IN BEELD – UIT BEELD

Vorig jaar juli hebben jullie de laatste aflevering van In beeld – Uit beeld
kunnen lezen. We zijn toen naar Haps gereden voor een interview met
Gerwin de Bruijn. Dit jaar zijn we terecht gekomen in Cuijk, we zijn op de
koffie geweest bij Fiet Twal en zijn vrouw Yvonne. Sterker nog…. op z´n
Heis: we zijn een keer ´langs´ geweest en een keer ´aan´geweest.
De eerste keer een warm onthaal door
Yvonne en de tweede keer een nog
warmer onthaal door Yvonne en Fiet.
Fiet is in 1981 lid geworden van Vianen
Vooruit, destijds is hij door Cees van
Avezaath overgehaald om in Vianen te
komen voetballen. Fiet en Cees waren
goede collega’s bij Hencu waar ze toen
allebei bij de Technische Dienst
werkten.
Fiet komt uit een gezin van 10 kinderen
dat in 1951 vanuit de Molukken naar
Nederland is gekomen. Fiet is van 1955
en in Nederland geboren. Zijn vader
was soldaat in het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger, ze hebben
een hele tocht gemaakt alvorens ze in
Nederland arriveerden. Zijn broer Ben is de jongste broer (5 jaar jonger
dan Fiet) en zijn oudste broer is 76. De rest zijn allemaal zussen; de
oudste zus is in Indonesië gebleven en zijn zus die in Engeland woonde,
is enkele maanden geleden overleden. Hij heeft 2 zussen in Nijmegen
wonen en de rest in Cuijk.

Fiet is al 40 jaar getrouwd met Yvonne Broeren, een echte Kuukse en ze
hebben samen zoon Melchior van 22 die in Amsterdam studeert en
woont. Fiet heeft al deeltijd pre-pensioen en werkt nu nog 2 dagen per
week als senior operator bij de RWZI Land van Cuijk van Waterschap Aa
en Maas, hij houdt zich hier bezig met procesbewaking en begeleidt
projecten. Hij kan ook vanuit huis het zuiveringsproces digitaal bewaken.
Dit werk doet hij nu 5 jaar, eerder zorgde hij voor het machine- en
pompenonderhoud op de zuivering en de gemalen.
Fiet woont op de Heeswijkse Kampen in Cuijk, het huis is gebouwd door
de jongens uit Vianen. Hij had al langer het plan om te bouwen en werd
elke feestavond van Vianen Vooruit er ook wel aan herinnerd bij wie hij
dan moest zijn: Theo Hendriks, Leon Hendriks, René Hendriks, Louis
Hofmans, Ronny Hendricks. De tegels in het huis zijn door Jan Kempen
gezet, Tiny Derks uit Beers deed het loodgieterswerk en Minten (Ronny
Brands?) zorgde voor het glas.
Fiet en Yvonne woonden destijds in een caravan op de bouwplaats, er
werd weleens Moluks gekookt door een zus van Fiet maar op zaterdag
waren frites en snacks vaste prik. Er werd hard gewerkt en veel schik
gemaakt. Ze denken allebei met veel plezier terug aan die periode in
1991/1992.
Fiet was als Molukker ‘statenloos’, hij had een rose paspoort. Toen Fiet
het Nederlands paspoort kreeg, had hij ook de plicht om in dienst te
gaan. Fiet werd goedgekeurd voor de marine en zat destijds op de
kazerne in Den Helder. Hij kwam toen alleen de weekenden naar huis.
Doordeweeks trainen bij JVC lukte niet. Het gevolg was dat hij in het
weekend bij geen enkel team stond ingedeeld. Daar was Fiet niet zo blij
mee en toen de vraag van collega Cees kwam om bij Vianen Vooruit lid
te worden, is hij daar serieus op ingegaan.
Fiet weet nog wel de 1e jaarvergadering die hij meemaakte. Hij voelde
zich toch wat opgelaten, hij moest wel even wennen aan Vianen Vooruit.
En Vianen aan Fiet, want hij was de eerste speler met een exotisch
kleurtje. Maar dat is helemaal goed gekomen, hier was echt sprake van
een prima integratie. Later kwam ook Joop Fanoembi naar Vianen
Vooruit.

