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Van de meeste sprookjes heeft niemand een idee wanneer ‘er was eens’ precies geweest is. 
Bij dit Woudenbergse sprookje weten we dat wel. Het is de vroege zomer 2014 als de basis 
voor dit sprookje wordt geschetst. De technische commissie van toen maakt van Heren 1 
een mix van ervaren routiniers en leergierig talent. Met aan het begin Rik Blokhuis en Pieter 
Vink als routiniers, aangevuld met ruwe diamanten Ties Haket, Jan Pieter Kooy, Wessel 
Terpstra, Ruben van Holland en Vincent Schotanus. Onderweg haken eerst Thomas Moraal, 
toen Koos Jol en ook Tino van der Laan aan. Een hecht team, op en buiten het veld, met 
vechtlust, plezier in het spel en een grenzeloze ambitie. Een team dat onder leiding van 
coach Arnoud Hol deed wat geen mens voor mogelijk had gehouden toen het in 2014 
allemaal begon. 

De weg omhoog… 
De mannen beginnen hun reis in de promotieklasse. Geen al te beste start voor routiniers 
Rik en Pieter, want beiden hebben dit seizoen een blessure. Gelukkig versterkt Ivo Meijer 
het team op dit deel van hun reis. Ze  komen onder andere Pegasus en Xanthos tegen. In 
deze strijd worden mooie dingen gedaan, maar toch delven de mannen uit Woudenberg het 
onderspit. Dit deel van hun route naar de top eindigen ze op een derde plek. 
 
Het tweede deel van de zesdelige reis is Rik hersteld en voegt Thomas zich bij de ploeg. Het 
is SSS dat Focus4U Heren 1 op de helft van dit seizoen al feliciteert met het 
kampioenschap. De weg loopt dit seizoen onder andere door Borne, voor een bekerfinale. 
Dit wordt de-wedstrijd-die-niet-genoemd-mag-worden. De bekerfinale waar bussen vol geel-
zwart geschminkte strijders hun team niet alleen lieten gaan. De bekerfinale waar het team 
zijn niveau niet wist te halen. De bekerfinale die alle mannen direct overspelen zodra de 
tijdmachine is uitgevonden.  
 
Het is de zomer van 2016 als Rik en Ties hun ambitie voor dit eerste jaar 3e divisie 
uitspreken: het eerste jaar 3e divisie in de top 3 te eindigen. Met rust, Arnoud en regelmaat 
pakken de mannen van Focus4U het steile pad richting next stop 2e divisie. Woudenberg 
stunt en verovert de tweede plek in de competitie. Deze plaats leidt tot promotie-
degradatiewedstrijden. Het avontuur gaat verder: ze winnen en claimen hun plek in de 2e 
divisie. Zo hoog werd nooit eerder door Woudenbergse volleyballers gespeeld… 
 
Arnoud en zijn mannen laten zich niet stoppen door het grote onbekende. Met plezier, 
werklust en inzet vervolgen ze hun weg. Het avontuur gaat door. Wederom heeft het team 
de ambitie om zich een weg naar de top 3 te vechten. To do what has never been done 
before.. En ook dat lukt. Alleen Orion staat  in de weg, maar alle anderen laten ze achter 
zich. Ook nu geeft de tweede plek recht op de strijd om promotie. Dromen blijken geen 
bedrog. Sovoco en Sneek worden zwaar bevochten. Met succes. Het avontuur roept vanaf 
de top van de berg. Woudenberg heeft een plaats aan de tafel in de eerste divisie. 
Woudenberg speelt op het op 2 na hoogste niveau van Nederland.  



Vesting De Camp 
Waar de eerste jaren de wedstrijden nog op een ‘gewoon volleybalveld’  gespeeld kunnen 
worden, MOET er nu een center court komen. Niet alleen volgens de regels van het spel, 
maar ook om al het publiek dat toestroomt kwijt te kunnen. Het publiek dat als een geel leger 
achter de mannen staat. Dat met nieuwe tribunes dicht op de actie zit. Het publiek dat 
uitgroeide van verenigingsgenoten, vrienden en familie tot bezoekers die niemand 
persoonlijk kende, maar die puur voor het avontuur, het spel en de sfeer bleven terugkomen. 
Thuisbasis De Camp was mede dankzij dit ‘yellow army’ vaak een onneembare vesting, 
waar Focus4U Heren1 - en meester was.  
 
Waar zelfs zulk meesterlijk spel tentoon werd gesteld, dat de ambitie van bovenin 
meedraaien in het rechterrijtje ruimschoots overtroffen werd. Heren 1 heeft springstof in de 
benen en aast op dat linkerrijtje. En dat lukt.. In de competitie weten ze de vierde plaats te 
behalen. Net buiten het podium, maar toch een prijs in handen… De prijs voor meest 
sportieve team van de 1e divisie gaat namelijk wel naar Woudenberg.  

Stopbord 
Het is het seizoen 2019/2020  en er wordt gestreden om de punten. Flinke zepers en 
ijzersterke wedstrijden wisselen elkaar af. Focus4U Heren 1 staat op een negende plek, 
maar heeft de navigatie aangezet. Op naar het linkerrijtje. Maar dan… Is daar ineens een 
wegblokkade die bij niemand op de kaart stond: Corona. Daar is zelfs sprookjesachtige 
magie niet tegen opgewassen. You shall not pass. Een abrupt einde aan het 
jongensavontuur. 
 
Dat is het traditionele einde van een sprookje. Maar niet voor dit Woudenbergse sprookje. 
Want hoewel dit deel van het bijzondere avontuur voorbij is, komen er weer nieuwe 
verhalen. Het hechte team wat dit sprookje zo bijzonder maakte, gaat elk zijn eigen weg.  
Het historische sprookje vormt de basis voor nieuwe jongensboeken: Jan Pieter & Wessel in 
de Topdivisie, Tino gaat op zoek, Rik & de beachvolleybal, Thomas switcht naar Switch, 
Ties op avontuur bij SSS, Pieter zoekt het uit, Ruben en de hardloopschoen en Koos & 
Vincent pakken het weer op. Verhalen die nog vorm moeten krijgen, waar de mannen elk 
hun eigen uitdagingen tegen gaan komen. Maar die toch een ding gemeen hebben: het 
eerste deel is bij hen allemaal ‘het sprookje dat hen overkwam’.  


