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Voor u ligt het Jaarverslag 2019-2020 van Ajax Sportman Combinatie. In dit jaarverslag wordt een 

samenvatting gegeven van de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.  

Het verslag wordt in de ALV van 3 september 2020 behandeld en vooraf ter inzage aan de leden 

aangeboden. 
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Samenstelling bestuur mei 2020 

Naam Bestuursfunctie 

Mark Melzer penningmeester en waarnemend voorzitter* 

Margreet Simpelaar secretaris 

Coen Verdegaal commissaris voetbal 

Frits de Jongh commissaris cricket 

Mike van Eck commissaris jeugd 

Cynthia Bockstart commissaris evenementen en communicatie 

 

* Het bestuur heeft in de loop van het jaar Sean Goebel bereid gevonden als penningmeester deel uit 

te gaan maken van het bestuur. Sean is beoogd opvolger van Mark Melzer als penningmeester.  
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Algemene terugblik seizoen 2019-2020 

We kunnen gerust stellen dat het afgelopen verenigingsjaar er een is geweest om nooit meer te 

vergeten. Het meest in het oog springend is natuurlijk dat Nederland (of beter gezegd, de hele 

wereld) beland is in wat je zou kunnen noemen een ‘rollercoasterscenario uit een slechte B-film’. 

Geen van ons heeft de uitdagingen waar de club het afgelopen voorjaar en de zomer voor heeft 

gestaan kunnen voorzien. In maart 2020 werd duidelijk dat alle sportactiviteiten moesten worden 

stilgelegd wegens de opkomst van en de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van het 

coronavirus. Dat betekende geen voetbalwedstrijden meer, geen trainingen of andersoortige 

clubactiviteiten en de ALV, die traditioneel eind mei wordt gehouden, moest tot nader order worden 

verplaatst. Onze verjaardag hebben we helaas op afstand van elkaar moeten vieren. Het bestuur 

hoopt dat het ter ere van die dag gemaakte filmpje nog een schamele lach op het gezicht van de lede 

heeft weten te toveren. Maar eenzaam was het wel. En ongekend, zo’n onzekere periode. Lange tijd 

was niet duidelijk of het voetbalseizoen nog zou kunnen worden afgemaakt en of het cricketseizoen 

op enig moment van start zou kunnen gaan. Doordat de maatregelen vanuit de overheid telkens 

werden aangepast aan de stand van zaken, zat menig clublid op een aantal dinsdagavonden 19.00 

uur voor de televisie om te zien of er alweer gesport zou mogen gaan worden. Gelukkig bleek dat het 

geval. 

Eind lente, begin zomer 2020 is het sporten langzaam weer op gang gekomen en heeft onze 

vereniging de leden weer een stuk in- en ontspanning kunnen bieden. Hoewel het strikt gezien niet in 

dit jaarverslag thuishoort, toch enkele opmerkingen over de zomer van 2020. Er kwamen mooie 

initiatieven die pasten bij de opgelegde maatregelen. Zo is bij de crickettak de ‘coronacup’ 

geïntroduceerd, waar teams onderling voor tegen elkaar speelden omdat wedstrijden tegen andere 

clubs nog niet toegestaan waren. Die wedstrijden bleken hartstikke leuk en positief voor de 

onderlinge band binnen Ajax. Gelukkig konden ook de voetbaldagen voor de jeugd in de zomer 

doorgaan. Veel kinderen hebben zich op de velden van ASC naar hartenlust weer kunnen uitleven, 

net als tijdens de eigenlijk al eerder geplande crickettrainingen voor voetbaljeugd. Verder mag zeker 

niet onvermeld blijven dat de traditionele seizoensafsluitingen voor voetbal – zij het op aangepaste 

wijze – nog doorgang hebben kunnen vinden. Toch een pleister op de wond. En de cricketcompetitie 

is aangepast op gang gekomen. Sunil Lamba, jarenlang vaste kracht in Ajax 1, heeft bij de eerste 

thuiswedstrijd in de stralende zon afscheid van het team genomen. Sunil, bedankt voor alle mooie 

jaren!     

De uitzonderlijke situatie heeft van de organisatie en van onze leden veel gevraagd aan flexibiliteit, 

begrip en extra inzet. We hebben gemerkt dat er binnen de club veel mensen zijn die beschikken 

over deze eigenschappen. Heel fijn! Natuurlijk zijn we bezig geweest, en overigens gebeurt dat nog 

steeds, met de consequenties van het virus en de maatregelen voor het sporten en verblijven bij 

onze club. Hoe zorgen we ervoor dat leden of bezoekers onderling goed afstand houden, hun handen 

wassen en niet komen als zij klachten hebben? Dat houdt ons bezig. Want je veilig voelen op de club 

is enorm belangrijk. Er zijn protocollen gemaakt, coronacoördinatoren aangesteld, in en om het 

clubhuis wordt gewerkt met wegwijzers en er zijn verschillende punten waar je je handen kunt 

reinigen. Alleen samen kunnen we de risico’s beperken en via deze weg willen we de leden dan ook 

verzoeken zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen en de maatregelen zoals uitgedragen 

door de overheid. Daar staan wij als club voor.  

Genoeg nu over ‘corona’, tijd om verder terug te kijken. De zomer van 2019 kende zonder meer 

mooie momenten. De heren van het eerste voetbalelftal konden nog nagenieten van hun 

welverdiende rust na het behaalde promotie naar de tweede klasse. De cricketers hebben kunnen 

genieten van een relatief droge, op momenten zelfs tropische zomer inclusief hoog bezoek van 
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Engelse vrienden van Abingdon. Verder waren er onder meer een voetbalcamping, het appel-valt-

niet-ver-van-de-boom toernooi, een voetbal/cricketclinic en de Strijd om de Vos. Genoeg te doen dus 

op de club. Het najaar bracht opnieuw 7x7 voetbal, ongetwijfeld veel hoogtepunten op en buiten het 

veld, waarbij de hattrick van Ruben ‘Rups’ Hofstee niet onvermeld mag blijven. Opnieuw werden een 

(voetbal-)pubquiz en een pop-up diner georganiseerd, en is ‘de daghap’ is op de kaart gekomen. 