Destijds was Ron Hilster trainer, die had wel goede ideeën en wilde dat
ze als Brazilianen gingen voetballen. Fiet heeft ook nog Jan Kusters als
trainer van het 1e gehad.

Naast Vianen Vooruit was Fiet ook actief bij
het zaalvoetbalteam van Taxi v.d. Elshout.
Dat was een team met zijn Molukse vrienden
dat er om bekend stond goed te kunnen
‘tikken’. In die competitie kwam hij de Toyota
Boys tegen, een goed stelletje met daarin o.a.
René Hendriks, Tonnie Driessen, Jan Kremers,
Harry Thijssen en Cor Claassen. Die
probeerden ook te ‘tikken’….. afkijken heet
dat.
Het waren hele mooie tijden, veel gelachen,
kampioen worden hoorde er ook bij, de
sporthal in Cuijk zat toen elke vrijdag bomvol, het was er gezellig.

Fiet had als onderhoudsmonteur bij Hencu om de week een late dienst
en kon dus niet altijd trainen. Hij is toen in het 2e gaan voetballen.
Destijds stonden Tonnie Driessen, Tonny Cornelissen, Theo Hendriks
(ook 1e) en Terry Loeffen in het 2e. Fiet vond het prima om in het 2e te
voetballen.
Alleen toen ze op een gegeven moment een klasse hoger gingen
voetballen, moesten ze ook al om 10.00 uur voetballen. En ook in de
richting van Helmond en Eindhoven. Vroeg vertrekken viel niet altijd
mee, de jonge jongens kwamen net uit de kroeg rollen en waren
regelmatig te laat. Gelukkig hebben ze maar 1 jaar in die klasse
gevoetbald, het was ook wel wat te hoog gegrepen.
Het 1e jaar dat Fiet bij Vianen Vooruit voetbalde, waren ze net door de 1e
ronde van het Land v Cuijk- toernooi in Grave. En in de 2e ronde troffen
ze JVC. Tijdens het trainen had Fiet met Tonnie Driessen geoefend op
vrije trappen. En 8 min. voor het einde, bij een stand van 1-1, kreeg
Vianen een vrije trap, die ging er in. Het was hilarisch om van JVC te
winnen en uiteindelijk won Vianen ook het toernooi.

Fiet is het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi ook nog niet vergeten.
Na het toernooi ging hij naar huis om zich te verkleden en Yvonne op te
halen die zich helemaal had ‘opgetut’. In de kantine was het feest en de
prijsuitreiking. Ze keken hun ogen uit…… eerst gingen de kerstballen
door de kantine, vervolgens ging de gewonnen taart door de lucht en
daar bleef het niet bij……. De kleding van Yvonne kon daags erna naar de
stomerij.
Naast de leuke dingen bij Vianen Vooruit gebeurden er ook minder leuke
dingen. Het overlijden van Frans Verbiesen in 1982 heeft, net als bij vele
anderen, veel indruk gemaakt op Fiet. Het 50-jarig jubileum van Vianen
Vooruit in de feesttent had een mooi feest moeten worden maar werd,
door hetgeen daar gebeurde, overschaduwd.
Fiet is bij Vianen Vooruit gestopt met voetballen doordat hij veel last
kreeg van zijn knie. Hij is toen bij de veteranen van JVC gaan voetballen
met zijn Molukse vrienden. In een wedstrijd tegen Stevensbeek werd hij
onderuitgehaald, viel samen met de tegenstander, deze draaide weg en
Fiet hield er vervolgens een kapotte kruisband en afgeknapte meniscus
aan over. Tot nu heeft hij verschillende operaties aan zijn knieën gehad.
Zijn knieën zijn pijnlijk en hij moet veel oefeningen blijven doen.
Voetballen doet hij niet meer, maar nog wel tennissen in de 35 +
competitie (dubbel). Fiet geeft aan niet meer voor alle ballen te gaan,
sommige ballen laat hij bewust lopen om zijn knieën te sparen.
Hij heeft een aantal jaren deel uitgemaakt van de Jeugdcommissie,
Toernooicommissie en zit nu nog in de Sponsorcommissie van
tennisvereniging Graaf Herman.
Fiet en Yvonne, dank jullie wel voor de verhalen en gezellige avond! We zien
jullie graag nog een keer terug bij Vianen Vooruit.
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