Het Interne voetbal op het Nat.Lab.
Al in 1938 vonden er interne voetbalwedstrijden plaats. De volgende elftallen deden daar
aan mee :
Electro-radiomonteurs,bankwerkers,research assistenten,ingenieurs en doctoren, en
administratie -en magazijnmedewerkers. In die periode namen twee elftallen, met wisselend
succes, deel aan de Philips Ontspanningsfondscompetitie.Toen het a-team in 1939 in de
finale stond,ging die wedstrijd niet door i.v.m. de Algemene Mobilisatie.Daarna brak de
tweede wereldoorlog uit en werd het sporten door de bezetter verboden. Pas in 1950 kwam
het sporten op het Nat. Lab. weer echt tot leven. Twee teams namen deel aan de Philips
Zomeravond Competitie. Een jaar later verscheen een Nat. Lab. (maandelijks) clubblad.De
sportvelden in en om Eindhoven lagen er slecht bij,vaak zonder was- en kleedgelegenheid.
Tijdens de wedstrijden werden de kleren bewaard onder een groot zeil. Het was moeilijk
zo’n veld af te huren. Als in het begin van de zestiger jaren Philips een groot stuk grond
koopt in Waalre, om daarop het nieuwe Nat. Lab. te gaan vestigen, is het bestuur van de
sportclub er als de kippen bij om de directie te gaan vragen een stukje van die grond af te
staan voor een sportveld ten behoeve van alle Nat. Lab.- ers. Prof.dr.Casimir,in die tijd
voorzitter van de Nat.Lab.-directie en beschermheer van de Sportclub stemt daar mee in. Hij
geeft zelfs adviezen hoe zo’n sportveld het beste aangepakt kan worden. Eenmaal in het
bezit van die toestemming wordt door vele Nat. Lab.-vrijwilligers de boer geholpen bij het
rooien van de bieten. Spoedig daarna wordt door de tuinlieden van het Nat. Lab. en in
samenwerking met de Technische Dienst van Philips het veld geëgaliseerd en ingezaaid.
Daarna worden de goalpalen geplaatst en de lijnen getrokken. In juni 1969 is het grasveld
stevig genoeg om er wedstrijden op te gaan spelen en vindt de officiële ingebruikneming van
het sportterrein plaats. Prof.Casimir rijdt als een volleerd tractorbestuurder een kunstig
beschilderde papieren poort voor de ingang van het sportterrein, aan flarden.
Mede door andere activiteiten werd het een daverend sport festijn , waaraan de gehele
Nat.Lab.- gemeenschap van jong tot oud deelnam. (Zie foto’s 1 en 2)
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Plaatsing van de doelen op het nieuwe speelveld.
Door de opening van het sportveld in 1969 door Prof. dr. Hendrik Casimir, kwamen er
mogelijkheden om onderlinge voetbalwedstrijden te organiseren.
Voor het omkleden en wassen was het voor de sporters in die tijd behelpen. Geen
douches,geen warm water. Een paar haken aan de muur voor de kleren op te hangen en een
paar schoolbanken om er op te gaan zitten en een zinken trog met wat kraantjes, om je te
wassen. Simon Wijn was een door iedereen gewaardeerde magazijnbediende die tot
beheerder was benoemd. Zijn echtgenote hielp hem daarbij. Zij zorgden er voor, dat er na
afloop van wedstrijden een biertje klaar stond.
In het midden der jaren zeventig ontstonden er plannen om het geheel beter geschikt te gaan maken
voor de sporters. Iedere lid werd in de gelegenheid gesteld, zijn idee over de inrichting van de boerderij
bij het bestuur kenbaar te maken. Na het raadplegen van een aantal bouwkundigen werd een ambitieus
plan voor het verbouwen van de boerderij, door het sportclubbestuur bij de directie voorgelegd. In dit
plan was opgenomen een tafeltenniszolder,kleedlokalen, douches en een heuse bar. Onder strenge
voorwaarden kregen wij van Dr. de Haan, toenmalig voorzitter van de directie, toestemming. Er moest
eerst heel wat gesloopt worden. Deze klus werd door verschillende Nat.Lab. vrijwilligers in de
avonduren en weekend gedaan Daarna is de bouw door “professionals” en enthousiaste leden ter hand
genomen. In 1979, bij het veertigjarig bestaan van de sportclub, kon een prachtig onderkomen in
gebruik worden genomen.
Een onderkomen dat bij vrijwel iedere Nat.Lab.-medewerker bekend staat als De Boerderij.