Hoewel de animo hiervoor soms wat achterbleef bij onze verwachtingen, is het wel een van de 

initiatieven die wij graag zien. Extra tijd samen doorbrengen op de club betekent in onze ogen meer 

binding en meer ‘thuis’ gevoel en dat is precies wat wij graag zien. Maar er waren meer mooie 

initiatieven. Zo heeft ‘The Good Old’ het afgelopen jaar flink van zich laten horen. Wekelijks 

verschenen op de website teksten uit lang vervlogen tijden. Voor sommige lezers een feest der 

herkenning, voor anderen een fraai moment om kennis te maken met de rijke historie van onze club.   

Het bestuur zet in op het in contact komen en blijven met haar leden. Er is meermalen over diverse 

onderwerpen gecommuniceerd via de website en er is voor wie daaraan wil deelnemen een 

‘rondetafelgesprek’ georganiseerd. Daar blijven we mee doorgaan.  

De Fairplay commissie heeft een rood-zwarte kaart geïntroduceerd, om positief gedrag te 

stimuleren. De enige gekregen kaart tijdens de wedstrijd die je een drankje kan opleveren aan de 

bar. ASC heeft de deuren geopend voor huiswerkbegeleiding overdag. Want wat is er mooier dan 

eerst je huiswerk maken en dan sporten op de club? We konden naar een aantal mooie wedstrijden 

van het andere Ajax op groot scherm kijken, alsook naar de finale van het WK T20 dames in 

Melbourne, onder het genot van een ontbijtje met bubbels erbij. Over bubbels gesproken. 

Voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel werd er dit jaar gecricket (winter T10 cup) en gevoetbald (ASC1 

– Old Stars en wedstrijd om de Good Old Kruik) en daarna samen geproost op het nieuwe jaar. Een 

beter begin van het nieuwe jaar kun je je niet wensen, lijkt ons.  
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Het zal waarschijnlijk weinig leden zijn ontgaan dat het bestuur in het voorjaar bij de gemeente 

Oegstgeest een vergunning heeft aangevraagd voor het mogen aanleggen van twee kunstgrasvelden 

(veld 2 en 3). Duidelijk was en is dat de kwaliteit van de velden de afgelopen jaren zorgwekkend te 

noemen is en dat kunstgras de situatie aanzienlijk zou verbeteren. Voorzien van een plan met 

betrekking tot behoud dan wel compensatie van natuurwaarden is de aanvraag ingediend. Nadat 

bleek dat sprake was van een fout in het bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad zich gebogen 

over de consequenties daarvan. De uitkomst is dat er nu vanuit ASC een aangepaste 

vergunningsaanvraag zal worden ingediend. De inzet van ASC blijft dat met compensatie van 

natuurwaarden kunstgras wordt gerealiseerd.  

Het bestuur heeft het afgelopen jaar in kleinere samenstelling geopereerd. Sean Goebel, 

penningmeester van de voetbaltak, is bereid gevonden deel uit te gaan maken van het bestuur. Hij 

heeft in de afgelopen periode meegedraaid en Mark Melzer, die als waarnemend voorzitter heeft 

gefungeerd, ontlast. Verder is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. Cynthia 

Bockstart, commissaris evenementen & communicatie, heeft te kennen gegeven haar 

bestuursfunctie met ingang van het nieuwe jaar neer te leggen. Wij zijn Cynthia veel dank 

verschuldigd voor haar tomeloze inzet in de afgelopen periode. Dank voor alle mooie evenementen, 

Cynthia! Proost daar vooral met haar op, als u haar weer ziet. Ook Hein Fles en Ruben Dutrieux 

verdienen een eervolle vermelding op deze plek. Zij hebben het afgelopen jaar weer hard gewerkt 

aan verbetering  van de club op allerlei terreinen. Denk maar eens aan het terras, dat nu is voorzien 

van een fraaie indeling én met foodtruck en de overgang naar cashless betalen. Last, but not least, 

wil het bestuur via deze weg graag Hans Juffermans danken. Hij is afgelopen januari gestopt binnen 

het bestuur van de Stichting Beheer Sportpark Overveer, waar Hein Greven tot het bestuur is 

toegetreden. Veel dank voor de inzet!      

Maar zij zijn niet de enigen. Het bestuur wil via deze weg graag al diegenen die zich met ziel en 

zaligheid hebben ingezet voor onze prachtige club, ontzettend hartelijk bedanken. Wij hopen ook het 

komende verenigingsjaar weer samen met jullie aan onze vereniging te mogen bouwen.  

Graag tot ziens op Sportpark Overveer! 

Het bestuur 

 

Ledenadministratie en -organisatie  

Het team dat zich ook het afgelopen jaar opnieuw heeft bezig gehouden met de ledenadministratie 

bestaat voor de voetbaltak uit Barthold Mackay en Peter van der Hoeven en bij de crickettak is de 

ledenadministratie in handen gekomen van de nieuwe secretaris van de cricketcommissie Cathalijn 

van Langevelde.  

Het verwelkomen van nieuwe voetballeden heeft zich het afgelopen jaar voortgezet. In mei 2019 

stond de teller op 1.015, inmiddels heeft ASC 1.043 leden.  

De crickettak telt 108 leden, hetgeen een kleine daling is ten opzichte van vorig jaar.  
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Financieel 2019-2020 

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening was € 127.060,- negatief. Dit is iets beter dan vorig jaar 

maar slechter dan begroot. Dit is voor een groot deel terug te voeren op achterblijvende 

clubhuisinkomsten als gevolg van COVID 19. Het clubhuis is vanaf 16 maart 2020 gesloten geweest en 

pas in juli weer gedeeltelijk geopend. Ook zijn de sponsorinkomsten achtergebleven.  

Afgelopen januari heeft ASC het laatste stukje grond aan de Duivenvoordestraat kunnen verkopen 

aan Martha Flora. Dit heeft een bijzondere bate van € 773,562,- opgeleverd. Deze gelden worden 

belegd volgens het vorig jaar door de ALV aangenomen beleggingsstatuut. 

In de komende jaren zullen we stapsgewijs naar een begrotingsevenwicht moeten groeien. Deze 

ingroei heeft door COVID 19 vertraging opgelopen en de impact voor het komend jaar is moeilijk in te 

schatten. 

