
VERGETEN VOETBALLER
CHIEL VAN DER WAL



Sierlijk aan de bal tijdens 
MVV 27 - KMD (0-0) op 
zaterdag 1 maart 2003.



In de driemaandelijkse rubriek De 
Vergeten Voetballer ditmaal het ver-
haal van de centrale verdediger 
Chiel van der Wal (50) die ’n half jaar 
vóór de eeuwwisseling naar MVV 27 
kwam en voor zes seizoenen bij ons 
bleef. Voor een goed en gezellig ge-
sprek werd een bezoek aan Bolnes 
gebracht.

BEGONNEN BIJ VDL
In de zomer van 1999 maakte ik de 
overstap van Vitesse Delft naar MVV 
27, maar het is niet zo dat ik daar al in 
de jeugd voetbalde. Mijn eerste zes ja-
ren, tot wat toen nog de D heette, zat 
ik bij VDL en maakte vervolgens een 
overstap naar Excelsior Maassluis. 

Daar haalde ik het eerste elftal, maar 
speelde daarin net geen twee seizoe-
nen. Vervolgens kwam Aad Andriessen 
als hoofdtrainer en viel ik buiten de 
hoofdselectie en heb vervolgens nog ’n 
jaartje in het tweede elftal gespeeld.

NAAR EXCELSIOR PERNIS
Jaco de Ligt, die bij eersteklasser 
Excelsior Pernis keepte, vroeg vervol-
gens of ik zin had om de overstap naar 
Pernis te maken en heb daar vervol-
gens twee jaar gespeeld. Het was er al-
tijd gezellig, goed vergelijkbaar met de 
sfeer bij MVV 27. Vier spelers van bui-
tenaf hadden besloten om weer te ver-
trekken en hun trainer Joop Koster ging 
naar Vitesse Delft. Hij vroeg mij om 

mee te gaan en heb dat ook gedaan. Ik 
had hem net mijn woord gegeven toen 
MVV 27-trainer Cor van Hoeven mij be-
naderde om bij MVV 27 te komen. Een 
man een man een woord een woord, 
dus ging ik toch naar Delft. Daar wer-
den we kampioen, het werd een super-
leuk jaar daarginds.

PERIODEKAMPIOEN
Eerlijk gezegd had ik liever direct naar 
Maasland gekomen, want daar kende 
ik nagenoeg al die jongens. Arno van 
Nierop kende ik alleen van naam, want 
hij werd vaak in de krant genoemd. 
En er liepen bij MVV 27 ook nogal 
wat spelers rond met een Excelsior 
Maassluis-verleden.

MVV 27-selectie in het seizoen 1999-2000.
Achterste rij: Ruud den Engelsman, Yuri Pauwels, Lesley Wigmore, Mikos Gouka, Edwin Marijs en Ronald van der End.
Middelste rij: keeperstrainer John van der Meij, leider Koos Vermeulen, John Meuldijk, Chiel van der Wal, Sander van ‘t Wout, 
Edward Lansbergen, John de Roo, leider Leen van der Ende en grensrechter Rokus van de Heuvel.
Voorste rij: Nico Bakker, Ian Bell, Marco van Dijk, Cor van Hoeven, Martin Vermeer, Maarten van der Weerd, Frank Rasens 
en Bert Bakker.
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Na ’n jaartje in Delft kwam ik in de zo-
mer van 1999 alsnog naar MVV 27. Het 
werd een mooi eerste jaar met een pe-
riodetitel. We haalden zelfs de finale, 
maar verloren daarin van Berkel. Deze 
ploeg hadden we tijdens de competitie 
ook al tweemaal getroffen en dat waren 
gelijkopgaande wedstrijden. 

