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Stoeltjes in Valken-kleuren rood, groen en wit 
Cees Beemster 

„De Valken heeft een weergaloze 
accommodatie, maar het mocht 
wel wat sfeervoller", zegt Jan Kos-
ter. Hij regelde daarom dat er to4 
stoeltjes kwamen op de tribune 
van zijn voetbalclub. Stoeltjes in 
de clubkleuren rood, groen en 
wit. • 

Venhuizen  • De nieuwe stoeltjes 
zijn afgelopen zondag 22 mei offici-
eel in gebruik genomen bij de thuis-
wedstrijd van het vlaggenschip te-
gen Woudia. De kunststof zitplaat-
sen zijn in Spanje gemaakt en hier 
onder leiding van Rik van Dulmen 
met vrijwilligers op de houten tri-
bunebanken vastgeschroefd. 

Voor Jan Koster een mooi mo-
ment. Zijn vader Jan senior haalde 
in z000 samen met Jan Kruyswijk 
maar liefst 35.000 gulden aan spon-
sorgeld binnen voor de bouw van 
een tribune langs het hoofdveld. De 
voetbalclub stelde met instemming 
van de leden de resterende vijftien 
mile beschikbaar om dit toen mo-
gelijk te maken. 

Inspiratie bij Spirit 

„De tribune wordt tijdens slecht 
weer goed bezet. Maar met die hou-
ten banken is het geen Valken-tribu-
ne", vond Jan Koster junior. Hij 
kreeg inspiratie toen hij de tribune 
van Spirit in Hoogkarspel bekeek. 

„Spirit heeft rode, witte en blauwe 
stoeltjes. Wij moesten natuurlijk ro-
de en groene stoeltjes krijgen. En 
witte, want dat is nu eenmaal de 
kleur van onze broekjes, al zullen 
onze wasmoeders daar met altijd 

blij mee zijn." 
Koster had al langer het idee om 

hiervoor sponsors te zoeken, maar 
wachtte daar bevvust mee tot maart 
dit jaar. „Pk wilde pas met deze actie 
starten na de coronatijd omdat hier-

 

voor eerst weer retiring bij de club 
moest zijn." Het bestuur reageerdzt. 
direct enthousiast toen hij zijn plan 
in maart presenteerde. 

Particulieren mochten voor 75 eu-
ro een stoel sponsoren. Van onder-

 

nemers werd hiervoor i5o euro ge-
vraagd. „Ik heb mensen persoonlijk 
benaderd. Ook anderen hebben dat 
gedaair. Ik heb er geen nacht van 
wakker gelegen of dit zou lukken. 
Binnen een maand hadden we alle 
104 stoelen.verkocht." 
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 Jan Koster heeft 
geld voor sfeeractie 
in maand binnen 

De actie leverde de vereniging to-
taalil.150 euro op. „Na aftrek van alle 
kosten houden we zeker nog dui-
zenden euro's over voor De Valken-. 
Dat dit zo snel gelukt is komt omdat 
de club enorm in het dorp leeft. De 
binding met de vereniging is er. Val-
ken is een rots. Niet alleen sportief 
maar ook sociaal." 

Ontlasten 

Bewust koos oud-eerste speler Kos-
ter ervoor om de actie in zijn uppie 
te starten. „Onze vrijwillige be-
stuurders doen al zo verschrikkelijk 
veel. Ik wilde dit zelf doen om hen te 
ontlasten." Met dank ook aan de 
vrijwilligers die de stoeltjes op hun 
pick hebben bevestigd. En de spon-
sors die op een bord aan de tribune 
worden genoemd. 

Jan Koster op de tribune met de nieuwe rode, groene en witte stoeltjes van De Va !ken. FOTO MEDIAHUIS / CEES BEEMSTER 
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