De zinken trog met wat kranen om je te wassen in de Boerderij.

Start competitie Intern Voetbal - Nat.Lab.

In het begin werden deze wedstrijden/tournooien geregeld in overleg met het sportclub bestuur, maar
uiteindelijk is in het midden van de jaren’70 de Commissie Intern Voetbal Nat.Lab. ontstaan. Zij hebben
er voor gezorgd, dat er een Interne Competitie Voetbal - Nat.Lab. gespeeld kon worden.
Er werden eerst in overleg met de diverse ploegleiders, reglementen,spelregels,gedragsregels e.d.
opgesteld,volgens welke de wedstrijden gespeeld moesten worden.Veel aandacht werd besteed aan de
sportiviteit. Elk team moest zijn eigen naam kiezen. Ze kozen vaak voor een geestige naam, die
betrekking had op hun omgeving,of werk.
Meestal werd er door ongeveer 18 teams met ongeveer 20 spelers per team, deelgenomen aan de
competitie, dus een kleine 400 Nat.Lab. - ers troffen elkaar wekelijks op ons sportveld.
De eerste competitie is gespeeld in 1975 , met in poule A – 11 teams en in poule B – 12 teams.
Deelnemende ploegen door de jaren heen waren o.a.:
Allways, A.T.D.1 en2,AtleticoVeloza, Buitenbedrijf 1 en 2, Chip ‘80, CST, CZN, Debeeërs,
De Grasmaaiers,De Keetschoppers, De Oplichters, De Opstarters,De Stuiters, De Therreors,
Display Boys, Doelloos, FAB1,Fazanten,F.C. Coma,F.C. Glasduivels ’81,F.C. Kalmaan, F.C. Leukraak,
F.C. Libero, F.C. Looddamp (v/h F.C. Electronics),F.C. Plastic Boys, F.C.Tikkie Terug, FCS, Flux ‘87,
Nat.Lab.Geldrop, Inogantjes, Inorgantjes/CST, Hubo, Knipvliegers, Mack, MAFcom,MicronieMIX ’73,
Octrooi ’84, Octrooien en Merken, Onderweg, Pinhole Boys,Polderjongens, Poly 6/7,
Radio-actieven, Ratjetoe, SAK ’69,SparnaaijKickers, Stirling/Groep/Boys, Sunny Boys,T.Z. ‘81V.I.P.,
V.K. Laserus, V.V. D.I.A.C.,Waggelaars, WB2/WAG,Wiliam Boys, WY3711, WY-zevers en Ko,
Wybertjes, Wyven, Weezet,WZ Wanderers, Zaagtandjes.
maandag 4 april 1977 werd gestart met een deelname van 26 teams, het grootste aantal teams
dat ooit in een jaar heeft gespeeld Op. Om de ploegen naar sterkte in te delen, werden er dat jaar
eerst voorwedstrijden gespeeld om daarna aan de hand van de resultaten de drie poules te vormen..
In dat jaar werd ook geregeld welke ploeg verantwoordelijk was, om de familie Wijn, die tijdens de
wedstrijden de beheerders van de boerderij waren, naar huis te brengen.
De familie Wijn (Simon met zijn vrouw) hebben dat beheer gedaan tot de verbouwing van de boerderij in
1979, toen is het beheer overgenomen door een team van beheerders, onder verantwoordelijkheid van
het Sportclub bestuur.
Als dank en herinnering aan de familie Wijn, werd aansluitend aan de competitie, het familie Wijn –
tournooi gespeeld. Het familie Wijn - toernooi is in 1985 vervangen doen door het Directie Cup –
tournooi.Het voetbal op het Nat.Lab. heeft zeker bijgedragen aan de goede werksfeer en de onderlinge
contacten tussen onderzoek en diensten.
Enkele voorbeelden van hoe de nat.lab.-ers werden geïnformeerd over het interne voetbal:
Finale wedstrijden van het interne voetbal in 1984 en een aankondiging van de laatste finale wedstrijd
van het familie Wijn tournooi.

Simon Wijn met echtgenote

Sjef Kolenberg heeft van 1980 tot 1 september 1988 gefungeerd,
als competitieleider,scheidsrechter,beheerder, voor het Intern Voetbal. Nat.Lab.
Per 1 september 1988 is hij overgegaan naar Sociale Zaken.

Met sportgroeten,
Sjef van Gestel. (erevoorzitter sportclub Nat. Lab.)
Sjef Kolenberg (competitieleider Intern voetbal Nat.Lab.