 

De voetbalcommissie  

De voetbalcommissie (seizoen 2019-2020) 

Het is fantastisch om te zien hoe alle groepjes en commissies, door de inzet van vrijwilligers, weer 

prachtige initiatieven hebben ontplooid om iedereen weer een geweldig voetbalseizoen te laten 

beleven. ASC Voetbal heeft weer een volgende stap gezet in het verwezenlijken van de hernieuwde 

ambities en doelstellingen voor een toekomstbestendig ASC Voetbal, waarin plezier, prestaties en 

goed voetbal samengaan.  

Hieronder kunnen jullie dat allemaal lezen. Na de inleiding en aantallen volgen de hoogtepunten en 

uitdagingen voor de jeugd, selectie, senioren en dames, scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat. 

Het was geen gemakkelijk jaar door het uitbreken van het wijdverspreide Corona virus. De tweede 

seizoenshelft zijn we nauwelijks aan voetballen toegekomen. Vanaf 14 maart 2020 werden alle 

activiteiten afgelast. Dit komt de ontwikkeling van alle ASC voetbaltalenten natuurlijk niet ten goede. 

De grote interesse in de trainingen met coronaregels die vanaf 29 april 2020 weer werden 

georganiseerd, geeft aan dat de zin om weer te gaan voetballen en het verenigingsleven weer op te 

pakken, ontzettend groot is. Dat belooft veel goeds als wij (hopelijk) in september 2020 weer de wei 

in mogen om het netje te laten bollen!  

De voetbalcommissie in dit seizoen bestaat per mei uit: Coen Verdegaal, voorzitter, Mike van Eck, 

commissaris jeugdvoetbal en technisch coördinator, Mark Feenstra, secretaris en coördinator 

Lijncoördinatoren, Sean Goebel, penningmeester, Nanno Benninga, coördinator 

overige senioren en Ruben Dutrieux, verenigingsmanager.  

Voetbalplan 

In het voetbalplan 2018-2021 hebben wij de volgende ambities geformuleerd. 

1.  Uit te groeien naar een vereniging met meer dan 1.000 leden waar plezier, prestatie en goed 

voetbal centraal staan, waarbij we: 

a.           blijvend aandacht besteden aan onze huidige leden  

b.  investeren in het werven van jeugdspelers 

c.  focussen op de binding en aanwas van de studenten uit Leiden 

d. investeren in het uitbouwen van dames/meisjes voetbal   

e. voetbalvarianten voor senioren/veteranen gaan verkennen/ontwikkelen 



7 
 

2.   Het jeugd(selectie)voetbal binnen 3 jaar naar een hoger niveau te brengen, waarbij:  

a.           jeugdselecties op het hoogste niveau spelen van de regio Leiden 

b.  gespeeld wordt met een herkenbare speelstijl binnen de (jeugd)opleiding van ASC 

c. de kwaliteit van de jeugdtrainers wordt verbeterd 

3.   Binnen 4 jaar met de A-selectie op 2e klasse niveau te spelen met zoveel mogelijk spelers uit de 

eigen jeugd. Vorig seizoen is ASC 1 reeds gepromoveerd naar de zondag tweede klasse. De 

doelstelling voor dit jaar was het handhaven in die klasse. 

Dit wil ASC realiseren binnen haar cultuur. Daarvoor hanteren we het volgende richtinggevende 

kader: 

- een voetballer van ASC moet zich altijd veilig voelen op de club 

- plezier, respect en fair play staan bij ASC hoog in het vaandel 

- ontwikkeling van spelers op voetbaltechnisch en sociaal vlak gaat 

samen met prestatie 

- iedereen is evenveel lid 

Aan deze ambities en doelstellingen is dit seizoen door vele 

vrijwilligers, de voetbalcommissie en het bestuur heel hard en 

enthousiast gewerkt!  

Vorig seizoen zijn reeds grote stappen gezet en al een aantal 

doelstellingen behaald. Dit seizoen stond daarom in het teken van 

de verdere uitbouw van de nieuwe organisatie en optimalisatie van 

de reeds behaalde doelstellingen.  

De Technische Commissie Jeugd heeft zijn visie verankerd in een 

concept Voetbal Technisch Jeugd Beleidsplan, we hebben een zeer 

actief Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO), vrijwel alle jeugd 

selectieteams draaien nu al verdienstelijk mee in de hoofdklasse!  

De Lijncoördinatoren draaien op volle toeren, de Overige Senioren 

Commissie komt met veel nieuwe plannen en het Technisch Overleg 

Selectie heeft haar organisatie naar 2e klasse niveau versterkt.  

Daarnaast wordt door de penningmeester een degelijke begroting 

opgesteld en zijn de overeenkomsten voor betaalde krachten en vrijwilligers verder 

geprofessionaliseerd door bijvoorbeeld het toevoegen van een protocol ontoelaatbaar gedrag.  

Goed bespeelbare velden zijn een ondergrens voor het verder ontwikkelen van de voetbalafdeling 

van ASC de komende jaren. De Voetbalcommissie zet zich hiervoor dan ook maximaal in. Dit seizoen 

zijn op meer structurele basis velden gehuurd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk trainingen 

kunnen blijven doorgaan als de eigen velden niet bespeelbaar waren of om de druk op onze velden 

te verminderen. Ook zijn extra velden gehuurd in de periode na 1 juni, wanneer onze velden in 

onderhoud zijn, om onze leden de mogelijkheid te geven iets van het gemiste voetbal in te halen. 

Als onderdeel van de implementatie van het Voetbalplan heeft de Voetbalcommissie dit jaar vijf 

specifieke thema’s gedefinieerd die binnen ASC spelen: Meisjes- & Damesvoetbal, ASC Football 

Academy, Zaterdag-Zondag voetbal, Binding met ASC 1, Doorstroming jeugd naar 

senioren/studenten naar ASC 1. Over meisjes- & damesvoetbal is reeds gesproken. De belangrijkste 

conclusie is dat ASC open staat voor meisjes en dames!   
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De Lijncoördinatoren zijn een belangrijke pijler geworden,  

bij zowel de jeugd als de senioren, als laagdrempelig communi- 

catiekanaal naar de leden. Dit zorgt voor binding en verbinding.  