Hardnekkige blessures
Blessures aan de knie en hamstring 
hebben mij in de Maaslandse periode 
dwars gezeten. Later, toen ik vertrok-
ken was, scheurde ik mijn beide kruis-
banden af. Dat gebeurde op hetzelfde 
moment. Niet echt leuk, maar wel 
bijzonder.
Onder Marcel de Vette, trainer van het 
tweede elftal, speelde ik vervolgens om 
weer fit te raken. Je mocht ook op de 
bank plaatsnemen bij het eerste elftal, 
maar dan deed je geen wedstrijdritme 
op. 
Bij hersteltrainer Nico Bakker heb ik 
veel sessies gevolgd om weer helemaal 
terug te komen. Aan hem heb ik veel 
gehad, hij was fanatiek, maar voelde 
wel goed aan wat je kon hebben.

JAAP DE BRUIJN
In het seizoen 2000-2001 kwam Jaap 
de Bruijn als jong ventje bij de selec-
tie. Als tweedejaars A-speler sloot hij 
zich aan en had nogal wat bravoure. 
Een van de eerste keren dat hij mee-
trainde was hij direct duidelijk aanwe-
zig en iedereen liet dat maar een be-
tje gaan. Ik meen dat het toen John 
Meuldijk was die zijn ondergoed inge-
smeerd had met tijgerbalsem. Jaap trok 
zijn broek aan en ging naar de kantine 
en daar begon hij het behoorlijk warm 
te krijgen. Gelukkig kon Jaap er ach-
teraf wel om lachen. Hij kwam dus met 
een hoop bombarie binnen, terwijl je 
van een jeugdspeler eigenlijk verwacht 
dat hij eerst rustig om zich heen kijkt en 
vooral luistert.

DEGRADATIE
In 2002-2003 degradeerden we naar de 
vierde klasse. Dat was totaal niet ver-
wacht, we hadden zelfs het idee dat we 
een stapje hoger konden zetten door 
middel van een promotie. We waren 
geen torenhoge favoriet, maar dachten 
dus wel een goede kans te maken. Een 
selectie met goede spelers, maar het 
eindigde in mineur. 
Het jaar erop werd een mooi jaar met 
directe promotie. Echter, voor mij werd 
het geen superseizoen. De klad kwam 
er in, want ik werd nogal eens gepas-
seerd. Hessel Hazewindus was ie-
mand die ook op mijn plek als cen-
trale verdediger kon spelen en ook 
Ruud Vermeulen werd als middenvel-
der soms naar de laatste linie terugge-
haald. Tenslotte werd ook Bert Bakker 
met regelmaat op mijn plek neergezet. 
Hoewel je van je favoriete plek werd 
verdrongen was je toch blij dat er soms 
een andere positie voor jou beschik-
baar was. Je wilde sowieso spelen!

    

PETER BROEKMAN
Trainer Peter Broekman zette op zijn 
beurt mij nog weleens neer aan aanval-
lende middenvelder, een plek waar je 
heel veel conditie voor dient te hebben 
en ik was eigenlijk niet zo’n loper. In 
mijn jeugd werd ik neergezet als rechts-
buiten, ben langzaam afgezakt in linie 
en in de A-periode kwam ik het centrum 
van de verdediging te staan.
Mijn trainer in de jeugd van Excelsior 
Maassluis, Rob Kiebert, zei mij tijdens 
een toernooi: ik zie in jou een nieuwe 
Rene Eijer, de voormalige veelvuldig 
opkomende linksback van Sparta. Zo 
speelde ik voor een aantal jaren, welis-
waar als rechtsback, totdat ik definitief 
verhuisde naar het centrum tijdens mijn 
periode in Pernis.

