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Ajax Sportman Combinatie 

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2021-2022 van Ajax Sportman Combinatie. In dit jaarverslag wordt een 

samenvatting gegeven van de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, met hier en daar 

een vooruitblik op het komende jaar.  

Het verslag wordt in de ALV van 31 mei 2022 behandeld en vooraf ter inzage aan de leden 

aangeboden. 
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Samenstelling bestuur mei 2022 

Naam Bestuursfunctie 

Coen Verdegaal waarnemend voorzitter en commissaris voetbal 

Margreet Simpelaar secretaris 

Sean Goebel penningmeester 

Rick Verhaar commissaris cricket 

Mike van Eck commissaris jeugd 

Jan-Menno van der Beek commissaris vrijwilligers 
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Algemene terugblik  
Op het moment van schrijven van het jaarverslag is het bijna zover… dan is onze club maar liefst 130 

jaar oud. Of 130 jaar jong, het is natuurlijk maar hoe je het bekijkt. In het voorjaar van 2022 hebben 

we samen mogen genieten van de zon die uitbundig op de sportvelden heeft geschenen. Daar waren 

we wel aan toe. Want ook in het afgelopen jaar hebben we gedurende een aanzienlijke periode nog 

te maken gehad met maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus. 

Duidelijk niet de zonnigste momenten dus. Zo kon halverwege de zomer in juli 2021 pas worden 

gestart met de cricketcompetitie, waarbij sprake was van beperkingen. Uitzondering daarop waren 

de cricketdames. Zij hebben in de eerste helft van de zomer als een van de weinigen wel kunnen 

sporten. Daarvoor moesten zij zich volgens het ‘topsportprotocol’ steeds laten testen, voorafgaand 

aan trainingen en vanaf competitiestart voor iedere wedstrijd. Het testen verzorgden zij zelf en dat 

heeft flink wat tijd en moeite gekost om te organiseren. Maar het heeft het team er niet van 

weerhouden om samen het veld in te gaan. Toch mooi, als je het ons vraagt. Een ander zomers 

lichtpuntje was het 50-jarig bestaan van de Zami competitie, dat met een jubileumtoernooi op 

(onder andere) ons complex werd gevierd. Ook het voetbalseizoen ging met enkele maatregelen van 

start. In het najaar en de winter zijn de coronateugels weer stevig aangehaald. Intern hebben we 

waar dat kon zo goed als mogelijk ingezet op faciliteren van de leden. Dat was zeker niet altijd 

makkelijk met 1.5 meter afstand, mondkapjes, coronatoegangsbewijzen, afhalen versus placeren in 

het clubhuis, vroege sluiting en niet gebruiken van kleedkamers… Hoewel er sportend overwegend 

dus nog best wat mogelijk is geweest - in vergelijking met het jaar ervoor -, is wel duidelijk dat ‘de 

derde helft’ aanzienlijk onder de maatregelen te lijden heeft gehad. En die derde helft is voor onze 

vereniging zeker niet onbelangrijk, zullen we maar zeggen. Helaas kon de start van het nieuwe jaar 

ook niet samen worden gevierd door middel van een traditionele nieuwjaarsborrel. Het was niet 

anders. Ook dit jaar mag niet onvermeld blijven dat de bijzondere situatie waarin we ons hebben 

bevonden van de organisatie en van de leden veel heeft gevraagd aan flexibiliteit, begrip en extra 

inzet. We hebben gezien dat er binnen de club veel mensen zijn die beschikken over deze 

eigenschappen en die meedenken over wat wél kan. Dat is echt heel fijn!        

Terugkijkend is er in het afgelopen jaar wel weer het een en ander veranderd. Zo is de club met 

ingang van het voetbalseizoen cashless geworden. Na 130 jaar contant geld in de clubkas te hebben 

gehad, werd het tijd om daarvan afscheid te nemen. Als ‘nieuwe traditie’ is er een ASC-clubpas 

geïntroduceerd, die functioneert als betaalpas. Daarnaast is er ingezet op verdere verbetering van 

het complex. Zo heeft er een kleedkamerverbouwing plaatsgevonden en is er op het achterterras van 

het clubhuis een pannaveldje gerealiseerd. Een teken dat de club, ondanks wellicht een gevoel van 

stilstand in de coronaperiode, volop in ontwikkeling is en leeft. Zonder enige twijfel ook een flinke 

verandering is de overstap van de selectie van voetbal van zondag naar zaterdag, vanaf seizoen ’22-

‘23. Natuurlijk zijn we zeer benieuwd of de overstap zal bevallen - daar hebben we natuurlijk wel 

vertrouwen in, anders zouden we er niet toe zijn overgegaan - en we denken na over mogelijkheden 

om de club ook op zondag zo levendig mogelijk te houden.   

