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Oud speler Cees Schapendonk

NOG STEEDS KRIJG IK KAARTJES 

Vraag een willekeurige MVV-supporter om een top tien van favoriete spelers door de jaren heen, 
dan wordt Cees Schapendonk (53) elf van de tien keer genoemd. Hoogste tijd dus om 
deze oud-speler van MVV eens voor de MVV- Gazet te interviewen. 

Vraag een willekeurige MVV-supporter om een 

top tien van favoriete spelers door de jaren heen, 

dan wordt Cees Schapendonk (53) elf van de tien 

keer genoemd. Hoogste tijd dus om deze 

oud-speler van MVV eens voor de MVV- Gazet te 

interviewen. Voor wie een geheugensteuntje 

nodig heeft : hij scoorde 52 doelpunten in drie 

seizoenen bij MVV en was lange tijd topscorer 

van de Eredivisie. Zijn prestaties bij MVV brachten

hem bij de selectie van het Nederlands elftal 

waarmee hij in 1981 één keer meespeelde en 

scoorde. Toen MVV in 1982 naar de Eerste Divisie

degradeerde, vertrok Schapendonk naar het 

Belgische AA Gent waar hij vervolgens ook drie 

seizoenen bleef. Hij ging terug naar Nederland, 

speelde bij Excelsior, RKC Waalwijk en nog 

enkele jaren bij NAC waar hij in 1993 zijn actieve 

voetbalcarrière afsloot. Tegenwoordig is hij als 

scout verbonden aan RKC Waalwijk en woont hij 

in zijn geboorteplaats Den Bosch.

Aan MVV heeft hij uiteraard leuke herinneringen. 

“Ja, onvergetelijk is de legendarische wedstrijd 

tegen Ajax in De Meer, waar we met 3-6 wonnen. 

Maar ook de derby’s tegen Roda JC waren 

bijzonder. We hadden een goede ploeg, met 

jongens als Bert van de Poppe, Arie van Staveren,

Bert van Marwijk en Willy van Bommel. Je speelde

met drie spitsen, dat was in België anders, daar 

stond je als spits alleen en voelde je je soms best 

eenzaam.”

Cees Schapendonk komt uit een familie van 

voetbalfanaten. Met vier broers, een vader en 

een moeder die allemaal verzot waren op het 

spelletje, kreeg hij het met de paplepel ingegoten.

“Zelf begon ik als achtjarige te spelen, op straat, 

zoals iedere andere jongen. Dan kwam je thuis 

uit school, en ging je meteen naar buiten. Als je 

moest eten schrokte je dat naar binnen om zo 

snel mogelijk weer te kunnen voetballen. Thuis 

stond de televisie veel afgestemd op voetbal en 

mooie spelers uit de tijd dat ik opgroeide zijn 

toch wel een Willy van der Kuijlen (PSV) die ik 

later zelf bij MVV zou tegenkomen, en Johan 

Cruijff.”

Een ander bijzonder feit uit zijn MVV-periode is 

de fanclub. “Als enige speler indertijd had ik 

een eigen fanclub met zo’n vierhonderd leden. 

Dat was hartstikke leuk, dan werden er avonden 

georganiseerd met de supporters, er werd 

merchandising gemaakt. MVV supporters zijn 

erg trouw en fanatiek. Ik krijg ook nu nog altijd 

kaartjes en toen ik enkele jaren geleden in het 

ziekenhuis lag na een herseninfarct, kreeg ik vele 

steunbetuigingen van MVV-fans. Dat is echt 

hartverwarmend. Vooral Juulke en Annie van den 

Bogaard herinner ik me goed en Frans Schobbe, 

de elftalbegeleider.”

Als scout ziet en beoordeelt hij menig aanstormend

voetbaltalent. Wat acht hij belangrijk voor een 

toekomst als prof? “Met talent alleen kom je er 

niet, je moet ook de wilskracht en motivatie 

hebben en bereid zijn er dingen voor te laten. Zo 

ging ik ooit op mijn eigen verjaardagsfeestje al 

om half elf slapen omdat ik de dag erna een 

wedstrijd had en fit moest zijn.”
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Foto 1: Cees in gedachten

Foto 2: Cees Schapendonk heeft gescoord voor Us MVV-ke tijdens 
de uitwedstrijd tegen Roda JC (2-5) en wordt toegejuicht 
door de MVV-supporters, die helemaal uit hun dak gaan. 

Foto 3: Eén tegen één duel: Schapendonk (links) met Van Moorst van PEC Zwolle. 
Historische foto’s: MVV archivaris Leo Kruijntjens, recente foto: RKC Waalwijk
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Cees Schapendonk nu: werkzaam bij RKC Waalwijk als scout 