De lijncoördinatoren praten actief mee over de inrichting van de  

voetbal jeugdafdeling en leveren daarmee belangrijke input voor  

de Technische- en Voetbalcommissie.  

Vorig seizoen werd het reeds aangekondigd, maar dit seizoen  

werd als nieuwe voetbalvariant ook daadwerkelijk ons allereerste  

en unieke ASC-tafelvoetbalelftal gepresenteerd door de Sint. 

Aantallen 

Op dit moment (mei 2020) heeft ASC 1078 voetballeden geregistreerd staan in Sportlink, 66 hiervan 

zijn niet-spelend. Er staan 544 jeugdleden geregistreerd, waarvan zijn er nog 63 Mini’s en Kickers. 

Het aantal dames blijft gestaag toenemen, en is toegenomen van 58 naar 106. 

T =Teams / S = Spelers 

Jeugdvoetbal 

De mooie 1-2 bekerwinst van de JO15-1 bij ARC op woensdagavond 11 maart 2020 was de laatste 

jeugdwedstrijd van het abrupt afgebroken voetbalseizoen 2019-2020. Door deze knappe prestatie 

werd de kwartfinale van het bekertoernooi bereikt, met o.a. Feyenoord (sc) nog in de lotingspot. Wat 

hadden de jongens de volgende ronde nog graag gespeeld, maar vanaf donderdag 12 maart werden 

door de verspreiding van het coronavirus door alle voetbalactiviteiten een dikke streep gezet. Later 

Onderdeel 
Aantal 
19-20 

Aantal  
18-19 

Aantal  
17-18 Eenheid Opmerkingen 

Senioren 
(Heren) 16 15 11 T 7 op zaterdag, 9 op zondag 

Dames 2 1  T 1 team op zaterdag, 1 op zondag 

Veteranen 4 4 4 T Klassieke Veteranen op zaterdag,  3 teams op zondag 

JO19 3 3 4 T  

JO17 2 4 4 T  

JO16 3   T  

JO15 3 6 6 T  

JO14 2   T  

JO13 3 3 5 T  

JO12 4 3  T  

JO11 6 4 3 T  

JO10 6 6 4 T  

JO9 7 4 5 T  

JO8 7 7 3 T  

Mini's (JO7) 39 50 40 S  

Kickers (JO6) 24 34 28 S  

Dames 106 58 35 S 2 dames teams plus 2x 7vs7 (vrijdag) 

Meisjes 18 ? ? S Verdeeld over de verschillende teams 

Heren 35+ 6 0 0 T 6x 7vs7 (vrijdag) 
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kondigde de KNVB aan dat alle competities niet meer uitgespeeld zouden worden. Deze beslissing 

was ook zuur voor cupfighter JO17-2, die na een turbulente strafschoppenreeks tegen Stompwijk, 

eveneens ver in het bekertoernooi reikte. 

 Zeven weken geen voetbal en veel thuisblijven was voor heel veel jeugdleden een ongekende 

beproeving. Het was daarom een hele opluchting voor kinderen en ouders toen op 29 april de jeugd 

onderbouw weer zonder beperkingen mocht gaan trainen. De oudere jeugd volgde een week later, 

weliswaar met in achtneming van 1,5 meter afstand. Helaas konden de traditionele ASC-

jeugdevenementen, zoals het “Appel valt niet ver van de boom”-toernooi en het kampeerweekend, 

dit seizoen niet doorgaan. 

Desondanks kunnen we niet spreken van een verloren seizoen. De jeugdafdeling van ASC is na de 

forse groei in ledenaantal na de verhuizing naar de Overveerpolder een nieuwe fase in gegaan. De in 

het Voetbalplan 2018-2021 uitgesproken ambitie om naast plezier en sportiviteit meer in te zetten 

op prestatie is dit seizoen verder gerealiseerd. Nagenoeg alle selectieteams speelden verdienstelijk 

op hoofdklasseniveau. De verdere professionalisering van de Rabobank ASC Football Academy, onder 

leiding van Hoofd Jeugdopleiding Rob Gieben, heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. De 

groei naar divisieniveau op termijn lijkt realistisch. De 

samenwerking met Rob werd daarom voor de komende 

jaren verlengd. Ook de keeperstrainingen op de vrijdagen 

onder leiding van Rob van Reisen verliepen naar wens, 

waardoor de basis voor verlenging van de samenwerking is 

gelegd. Voor de breedteteams in de onderbouw wierp de 

inzet van Technisch Jeugdcoördinator Ruben van de Berg 

bij de circuittrainingen duidelijk zijn vruchten af. Helaas 

moet Ruben vanwege zijn studie en werkzaamheden 

stoppen met zijn werkzaamheden bij ASC. Indien we een 

geschikte opvolger kunnen vinden is de hele trainersstaf 

voor seizoen 2020-2021 compleet. Op langere termijn 

moet het hogere voetbalniveau binnen de jeugdopleiding 

zorgen voor meer plezier, kwalitatief goed voetbal en voor 

een structurele doorstroming van goed opgeleide, 

talentvolle jeugdspelers richting de seniorenselectie. 

Deze ontwikkeling betekent ook dat we steeds beter talentvolle jeugdleden op een uitdagend niveau 

kunnen vasthouden en dat talenten van andere clubs ons steeds beter weten te vinden. Er keren 

soms zelfs weer spelers terug naar het oude nest. Maar soms gaan er ook wensen in vervulling als 

profclubs aan de deur kloppen. Dat gebeurde dit seizoen voor Jurre Wildemans, die volgend seizoen 

mag gaan keepen in Feyenoord JO11-1 en Femke Potjewijd, die de dames JO17-1 van ADO gaat 

versterken. Een prachtige uitdaging die een felicitatie waard is.  

Dat ASC sportiviteit hoog in het vaandel heeft, bleek uit de aandacht vanuit de Fair Play Commissie 

voor jeugdleden die zich op positieve wijze onderscheidden. Zo werden er maandelijks een “Fair 

Player van de maand” uitgeroepen die in het zonnetje gezet werd op wedstrijddagen van het 1e en 

werden er rood-zwarte kaarten uitgedeeld voor sportief gedrag. Voor het handen schudden voor en 

na de wedstrijd zal een passend alternatief gezocht moeten worden. 

