
Het 1e stamppottoernooi  

Door de trainers, Wagenvoort, Elders en voor de Poorte werd op initiatief van Gerrit Wagenvoort dit 

stamppottoernooi georganiseerd. De intentie was om zoveel mogelijk personen naar de kantine van 

sv V en L te krijgen. Niet alleen toegankelijk voor leden, vrijwilligers en andere personen betrokken 

bij V en L  maar iedereen was welkom. En daar werd goed gebruik van gemaakt want elke stoel in de 

kantine was bezet. 

 

Iets na 10.00 uur opende Gerrit de dag met verschillende activiteiten. Uiteraard voetbal maar ook 

Klaverjassen, Jokeren en Darten met als hoogtepunt een playbackshow in de middag. 

 



Vanwege het volle programma werd er snel begonnen nadat er wat instructies bij de verschillende 

onderdelen was gegeven.

 

Het team walking football was overcompleet want naast het darten, klaverjassen en jokeren 

moesten er toch nog 3 spelers reserve staan bij het voetballen

 

Alle onderdelen verliepen gesmeerd in een optimale sfeer. Uiterst sportief. Niet de prestatie kwam 

op de eerste plaats maar het ging vandaag om het plezier. Bij het klaverjassen werd niet moeilijk 

gedaan wanneer Sharon Casteel een foutje maakte omdat ze nog niet zo bedreven was in dit 

kaartspel. Hieronder enkele plaatjes van de verschillende onderdelen 



 

Darten 

 

Klaverjassen 

 

Jokeren 



Na al deze inspanningen was het tijd voor een stamppotbuffet. Deze ging schoon op en dat is voor de 

organisatie een teken dat zij niet hadden gerekend op zo’n grote opkomst of is het misschien zo dat 

de aanwezigen een goede bodem wilde leggen voor het nuttigen van enkele alcoholische drankjes 

die middag. Want niet alleen van het eten werd gretig gebruik gemaakt ook de tap stond bijna niet 

dicht. Er gingen meer kannetjes over de bar dan glazen. 

 

Toen het eten en de eerste biertjes en wijntjes achter de kiezen zaten werd er ruimte gemaakt voor 

het klapstuk van de dag namelijk de playbackshow. Er was een jury benoemd in de personen van 

Hendrie Disbergen, Thea Kamphorst, Erwin Elders en Richard Koers. De show werd muzikaal 

ondersteunt door Bart van  der Linde en aan elkaar gepraat door Dick voor de Poorte.

 

 Door de organisatie werd de volgorde bepaald waarin  de teams hun kunsten mochten vertonen. 

Het 2e stond voor de moeilijke taak op de spits af te bijten. Zij brachten de stemming erin. De 

fotograaf nog niet helemaal bij de les want een foto ontbrak in zijn reportage.  



 

Het derde elftal had een fikse tegenvaller want animator “Peppi” Streppel lag ziek onder de wol en 

daarom werd het improviseren Zij kregen de eerste polonaise op de vloer en er zouden er nog wat 

volgen en deze werd steeds langer. 

 

Zij brachten het nummer “These boots are made for walking” op eigen wijze. Tekst helemaal 

aangepast aan de avonturen die zij iedere donderdag meemaken. Zij werden daarbij ondersteunt 

door de bas Martin Overvelde.  



 

Het bestuur met jeugdtrainers / leiders met het nummer bla – bla – bla  

 

De dames die het ochtenddeel winnend hadden afgesloten verscheen als een bont gezelschap en 

brachten het nummer apres ski.  



 

Als laatste dachten wij het 1e elftal. Zij brachten de sfeer tot een echt hoogtepunt want nu had bijna 

iedereen de voetjes van de vloer. Ook gingen zij nog even met een fooienpot rond. De veteranen 

moeten gedacht hebben met deze atmosfeer kunnen wij niet achterblijven en ook zij kwamen nadat 

de jury al in beraad was geweest met een verrassingsoptreden. Na dit optreden ging de jury 

nogmaals in beraad maar zij bleven bij hun eerdere beslissing. De dames waren de winnaar en omdat 

ze ook het ochtenddeel hadden gewonnen waren zij de totaalwinnaar en kregen zij de beker 

uitgereikt van Gerrit. Hierna mochten zij hun  optreden nogmaals ten gehore brengen  en daarna 

werd het pas wat rustiger toen de eerste mensen naar huis vertrokken. 

Al met al alleen maar winnaars deze dag. Iedereen had plezier. V en L waarschijnlijk een prima omzet 

maar wat nog belangrijker is. Het heeft gezorgd voor verbinding. Zo deed het “Talking football” de 

belofte om volgend jaar als deze dag weer georganiseerd wordt ook met een optreden te zullen 

komen 

 


