
De Wittenberg: van heideveld tot voetbalveld  
‘Plaggenoffensief’ zorgt voor eerste grasmat. 

Het is vandaag op de kop af 100 jaar geleden dat voetbalvereniging Scherpenzeel is opgericht. 

Zaterdagvoetbal bestond in die tijd nog niet, want de zaterdag was in 1918 een gewone werkdag. 

En zondagvoetbal was in Scherpenzeel niet toegestaan.  

 

Scherpenzeel kampioen in 1926 

Een impasse die de vereniging met een creatieve oplossing doorbreekt. Net buiten Scherpenzeel bij 

de Voskuilerdijk ligt een heideveldje op Woudenbergs grondgebied. Het is eigendom van mevrouw 

Royaards. Zij stemt er in toe dat vv Scherpenzeel daar op zondag gaat voetballen. Er hoeft niet eens 

huur te worden betaald. De heide op de Wittenberg mag worden verwijderd, maar het zal nog een 

hele tijd duren voordat er op gras kan worden gevoetbald. Want het veld inzaaien met graszaad mag 

niet. Afhankelijk van het weer voetbalt Scherpenzeel op een zandvlakte, een zandverstuiving of een 

modderpoel. Het mag de pret niet drukken. Ondanks een abominabele accommodatie wordt vv 

Scherpenzeel in 1926 voor de eerste keer kampioen. Behalve een voetbalveldveld met twee doelen is 

er verder niets, zelfs geen water. Dat haalt men bij de buren. Een houten keet doet later dienst als 

kleedlokaal. Het slaan van een waterput lijkt een stap voorwaarts, maar het opgepompte water 

bevat bijna evenveel zand als water waardoor wassen meer op schuren lijkt. Vanaf 1949 speelt de 

kort daarvoor opgerichte zaterdag afdeling ook haar wedstrijden op de Wittenberg. In 1950 is er zelfs 

een wedstrijd van het korfbalteam van Valleivogels op de Wittenberg. De opbrengst is bestemd voor 

de ‘Ouden van Dagen’. Het zal niet de laatste keer zijn dat er een andere balsport dan voetbal wordt 

gespeeld op de Wittenberg. Als in 1959 het kleedlokaal wordt gemoderniseerd en een nieuwe 

waterpomp wordt geïnstalleerd, begint de Wittenberg op een heuse sportaccommodatie te lijken. 

Plaggenoffensief 

Een jaar later ontketent vv Scherpenzeel een ‘plaggenoffensief’. In het kader van woningbouw in de 

Oranjebuurt moet grasland wijken voor huizen. Scherpenzeel vat het plan op om die grond met 



vrijwilligers af te plaggen en de graszoden op de Wittenberg neer te leggen. Natuurlijke mest en 

kunstmest moeten ervoor zorgen dat er een mooi voetbalveld met gras ontstaat. In tussentijd speelt 

Scherpenzeel haar thuiswedstrijden in Achterveld. In 1958 is zondagvoetbal nog steeds verboden in 

ons dorp. In dat jaar wordt het nieuwe sportveld aan de Eikenlaan geopend. Maar het is dus niet 

beschikbaar voor de zondagafdeling van vv Scherpenzeel. In het seizoen 1960-1961 is er voor het 

eerst een bespeelbare grasmat op de Wittenberg. Het gras groeit kennelijk weelderig, want twee jaar 

later voldoet de grasmachine niet meer aan de eisen en moet er een nieuwe worden aangeschaft. 

Daar is geen geld voor, maar dankzij een oud-papier actie kan toch een nieuw exemplaar worden 

gekocht. Als het voetbalseizoen in de zomermaanden stil ligt, verlenen ongenode gasten zich soms 

toegang tot het complex. Twee opmerkelijke berichten die vlak onder elkaar in een en dezelfde krant 

staan in 1965, getuigen hiervan. Een vogelpaar heeft in een kleedkamer een nest gebouwd. Op zich 

niets bijzonders, maar het feit dat het nestje negentien eieren bevat is wel uniek. De andere ‘gasten’ 

blijken minder goede bedoelingen te hebben. Ze forceren een raam van het kleedlokaal en nemen 

snoepgoed mee.  

Ard Schenk 

Het gouden jubileum in 1968 wordt opgeluisterd met een voetbalwedstrijd tussen het Nederlands 

politie-elftal en DOVO op de Wittenberg. Op zich al heel leuk, maar het wordt nog leuker als blijkt dat 

de wereldberoemde schaatser Ard Schenk met de voetballende politieagenten meedoet. Het mag de 

gerechtsdienaren niet baten, want tweeduizend bezoekers zien DOVO met 3 tegen 2 winnen. De 

houten bouwsels die dienst doen als kleedlokaal worden in 1969 vervangen door stenen 

bouwwerken. Tegelijkertijd wordt er elektriciteit aangelegd en kunnen de voetballers zich voor het 

eerst na de wedstrijd douchen. Als kers op de taart krijgt vv Scherpenzeel in 1971 een kantine op de 

Wittenberg. Onder leiding van Teun Valkenburg bouwen de leden een clubhuis dat door de 

zelfwerkzaamheid niet meer dan 7500 gulden kost. In 1978 is het nieuwe sportcomplex De Bree-Oost 

klaar. Daar gaat Scherpenzeel zondag ook voetballen. En dat wordt hoogtijd, want voetballen op de 

Wittenberg mag slechts bij de gratie van de KNVB die daarvoor al enkele keren dispensatie heeft 

verleend. Sinds 1975 heeft de voetbalvereniging ook aan de Eikenlaan een kantine. Het clubgebouw 

op de Wittenberg besluit men in 1979 toch nog aan te houden. Dan is een opknapbeurt wel nodig, 

ook voor de kleedlokalen. Voetbalvereniging Scherpenzeel blijft de Wittenberg tot 1985 huren. De 

accommodatie raakt al snel buiten gebruik. Maar dat verandert als hockeyclub MHC De Holestick in 

1981 toestemming krijgt om daar tot 1985 hun wedstrijden te spelen. Als de hockeyclub in dat jaar 

naar De Bree verhuist, wordt het veld op de Wittenberg teruggegeven aan de natuur en is er al snel  

niets meer dat herinnert aan een voetbalveld. 
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