We kijken terug op een seizoen dat zo mooi begon in de laatste week van de zomervakantie 2019 

met drie prachtige ASC-voetbaldagen voor 60 kinderen. Hierin werden waterpret afgewisseld met 

serieuze trainingsvormen verzorgd door Ajax-trainers. Ook de Herfst- en Kerst-Voetbaldag 
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georganiseerd door onze seniorenselectie, onder leiding van Mo Bougrine, waren een groot succes. 

Helaas konden de competities niet uitgespeeld worden, laten we hopen dat volgend seizoen 

iedereen in goede gezondheid weer terugkeert en we de bruisende activiteiten op de zaterdagen 

weer mogen aanschouwen! 

 

ASC selectie zondag 

Na de promotie naar de 2e klas van ASC 1 werd reikhalzend uitgekeken naar het hogere niveau. 

Overwegend met dezelfde spelersgroep zijn trainers en staf enthousiast aan de klus begonnen en de 

resultaten waren bevredigend voor een promovendus. Een paar forse nederlagen, maar zeker ook 

mooie overwinningen zelfs in uitwedstrijden! Handhaving was het doel en dat zou ook zonder corona 

zijn gehaald. 

ASC 2 had voor dit seizoen hoger ingezet, maar promotie zat er (nog) niet in. Het inpassen van jeugd 

verloopt voorspoedig en het 2e is daarmee zeker een springplank naar het vlaggenschip. Komend 

seizoen zullen 6 jeugdspelers worden toegevoegd aan de selectie. 

Hoofdtrainer Mo Bougrine stond voor het 3e en tevens laatste jaar voor de groep. Na 3 jaar heeft Mo 

aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Hiermee sluiten we een mooie periode af. ASC 

bedankt Mo voor zijn enthousiaste, plezierige en deskundige werkwijze. Assistent en keeperstrainer 

Rob van Reisen heeft zeker zijn aandeel gehad in het succes en wij zijn blij dat Rob aan boord blijft. 

Peter Nas en Marnix Gevers hebben na twee seizoenen ASC 2 op de kaart staan en trekken volgend 

jaar door op de ingezette lijn. 

Doortast Fysiotherapie heeft de selectie wederom medisch ondersteund en op trainingsavonden zijn 

Barend van Zelm van Eldik en Maurice Schrama om beurten aanwezig en op de wedstrijddagen zat 

Maurice op de bank. ASC en Doortast zijn voornemens de samenwerking voort te zetten. Naar een 

verzorger/verzorgster op zondag wordt nog gezocht. 

De Technische Commissie (TC) bestaande uit trainers, aanvoerders van 1 en 2, alsmede Sander de 

Wolf als coördinator en Hans Schiphorst zijn diverse malen bijeen geweest om lopende zaken te 

bespreken en vanuit de TC wordt ook gecommuniceerd met de Voetbalcommissie waarin ook Jeugd 

is vertegenwoordigd. 
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Binnen ASC is sfeer altijd meebepalend voor de resultaten. Ook dit jaar werd vanuit de selectie een 

pop-up diner georganiseerd en diverse BBQ’s op het buitenterras. Hiermee wordt het jaarlijkse 

trainingskamp financieel ondersteund en dit jaar was de trip naar Madrid wederom geslaagd. 

Met de nieuwe hoofdtrainer Jesper Neuteboom gaat de selectie vol goede moed en vertrouwen 

richting een nieuw seizoen en ziet u dan graag weer langs de lijn. Tot volgend jaar! 

Overige senioren en dames 

De seniorenafdeling is opnieuw gegroeid. In het helaas al vroeg afgesloten seizoen 2019-2020 is er 

gespeeld met 1 zaterdagdamesteam, 2 dames 7X7-teams die meedoen aan de vrijdagavond 35+-

competitie, 7 zaterdag-herenseniorenteams (één meer dan vorig seizoen), 1 (nieuw!) 

zondagdamesteam, 9 zondag-herenseniorenteams (naast de selectieteams zondag 1 en zondag 2 zijn 

er 7 teams uit de categorie ‘overige senioren’, ook dat is er één meer dan vorig seizoen), het 

Klassieke Veteranen-team op zaterdag en 3 goed gevulde herenveteranenteams op zondag. In totaal 

gaat het in de categorie ‘overige senioren’ dus om 23 teams. Bijzondere vermelding verdient het feit 

dat ASC in het seizoen 2019-2020 voor het eerst in de geschiedenis meedeed met een zondagelftal in 

de KNVB-damescompetitie. 

Aan het eind van het seizoen 2018-2019 heeft ASC opnieuw enkele kampioenen in de categorie 

‘Overige Senioren’ mogen huldigen. Zondag 7 pakte voor het tweede jaar op rij de titel, onder 

toeziend oog van heel veel publiek waaronder de burgemeester van Oegstgeest en ook Zaterdag 1, 

bij haar grote schare fans beter bekend als ‘Macie Army’ greep het kampioenschap waar dit team al 

zoveel jaren naar hunkerde. En tot slot stak ook Zaterdag 2 met kop en schouders boven de rest uit.  

 

De derde helft is en blijft voor alle ‘overige senioren-teams’ meestal een van de hoogtepunten van de 

week. Leuk om met je eigen team te doen, nog leuker om dat met gezellige tegenstanders te doen 

(zoals dat al vele decennia gebruikelijk is in de Klassieke Veteranen-competitie), maar het allerleukst 

om dat met andere ASC-teams en fans van die teams te doen. Om dat laatste te bevorderen is in het 

seizoen 2019-2020 gestart met het ‘slimmer plannen en op elkaar afstemmen van wedstrijden’ en 

hebben de zaterdagseniorenteams het initiatief genomen om afwisselend op zaterdagmiddag de bar 

te runnen en daar dan ook echt een feestje van te maken.  
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Als gevolg van het coronavirus hoeven we het over de prestaties op het veld van de Overige 

Senioren-teams in dit jaarverslag verder niet te hebben.  Wat zeker wel het vermelden waard is, is 

het feit dat we in het seizoen 2019-2020 bij ASC zijn begonnen met een 7 X 7-competitie voor teams 

met 35-plussers. In de najaarscompetitie deden 6 teams mee, die tussen september en december op 

de vrijdagavond hun uiterst sportieve potjes (zonder scheidsrechters) speelden, steevast gevolg door 

een gezellige en langdurige derde helft. Aan de voorjaarscompetitie zouden 8 teams meedoen – ook 

hierbij dus direct al groei – maar door de coronavirus-uitbraak kon ook die helaas competitie helaas 

niet doorgaan.  

