
DE LANGSTE PALEN \rAN NEDERLAND
Opdat de jeugdigen het weten en de.ouderen het niet
vergeten.

Als een van de oudste en meest vermaarde Rugbyclubs
van het land 80 jaar bestaat is dat terecht aanleiding om
weer eens diep in de rijke historie van de club te duiken
en alle belangrijke aspecten en feiten uit het verleden
nog eens in de herinnering terug te halen.

Veel is er al bij eerdere jubilea langsgekomen en is dus
bekend, maar er zijn ook zaken die tot nu toe onderbe-
licht zijn gebleven en daarom bij de jongere leden nog
onbekend zijn en bij sommige ouderen in de vergetel-
heid dreigen te raken door de toenemende ouderdom.
Een van die onderwerpen betreft de historie van de Rug-

bypalen van t Gooi. Robbert vroeg mij om hierover een
stukje te schrijven en dat wil ik graag doen.

De geschiedenis van de prachtige, unieke, lange palen

die vanaf 1986 het veld van t Gooi sieren gaat terug naar
de Rugby Club Leerdam die heeft bestaan van 1974 tot
L986. De club werd in L974 opgericht door Rob

Develing, And16 van der Linden en ondergetekende. Wij
begonnen met trainen (o.a. door Louis van Keller) en
spelen op het trainingsveld van een van de plaatselijke
voetbalclubs, waarbij wij voor de wedstrijd met touw
heipalen aan de voetbaldoelen vastbonden. Aangezien
rugbypalen dichter bij elkaar horen te staan dan de pa-
len van een voetbaldoel stonden er dus vier palen aan
elke kant van het veld, maar dit leverde nooit proble-
men of extra blessures op. Veel oudere Gooiers zullen
zich nog het gebrek aan drainage van hetdrassige veld
herinneren en het op veel plaatsen vrijwel ontbreken
van gras.

Maar na een paar jaar kregen wij na veel inspanningen
en gemeentelijk lobbywerk de beschikking over een stuk
weiland waarop wij zelf een veld moesten aanleggen.
Als bestuur vonden wij dat het verdere gebruik van de
heipalen niet die uitstraling gaf die wij bij onze club
vonden passen. Om ons als relatief jonge club te onder-
scheiden van de bestaande orde ontstond het plan om
ons nieuwe veld te voorzien van de hoogste palen van

Nederland, Zo gezegd zo gedaan. Er werden stalen b

uizen gekocht van verschillende diameter met lengtes
van zes meter. ln de werkplaats van het transportbedrijf
van een van onze leden werden drie segmenten van elk
zes meter aan elkaar gelast tot Rugbypalen met een to-
tale lengte van achttien meter. Het vervoer van de ene
kant van Leerdam naar de andere, waar het veld was,
vond zonder politievergunning plaats achter een auto
met aanhanger en een speciaal hiervoor gelaste affuit.
Totale lengte van het transport: bijna 25 meterl Behou-
dens ernstige filevorming achter de auto en
geblokkeerde kruispunten verliep het transport, te voet
begeleid door de leden, probleemloos.

Jarenlang wezen wij onze bezoekers met gepaste trots
op de langste palen van Nederland op ons veld. Jammer
genoeg bleek er in 1986 voor de club nog onvoldoende
bestaansrecht te zijn en hebben Rob en ik het
toenmalige bestuur geholpen om de club te liquideren.
Het gedenkwaardige afscheidsfeest in een restaurant in
Tricht zullen vele van de daarbij aanwezige Gooiers zich
nog goed weten te herinneren.

De vraag wat er met de palen moest gebeuren bleef niet
lang een vraag. Omdat Rob en ik na de opheffing van RC

Leerdam bij t Gooi zouden gaan spelen in het destijds
roemruchte 4" team (senioren met incidenteel enkele
jongeren in opleiding. Jerker!)vonden wij het een pas-

sende gedachte om dit te gaan doen onder onze "eigen"
palen. Wij schonken de palen dus "om niet" aan t Gooi
en deze geste werd door het toenmalige bestuur graag
geaccepteerd en zeer gewaardeerd. Voor het vervoer
naar Naarden werden de palen weer in de
oorspronkelijke segmenten gezaagd en op het veld weer
aan elkaar gelast. En ze staan er nog steeds!

Rob en ik zijn nog altijd trots als wij "onze" palen op het
veld zien staan en volgens ons zijn ze nog steeds de lang-
ste van Nederland. En bij t Gooi staan ze er zelfs mooier
bij dan in Leerdam, want daar stonden ze aan een kant
een beetje scheef.

Jacques van der Velden
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Wif van Heyen makelaars,
hebben een visie en die vrsie is de individuele aan-
pak waarom wij bekend staan- Ons leam van Heyen

makelaars is een echte eenheid, ieder van ons heeft
zijn of haar eigen persoonlijke aanpak. dus ook
voor u vindt u de luiste rnatch met een van onze
makelaars.

Ons team van Heyen makelaars en makelaars

assistenten bestaat urt een groep vastgoed profes-

sronals. Wij begelerden u bij elk proces van de aan,
koop varr een woning rrr,lar ook bij de verkoop van

.rr.v woninq in 't Gooi. Hiertr I onderhouoen wii qe-

durende het gehele proces van a,tnkoop of verkoop
vdrr een iruis de relatre rret u. Wi1 stddn dlttjd voor
u klaar voor lret beantwoorden van al rl\,v vraqen.

U qaat sarrren nrel eer] vdn onze r'nakelaars op zoer
naar u\,v rdeaie droomi.rurs irr 't Gooi. \{r; zullen u

tqdens elk proccs van de aankoop van ur,v droomhuis
beclelerden k)i aar) het overdragen vdn de sleutel rran

uw nreuwe lruis Hrerbrj lryordt rontrnu urtqebrerd

aandacht besteed aan uw persoonlilke wcnsen en
voorkeurerr, u krrjgt dan ook vdrr ulv nrakelaar eerr

op maat gesneden advies. Hierbii ,,vordt dan ook

ecl.tt dc nadruk geleod op wat u als relatre r,,-ilt

Bij ons van Heyen makelaars kunt u ook terecht
voor; verscheidene deeldiensten in de aan - en
verkoop van woonhuizen, appartementen en be-
drijfsontroerend goed, voor de taxatie van uw huis,
VVE behee( voor begeleiding van uw hypotheek,
maar ook voor uw vastgoedbeheer.

Dus bent u nu op zoek naareen woning, \,,/i11 u een
hr-ris kopcn of verkopen in 't Gooi, bent u nou echt
opzoek rraar uw ideale droornhuis, rnaak dan snel

een afspraak bij ons van Heyen makelaars voor
een hoogstrlersoonlijk gesprek.

Eheyen
Koningin Wilhelminalaan 66 . 1412 AZ Naarden . B5 6947821 . www.heyen.nl
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