FYSIEK VOETBAL
Het jaar dat we kampioen werden, sei-
zoen 2003-2004, was een jaargang met 
de nodige vervelende tegenstanders. In 
die vierde klasse werd er flink gebikkeld 
en daar wilde je zo snel mogelijk tus-
senuit. MVV 27 had het daar regelmatig 

Portretfoto, voorafgaande aan het seizoen 2003-2004.
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moeilijk mee, je liet jezelf nog weleens 
gemakkelijk intimideren. Toch werden 
we vrij gemakkelijk kampioen. De grote 
concurrent Kranenburg zakte op een 
gegeven moment helemaal weg.
In het thuisduel tegen datzelfde 
Kranenburg wonnen we met 6-2 en 
scoorde ik een van de doelpunten. Heel 
vaak kwam ik niet voor het vijande-
lijke doel, hoewel Cor van Hoeven dat 
in mijn eerste seizoen wel stimuleerde. 
Hij wilde dat je met regelmaat inschoof 
richting het middenveld.

GESTOPT BIJ MVV 27
Het jaar erop ben ik net na de winter-
stop gestopt met spelen. Het klikte niet 
zo goed meer met Peter Broekman. We 
dachten anders over de uitvoering van 
het voetbal en ik zag er vervolgens ook 
geen toekomst meer in. Het feit dat je 
het steeds drukker in je werk kreeg en 
daarbij ook nog tweemaal trainen in de 
week gaf de doorslag. Het plezier was 

weg. We hadden zeker geen onderlinge 
ruzie en bleven elkaar netjes groeten. 
Zo kan het dus ook!
De uiteindelijke promotiewedstrij-
den tot aan de gewonnen finale tegen 
Rijnmond Hoogvliet Sport in Rozenburg 
heb ik nog wel als toeschouwer meege-
maakt. Op deze manier kwam er een 
einde aan een hele leuke periode bij 
MVV 27.  

LAGER NIVEAU
In het seizoen 2005-2006 besloot ik 
in een lager elftal  te gaan spelen bij 
Excelsior Maassluis. Daar speelde in-
middels al Remco Jansen, Rob van 
der Meer en Gert Jan van der Bunt. De 
eerste helft ging vaak hartstikke goed, 
maar dan brak het gebrek aan conditie 
op. In die beginjaren eindigden we altijd 
wel bovenin, maar werden nooit kam-
pioen. Jonge teams, die duidelijk fitter 
waren, lieten ons achter zich.

In de latere jaren deden ook Ian Bell, 
Richard Rasens, Timo Wiegman en 
Edwin Marijs soms mee. Die laatste is 
momenteel geblesseerd, maar volgens 
Remco Jansen is hij al zeven jaar ge-
blesseerd, zo vaak als dat hij afbelt.
Inmiddels ben ik al vier jaar gestopt en 
is het kennelijk lastig voor de overblij-
vers om elf man aan de aftrap te krij-
gen. Men begon dit jaar nog wel, maar 
is men er halverwege helemaal mee 
gestopt.

EDWIN MARIJS
Voor de thuiswedstrijd van MVV 27 te-
gen de latere kampioen Nootdorp (za-
terdag 18 maart 2000) was Cor van 
Hoeven bezig met de bespreking en 
vertelde dat Edwin iets vertraagd was, 
want hij zou nog ergens een andere af-
spraak hebben. Cor was ons aan het 
toespreken en tijdens zijn peptalk ging 
de deur open. Edwin stapte binnen met 

Chiel met o.a. Edwin Marijs en Ian Bell tijdens hun laatste voetbaluitje in Londen.
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hele dikke lippen. Iedereen keek met de 
hand voor de mond snel naar beneden 
om zich te concentreren op de wed-
strijd, maar onder andere Mikos Gouka 
proestte het vervolgens uit. Iedereen 
lachte vervolgens keihard mee en Cor 
werd helemaal gek; de aandacht was 
hij helemaal kwijt. Edwin verklaarde dat 
hij een allergische reactie had gekregen 
na het drinken van koffie. De wedstrijd 
werd uiteindelijk verloren met 1-2.