Naast het goed faciliteren van alle reguliere voetbalactiviteiten wordt er door de ‘overige senioren 

commissie’ (Charlotte van Beuzekom, Willem Buijs, Barthold Mackay en Nanno Benninga) 

enthousiast gewerkt aan leuke evenementen voor haar doelgroep. Begin 2020 werd de tweede editie 

van het glühweintoernooi om de ‘Good Old Kruik’ succesvol georganiseerd. Aan een plan voor een 

eerste studententoernooi bij ASC wordt gewerkt. 

 

  

 

Scheidsrechters 

Vanuit de scheidsrechterscommissie (Peter de Bruijn en Edward Heitmeijer) klonk dit seizoen een 

hardere roep om meer scheidsrechters. Immers, meer teams, betekent meer wedstrijden en dus 

meer scheidsrechters nodig. De jeugdselecties (JO14 t/m JO19) leverden scheidsrechters voor 

wedstrijden van teams die minimaal 4 jaar jonger zijn, en ons eigen ASC vrijwilligersteam van 

scheidsrechters floot de andere wedstrijden. Het vrijwilligersteam is echter aan krimp onderhevig, 

door o.a. een scheids die voor de KNVB is gaan fluiten, waardoor ook uit verschillende seniorenteams 

‘vrijwilligers’ moesten worden aangewezen. Sommige teams gaven er de voorkeur aan om zelf hun 

eigen wedstrijd te fluiten. De KNVB zorgde voor scheidsrechters bij wedstrijden uit de A-categorie, 

maar helaas vielen ook hier wel eens scheidsrechters uit, waardoor onze eigen vrijwilligers soms 

meerdere wedstrijden in een weekend moesten fluiten. Het bestuur doet een oproep aan leden of 

ouders van (jeugd)leden om zich bij ons eigen vrijwillige ASC scheidsrechterskorps aan te sluiten! 
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Wedstrijdsecretariaat 

Het wedstrijdsecretariaat heeft dit seizoen echt een topprestatie geleverd. Door de toename van het 

ledenaantal is het is het opstellen van een redelijk wedstrijdschema en een indeling voor de 

kleedkamers vanaf dit seizoen een complexe klus.   

Dit wordt ook bemoeilijkt door het (te vaak op een te laat tijdstip) uitstellen van wedstrijden op 

verzoek van uit- of thuisploegen. De KNVB hanteert de regel dat een wedstrijd 8 dagen van tevoren 

‘vast staat’, waardoor verschuiving alleen nog maar met wederzijds goedkeuren mogelijk is. Helaas 

kwam ‘afzeggen wegens te weinig spelers’ op de dag van of voor de wedstrijd te vaak voor! Dit leidt 

dan tot ongewenste boetes voor het niet op komen dagen. Een rekening die wordt doorberekend 

aan de betreffende elftallen. 

De slechte staat van de velden, vooral 2 en 3, leidde tot veel afgelastingen dit seizoen, maar ook tot 

overbelasting van veld 1 en 4. De voortijdige beëindiging van alle competities, door het corona-virus, 

heeft niet duidelijk gemaakt dat bij een normaal verloop diverse wedstrijden niet meer gespeeld 

hadden kunnen worden. Hieruit blijkt eens te meer de noodzaak van kunstgrasvelden. 

Overig 

Ondanks de positieve ontwikkelingen bij ASC Voetbal is er altijd ruimte voor verbetering. ASC kan 

alleen haar ambities verwezenlijken door de inzet van alle leden en hun ouders. Graag wil ASC alle 

vrijwilligers die zich hebben ingezet ongelooflijk hard bedanken!  

Voor komend seizoen zijn echter meer en nieuwe vrijwilligers noodzakelijk, zowel op als naast het 

veld, om zo samen het plezier, de prestaties en het goede voetbal van ASC te onderhouden en te 

verbeteren.   

 

De cricketcommissie  

De cricketcommissie bestaat uit (per mei 2020):  
 
Frits de Jongh, voorzitter 
Cathalijn van Langevelde, secretaris 
Pietje Suurenbroek, budgethouder 
Eugenie van Leeuwen, wedstrijdsecretaris 
Dirk Hensel, technische zaken  
Arthur Koppejan, jeugdcoördinator 
Accommodatiecommissie: Frank Snieder, William Driessen 
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Nieuwe cricketkleding voor Ajax 

Aan het begin van het seizoen (2019) kreeg de cricketafdeling een ander cricket tenue. Omdat de 
KNCB de competities met een witte cricketbal wil gaan spelen, kan er niet meer gespeeld worden in 
de traditioneel witte cricketkleding. Het eerste en tweede team en de dames speelden in deze 
gekleurde outfits, andere teams zullen later volgen. De cricketkleding is samen met het Australische 
merk TNF speciaal voor Ajax ontwikkeld. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Beleidsplan ASC, afdeling cricket 2019 – 2023 

Op verzoek van de cricketcommissie heeft een werkgroep zich gebogen over het opstellen van een 

nieuw beleidsplan 2019-2023: Emiel Sluyterman, Evelien Gerrits, Arthur Koppejan en Ram Yadava. 

 

Onder het motto: ‘Wie jeugd heeft, heeft de toekomst’ wil Ajax-cricket de komende jaren de focus 

vooral richten op groei van het jeugdledenbestand. Daarnaast wordt de cricket-technische 

ontwikkeling van de cricketleden een speerpunt van beleid. Hiertoe is de volgende missie 

geformuleerd: 

Deel uitmakend  van de sportvereniging Ajax Sportman Combinatie (ASC), wil de cricketafdeling (Ajax-

cricket) een verantwoorde cricketaanbieder in de regio Leiden zijn, met als uitgangspunt zich 

gedragen naar (of spelen volgens) ‘the spirit of the game’. 

