotte een woord van dank richting de Business Club van 

S.V. Lopik. Zij dragen financieel bij aan tal van projecten, 

waardoor we als vereniging up and running blijven. Hartelijk 

dank daarvoor!  

 

De focus lag vorig jaar vooral op het werven van jeugdleden. 

We zijn er immers de afgelopen jaren heel wat verloren. Op 

initiatief van Johan Lamens zijn er – gezamenlijk met een 

vernieuwde activiteitencommissie – allerlei activiteiten in gang 

gezet. Van voetbalclinics, deelname aan de Lopikse jaarmarkt 

tot het uitdelen van flyers tijdens het afzwemmen. Het heeft er 

uiteindelijk voor gezorgd dat we dit seizoen met 4 nieuwe 

jeugdteams aan de competitie konden beginnen. We blijven 

allerlei activiteiten organiseren om als vereniging aantrekkelijk 

en levendig te blijven. 
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Vanzelfsprekend staan we vandaag ook stil bij de sportieve 

resultaten van S.V. Lopik en dan met name het eerste heren 

elftal. We kunnen concluderen dat het er op dit moment niet 

rooskleurig uitziet. De vele en vaak langdurige blessures en 

spelers die door ernstige ongevallen voor lange tijd zijn 

uitgeschakeld zijn daar zeker debet aan. We zien Jordy Keja 

hopelijk binnenkort weer op de velden terug en zijn ontzettend 

blij en opgelucht dat Patrick Broekhuizen voorzichtige 

vooruitgang boekt. Wij wensen hem een goed herstel toe.  

We hebben gelukkig nog een halve competitie voor de boeg, 

dus er zijn nog volop kansen om de weg naar boven te vinden. 

De aankondiging van het vertrek van Mark Imandt na dit 

seizoen betekent vanzelfsprekend dat we op zoek moesten 

gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Je hebt kunnen lezen dat 

Jitse Boonstra met ingang van het volgende seizoen de nieuwe 

hoofdtrainer van S.V. Lopik wordt. Hij tekende onlangs een 

contract voor twee seizoenen. Jitse heeft veel jeugdteams van 

IJFC en Argon onder zijn hoede gehad en was de afgelopen 

twee seizoenen hoofdtrainer van IJFC in de tweede klasse. Wij 
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zijn ervan overtuigd dat wij met Jitse Boonstra een ambitieuze 

trainer hebben binnengehaald, die een duidelijke voetbalvisie 

heeft en in staat is om die over te brengen op onze 

spelersgroep.  

Deze maand zullen we in gesprek gaan met de overige 

stafleden van Lopik 1, zodat duidelijk wordt of zij ook vanaf 

volgend voetbalseizoen de staf blijven vormen van het eerste 

elftal. Inmiddels is al wel duidelijk geworden dat Patrick 

Botermans aan het einde van het seizoen na 10,5 jaar stopt als 

keeperstrainer van onze selectie. 

Tijdens een nieuwjaarsreceptie staan we ook stil bij de 

kampioenen van de najaarscompetitie. En dat is ons 

damesteam. De nummer 2, S.V. Montfoort ’19, kwam op punten 

nog langszij, maar hun doelpuntensaldo was niet toereikend om 

onze dames voorbij te streven. Een prachtig resultaat van onze 

dames die in de vierde klasse slechts één duel verloren. 

Gefeliciteerd! 

Wij voelen nog steeds een grote verantwoordelijkheid om 

sportiviteit en respect op en rond de velden te stimuleren. 
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Reden genoeg om de sportiviteitsprijs van S.V. Lopik onder de 

aandacht te blijven houden. Een teambeoordeling door de 

scheidsrechter tijdens de thuiswedstrijden op basis van een 

vijftal punten. Dit najaar is op de eerste plaats geëindigd: 

MO13-1.  

Dames en heren, tijdens de algemene ledenvergadering in 

november 2019 gaf Danny Optekamp aan dat hij na maar liefst 

dertien jaar zijn functie als penningmeester van S.V. Lopik 

neerlegt. We hebben hier de afgelopen twee jaar door corona 

niet stil bij kunnen staan. Dat doen we dus vandaag. Ik nodig 

Danny graag uit om naar voren te komen, zodat wij hem 

kunnen benoemen tot erelid van onze vereniging.  

Ook Anke Smits willen we graag in het zonnetje zetten. Zij heeft 

vanaf 2018 de ledenadministratie verzorgd en is destijds gestart 

met het posten van berichten op Instagram en Facebook en 

was betrokken bij het organiseren van bingo-avonden.  

Gelukkig hebben we in Eljo Timmer een goede opvolgster 

gevonden. 

Dan een blijk van dank richting Franka Keja. Zij heeft vier 
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seizoenen lang het secretariaat verzorgd en was lid van de 

commissie Voetbaltechnische zaken Jeugd. Neemt nu het 

beheer van de kantine voor haar rekening. 

Tijdens de algemene ledenvergadering in november hebben 

Dave van den Bosch, Geert Brokking en Ruben Dorresteijn 

aangegeven te stoppen als bestuurslid. Dat betekent dat we 

straks nog twee bestuursleden overhouden. Daarmee kunnen 

we geen vereniging blijven leiden. We hopen dan ook van harte 

dat we snel de openstaande vacatures kunnen invullen. Het 

gaat om een Secretaris, een bestuurslid Sponsoring en een 

bestuurslid VTZ Jeugd. Ook zoeken we nog iemand voor de 

kledingcommissie en de materialencommissie. Ook aan 

scheidsrechters is er groot gebrek. 

Hoop van harte dat er vrijwilligers zijn die de genoemde functies 

willen overnemen, zodat de continuïteit van onze vereniging 

gewaarborgd blijft. Zonder vrijwilligers is dat vrijwel onmogelijk. 

 

We vieren dit jaar ons 70-jarig jubileum. Daar staan we aan het 

eind van dit voetbalseizoen bij stil. Het wordt – net als de 
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fantastische slotdag in 2022 - een gezellige en bijzondere 

happening. De komende periode volgt daarover meer 

informatie. 

 

2023 wordt ook het jaar waarin we bepalen of de realisatie van 

een kunstgrasveld haalbaar is. Over een aantal weken zullen 

we je over de voortgang en mogelijkheden informeren. 

  

Het bestuur van S.V. Lopik wil iedereen, die op welke wijze dan 

ook een bijdrage heeft geleverd aan de vereniging, dank 

zeggen voor hun inspanning in het afgelopen jaar en spreekt de 

wens uit dat je dat ook in 2023 wilt blijven doen. Dames en 

heren, namens het bestuur van S.V. Lopik wens ik je een 

gezond, gelukkig en vooral  sportief en respectvol 2023 toe!” 