HARDLOPEN
Momenteel doe ik aan geen enkele 
sport. Als ik zeg dat ik ga hardlopen, 
begint mijn vrouw Syama keihard te la-
chen. Dat heeft zij al vaker gehoord.
Nico Bakker en zijn broer Teun liepen 
in het verleden weleens een marathon. 
Edwin Marijs, Robert Dijk en ik gingen 
dan mee als supporters. Zo ook in het 
Italiaanse Verona, maar Teun raakte in 
de periode voorafgaande geblesseerd 
en gaf aan dat hij dus niet volledig kon 
meedoen. Hij stelde dat die drie toe-
schouwers dan ook maar mee moesten 
doen. 
Ik heb toen snel de training opgepakt 
en met z’n vieren hebben we er daar-
ginds een soort van estafette van ge-
maakt en Nico Bakker liep de marathon 
op eigen kracht. In de jaren daarna 
wilde ik ook wel gaan lopen, maar er 
was geen doel voor ogen. 

GOLFEN
Met Edwin ben ik een dagje mee-
gegaan om te gaan golfen, maar na 

afloop zei hij mij fijntjes dat het ver-
standig zou zijn het bij die ene keer te 
houden.
Met hem, Ian Bell en twee andere 
vrienden zijn we afgelopen weekend 
naar Londen geweest. Daar hebben we 
Charlton Athletic - Burton Albion, spe-
lend op het derde niveau van Engeland, 
bekeken. Zondag zijn we dan nog 
naar Queens Park Rangers tegen 
Peterborough United geweest. In het 
verleden zagen we wedstrijden uit de 
hoogste divisie, maar nu gaan we liever 
naar de kleinere clubs. De sfeer in die 
oude stadions is fantastisch, van tevo-
ren drinkt je er ’n biertje in de pub en na 
afloop ga je daar weer naar binnen. Als 
het hotel dan niet te ver weg staat, gaat 
het helemaal goed.
Ik probeer sowieso eenmaal per jaar 
’n paar wedstrijden te zien in de om-
ringende landen. Dat gebeurt on-
der andere ook met Sjoerd Ham, Jaap 
de Bruijn en Frank Rasens. Naast 
Engeland worden dan ook wel wedstrij-
den bekeken in België of Duitsland.

HOBBY’S
We hebben een vijver in de achtertuin 
met zo’n vijftien koikarpers. Heel fana-
tiek ben ik er niet in, maar toch gaat het 
goed met die vissen. Een freak kunt je 
mij ook niet noemen in deze bezigheid, 
meet de kwaliteit van het water eigen-
lijk nooit.  
We zijn ook dol op weekendjes uit en 
op vakantie gaan. Zo zijn we net terug 
van de Malediven waar je heerlijk kunt 

duiken en snorkelen. Ik heb twee duik-
brevetten, maar had hier twintig jaar 
niets meegedaan. Na een opfrisduik 
mocht je weer naar beneden. Ga je ver-
der de zee op dan moest je daar een 
theorie-examen voor doen, maar had ik 
geen zin in.
Snorkelen ging prima en dan zie je de 
kleinere haaien en roggen onder je 
door zwemmen.
Zo zijn we ook een aantal keren naar 
Amerika geweest om iedere keer weer 
nieuwe, soms door toeristen weinig be-
zochte plekken te bekijken.

WERK
Via mijn werk als hypotheekadviseur 
bij De Hypotheker heb ik Syama, die bij 
een andere vestiging werkte, ontmoet. 
Door haar zijn we hier in Bolnes, beho-
rende bij Ridderkerk, terecht gekomen. 
We zijn nu al lange tijd samen en heb-
ben twee dochters, Kiran en Damini. 
Beiden zijn inmiddels de deur uit, waar-
bij Damini net afgelopen week een huis 
heeft gekocht. Daarbij is het dus wel 
handig dat ik hypotheekadviseur ben! 
Door de coronaperikelen en de schaar-
ste op de huizenmarkt zijn veel men-
sen in plaats van te verkassen hun huis 
gaan verbouwen en daar hebben we de 
laatste jaren veel hypotheken voor af-
gesloten. Daar hebben we het dus aan-
zienlijk drukker mee dan met hypothe-
ken voor de aanschaf van een nieuw 
huis.
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