 

Om helder te maken wat Ajax-cricket (naar buiten toe) wil uitstralen, is ook een visie ontwikkeld. 

Deze is als volgt geformuleerd: 

 Ajax-cricket wil het mogelijk maken om binnen de regio Leiden actief en passief bezig te zijn met de 

beoefening van de cricketsport op een fraai sportcomplex, waarbij de faciliteiten die worden 

geboden, een juiste balans vormen tussen prestatie, bewegen en plezier, voor ieder lid op zijn/haar 

eigen niveau. 

Ajax-cricket wil werken op basis van een transparante organisatiestructuur, met een duidelijke 

aansturing, een adequate taakverdeling en een heldere beschrijving van de verantwoordelijkheden 

die bij het uitvoeren van die taken horen. 

Ajax-cricket wil zich naar buiten toe onderscheiden door gastvrijheid, een positieve sfeer en 

gezelligheid. 
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Als stevig fundament voor (de uitvoering van) het beleid zal een viertal thema’s moeten worden op- 

en aangepakt. Allereerst zullen alle voor cricket relevante functies binnen ASC moeten worden 

gevuld. Het gaat hierbij niet alleen om de functies binnen de cricketcommissie, maar ook om functies 

binnen de totale vereniging (denk bijvoorbeeld aan werving, vrijwilligers en evenementen). 

Gelijktijdig zal moeten worden begonnen met het ontwikkelen van een drietal plannen: een 

wervingsplan, een (crickettechnisch) ontwikkelplan en een activiteitenplan.  

Een nieuw seizoen, een nieuw geluid 

De cricketers van Ajax stonden in 2019 onder leiding van de Nieuw-Zeelander Sean Davey (26). Hij 

fungeerde als playing coach. Op speeldagen was Davey vooral speler. Doordeweeks verzorgde hij de 

trainingen voor de verschillende teams van de club. 

Tweede cricketveld op Sportpark Overveer 

Voetbalveld 1 is na groot onderhoud vanaf 22 juni 2019 getransformeerd tot cricketveld 2. Er 
is gebruik gemaakt van een flicxpitch met daarop een kunstgrasmat. Na afloop van het 
cricketseizoen is het gebruik van de flicxpitch met kunstgrasmat geëvalueerd.  

De evaluatie van de cricketcommissie heeft opgeleverd dat het gebruik van de flicxpitch op 
diverse onderdelen (opbouw van het veld, kwaliteit en veiligheid van de pitch en spelplezier), 
als negatief is ervaren.  

Op grond hiervan heeft de commissie het bestuur dringend geadviseerd voor het seizoen 
2020 te kiezen voor het in- en uitgraven. Deze beslissing zorgt voor een betere en veilige 
pitch, spelplezier en veel minder werk voor vrijwilligers. 

In de aanloop naar het seizoen 2020 het bestuur besloten om geen pitch in te graven op het 
hoofdveld voetbal. Voor een tweede cricketveld zal ofwel gebruik kunnen worden gemaakt van de 
flicxpitch ofwel gekeken moeten worden naar externe locaties.  

 

  



16 
 

Competitie – senioren 

Ajax nam met 6 seniorenteams, waarvan 5 herenteams en 1 damesteam, aan de competities deel in 

2019.  

Het eerste herenteam speelde in 2019 in de Eerste klasse na het kampioenschap van de 

Overgangsklasse B in 2017. Helaas kon de goede vijfde plaats in de eindrangschikking (10 teams) van 

2018 niet worden voortgezet. Het team eindigde in 2019 op de laatste plaats en degradeerde 

hierdoor naar de Overgangsklasse.  

De laatste thuiswedstrijd van Ajax 1 werd met fraai cricket gewonnen van Eindhoven CC 1. Toch was 

een week eerder de degradatie naar de Overgangsklasse een feit. Op zaterdag een forse nederlaag 

tegen VVV 2 (uit) en op zondag een verregende uitwedstrijd tegen Excelsior 2. De Oegstgeester 

cricketclub verloor een aantal wedstrijden met aanzienlijk verschil, maar meerdere keren had het 

team de pech om net aan het onderspit te delven. Dan is sprake van duur puntenverlies dat 

uiteindelijk opbrak. Het team heeft bewezen een aantal talentvolle spelers te hebben en er is dus alle 

perspectief om komend seizoen het verloren gegane terrein te herwinnen. 

De dames van Ajax kwalificeerden zich in 2019 via een halve finale voor de finale om het 

landskampioenschap in de 40 over competitie. De belangrijke finalewedstrijd ging verloren tegen het 

Haagse Quick. De beide teams hadden zich via kruisfinales tussen de nummers 1 tot en met 4 voor de 

eindstrijd geplaatst. Quick versloeg daarin VRA, Ajax zette Groen Geel opzij. Voor Ajax was het de 

tweede keer in twee jaar dat het de beslissende wedstrijd om de landstitel speelde. Vorig jaar 

veroverde VRA de titel, waarmee ze het landskampioenschap van Quick overnam. 

Hieronder een overzicht van de resultaten van alle seniorenteams: 

 Klasse Wedstrijde
n 

Gewonne
n 

Verlore
n 

Punten Eindrangschikking 

Ajax 1 Eerste klasse 17 5 12 10 10 

Ajax 2 Derde klasse 
A 

11 6 5 12 3 

Ajax Dames Hoofdklasse 6 2 4 4  2e (na play-off en 
finale) 

Ajax Dames T20 9 4 5 8 inclusief finale dag 

Ajax Zomi Poule 1 13 5 8 10 8 

Ajax Zami 1 Poule 2 13 6 7 12 6 

Ajax Zami 2 Poule 3 14 6 8 12 5 

 

Competitie - jeugd 

Ajax nam vanaf mei 2019 met 2 teams aan de KNCB-competitie deel: U11 en U15. Met name de U11 

had een mooi seizoen in zijn poule met een eerste plaats! 

 Klasse Wedstrijden Gewonnen Verloren Punten Eindrangschikking 

Ajax U11 Poule 11C 6 5 1 10 1 

Ajax U15 Poule 15C 9 1 8 2 6 
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Ajax scoort goed op KNCB ranking 

De KNCB heeft op een zogenaamde KNCB Scorecard een ranking gemaakt van cricketverenigingen 

aan de hand van participatiecijfers en club charter. Deze scorecard vormt de basis van het 

subsidiesysteem dat de KNCB sinds 2017 hanteert, waarmee in totaal bijna € 30.000,- aan subsidie 

aan de verenigingen wordt verleend. Op het overzicht van 38 cricketverenigingen neemt Ajax de 

13de plaats in en scoort daarmee een subsidiebedrag van  

€ 990,-. 

Zestig jaar uitwisseling Ajax cricket en Abingdon Vale 

Tijdens de tweejaarlijkse uitwisseling Ajax/Abingdon Vale werd in de laatste week van juli 2019 het 

zestigjarig bestaan van de lange vriendschap tussen deze oude cricketverenigingen gevierd. In 1959 

begon het eerste bezoek van Ajax aan het nabij Oxford gelegen Abingdon. Daar is North Abingdon 

Cricket Club gehuisvest, later gefuseerd met Vale; vandaar Abingdon Vale. Enkele jaren daarvoor 

ontstonden de eerste contacten met de Britse club en werd in 1959 tot concreet bezoek 

afgesproken. Het beviel uitstekend. Het jaar daarop ontving Ajax de cricketers uit Engeland in 

Oegstgeest. Enkele jaren later werd afgesproken tot een tweejaarlijks bezoek. De ene keer in 

Abingdon en twee jaar later in Oegstgeest. De contacten leidden tot vriendschappen. De eerste 

deelnemers zijn inmiddels overleden, maar steeds stond de volgende generatie klaar om het stokje 

over te nemen. Uniek.  

Sportief en recreatief 
Natuurlijk had de Tourcommissie voor de gasten een interessant sportief programma opgesteld met 
wedstrijden tegen teams van bekende Nederlandse cricketclubs als HCC, VOC en Kampong. Op 
zaterdag was er een onderling toernooi bij Ajax en traditiegetrouw op de laatste dag van het bezoek: 
de wedstrijd om de zogenoemde Ashes Trophee tussen Abingdon Vale en Ajax. Meestal was de beker 
een prooi voor Abingdon en dat zou ook deze keer zo zijn; Engeland is immers het cricketland bij 
uitstek. Belangrijker dan de bokaal is de gezelligheid met elkaar. Zo was er op woensdag een 
boottocht met een prima diner. Na afloop van het onderlinge toernooi was er een uitgebreide 
barbecue. Feestelijk was het ook op zondag; de slotdag. Eerst was de traditionele wedstrijd Ajax – 
Abingdon Vale om genoemde trophee: opnieuw een prooi voor de Engelse gasten. Aansluitend 
startte een gezellige derde helft; de slotavond. Daaraan voorafgaand werden speeches door onder 
meer beide voorzitters gehouden: Frits de Jongh en Paul White. De Engelse gasten waren vol lof over 
de grote gastvrijheid en vriendschap waarvan ze deze week hebben genoten. Alle vrijwilligers 
werden bedankt. Met name complimenten aan Dirk Hensel die als tourcommissaris heel wat werk 
heeft verzet om dit traditionele gebeuren weer in goede banen te leiden. 
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Op weg naar het seizoen 2020 

..... en toen kwam het Coronavirus: met grote consequenties voor de nationale en internationale 
cricketkalender. Gelukkig bleek na eerst een onderlinge competitie te hebben opgezet, dat in juli, 
augustus en mogelijk in september nog competitieve wedstrijden kunnen worden gespeeld tegen 
andere verenigingen.   

Bij Ajax spelen in seizoen 2020 twee senioren herenteams op zaterdag (Zami’s), twee teams op 

zondag, en een damesteam.     

 

Evenementen en Communicatie 

Evenementen 

Het is voor de evenementen bij ASC een bijzonder jaar geweest. Gedurende de eerste helft van het 

seizoen (voor de winterstop) heeft een aantal evenementen gewoon plaatsgevonden, zoals we dat 

bij ASC gewend zijn. Naast de ‘traditionele’ activiteiten (o.a. Strijd om de vos, de Sinterklaasviering en 

een druk bezochte nieuwjaarsreceptie) zijn er ook nieuwe evenementen georganiseerd, zoals het 

Bierfest.  

De tweede helft van het seizoen heeft een flink aantal (traditionele) evenementen (zoals de 

Onderlinge, het appel-toernooi en het kampeerweekend) helaas geen doorgang kunnen vinden 

vanwege de regels ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19. Wij hopen dan ook op een 

vruchtbaar nieuw seizoen in alle opzichten. 

De evenementencommissie (EC) bestond dit seizoen uit Ruben van de Berg, voorzitter, vanuit 

zaterdag voetbal (jonge) senioren, Martijn Braat, voorzitter, vanuit zaterdag voetbal (jonge) senioren, 

Oda Ritsema van Eck vanuit dames (veteranen) voetbal, Amber de Groot vanuit (dames) cricket, Tijs 

Yesilkagit vanuit (voetbal)jeugd en Olaf Sijbesma vanuit (voetbal)jeugd. De EC is het eerste 

aanspreekpunt bij het organiseren van evenementen. Aan de hand van een intakeformulier op de 

website zorgt de EC voor afstemming binnen de vereniging met stakeholders, zoals de 

horecamanager. Tevens worden afspraken gemaakt met de organisatoren van het event over het 

juiste gebruik van de faciliteiten van ASC. De EC stimuleert het organiseren van (nieuwe) 

evenementen om optimaal gebruik te maken van de mooie faciliteiten van ASC. Evenementen 

leveren per slot een positieve bijdrage aan sfeer en betrokkenheid bij de vereniging. 

 

Communicatie  

Afgelopen seizoen is aan de hand van het zogenaamde brand key model, het ASC-DNA geduid. Dit zal 

als uitgangspunt dienen voor het communicatieplan en marketingstrategie van de vereniging.  

 

ASC 

Historie, plezier, prestatie 

– het hele jaar, met elkaar – 

 

 

 