Mark Melzer heeft na jarenlang deel uit te hebben gemaakt van het bestuur afscheid genomen. We 

hoeven Mark als vrijwilliger van ASC overigens nog geen gedag te zeggen, want hij heeft inmiddels 

het voorzitterschap van de Stichting Beheer Sportpark Overveer op zich genomen. De club mag Mark 

ontzettend dankbaar zijn voor zijn tomeloze inzet. Aangezien de zoektocht naar een nieuwe 

voorzitter van ASC nog liep, heeft het bestuur de taken van Mark intern verdeeld. Coen Verdegaal is 

bereid gevonden als waarnemend voorzitter op te treden. Penningmeester Sean Goebel en 

commissaris jeugd Mike van Eck hebben eveneens aangekondigd afscheid te zullen nemen van het 

bestuur. Gelukkig is voor vertrekkend HJO Rob Gieben snel een geschikte opvolger gevonden in de 

persoon van Jan Reurings. Op organisatorisch en bestuurlijk vlak is de club zogezegd dus in beweging. 
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Het kan natuurlijk soms lastig zijn om afscheid te nemen van vertrouwde gezichten, maar anderzijds 

meent het bestuur dat de club gebaat is bij ‘nieuw bloed’. Dat zorgt voor extra enthousiasme en 

nieuwe zienswijzen, waar de club van kan profiteren. Wij kijken in elk geval uit naar een vruchtbare 

samenwerking met aankomende nieuwe bestuursleden.     

Tot slot nog het volgende. ASC heeft genoeg om naar uit te kijken. Ten tijde van het verschijnen van 

het jaarverslag staan we dus op het punt om met alle leden onze 130e verjaardag te vieren. Voor de 

gelegenheid zijn verschillende events ingepland, zoals het ONEC toernooi, dat voor het eerst bij ASC 

zal worden gehouden én waar voor het eerst dames meedoen. De gouwe ouwe ‘onderlinge’, en een 

cricketwedstrijd tegen SGS. Een feestavond voor de jeugd en een voor de volwassenen en een 

fietstocht als ‘reis door de tijd’ waarin we leren over de geschiedenis van ASC. Die ontdekkingsreis 

kan dan ook nog eens worden voortgezet in het speciaal voor het lustrum ingerichte ASC-museum. 

Prachtig om te zien dat er zo voor iedereen wat wils is.  

Na een aantal lastigere jaren, hopen we de komende vijf jaar weer met zijn allen te mogen sporten 

en elkaar voor en na de wedstrijd of training te mogen begroeten in of om het clubhuis. We kijken 

ernaar uit jullie weer vaak te zien!   

Het bestuur 
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Ledenadministratie en -organisatie  

Het team dat zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden met de ledenadministratie bestaat voor 

de voetbaltak nog steeds uit Barthold Mackay en Peter van der Hoeven. Bij de crickettak was de 

ledenadministratie in handen van Eugenie van Leeuwen.  

Qua voetbalafdeling is de afdeling licht gegroeid. Inmiddels heeft ASC in mei 2022 1166 (wel en niet) 

competitie spelende leden en ereleden. Daarvan wordt na het seizoen nog een aantal personen 

afgemeld. Gelet op het aantal aanmeldingen en de beperkte capaciteit bij de club is er nu voor het 

eerst een wachtlijst voor de jeugd. Daarop staan in mei 2022 twaalf kinderen. In verband met de 

toestroom heeft het bestuur een aannamebeleid ontwikkeld.  

De crickettak telt in mei 2022 102 leden, een klein aantal leden minder dan vorig jaar.  

 

Financieel 

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening was € 63.101,- negatief. Ondanks de terugkerende 

maatregelen als gevolg van de bestrijding van het coronavirus is het verlies in 2021 kleiner dan in 

boekjaar 2020 en de begroting.  

De achterblijvende clubhuisinkomsten als gevolg van de maatregelen en de achtergebleven 

sponsorinkomsten zijn deels gecompenseerd door subsidies van de overheid en een huurkorting van 

de Stichting Beheer Sportpark Overveer.  

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

ingroei heeft door de coronapandemie vertraging opgelopen. De vooruitzichten zijn echter positief 

en derhalve kunnen er weer stappen gezet worden naar een begrotingsevenwicht.  
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De voetbalcommissie 

Voorafgaand aan het voetbalseizoen heeft A.S.C., enigszins gedwongen, het besluit genomen om met 

de selectie over te stappen van de zondag naar de zaterdag vanaf het seizoen ‘22-’23. Een breuk met 

de historie. Het besluit is genomen na het afwegen van de voor- en nadelen door bestuur, 

voetbalcommissie en technische commissie selectie van de door de KNVB geboden mogelijkheid om 

over horizontaal over te stappen van zondag naar zaterdag en een discussie hierover met de leden 

tijdens een informatieavond in september 2021. Eindconclusie was dat de indruk is en blijft dat er 

geen ontkomen aan is om op zaterdag te gaan spelen. Er zal door de vereniging gewerkt moeten 

worden om de potentiële voordelen van de overstap te benutten en de onderkende 

aandachtspunten te beheersen.   

Na het ‘corona-seizoen’ van vorig jaar werd helaas ook dit voetbalseizoen flink in de war geschopt 

door corona. Hoewel dit niet bijdroeg aan ons plezier en prestaties op het veld, heeft het buiten het 

veld voor de nodige daadkracht gezorgd om de randvoorwaarden om lekker te voetballen te 

optimaliseren. Onder leiding van Rick Verhaar is na lang passen en meten het langverwachte 

pannaveldje voor de jeugd gerealiseerd op het achterterras van ons clubhuis, zijn er kleedkamers 

bijgebouwd en zijn kleedkamers gesplitst met aparte douches. Ook is er, vanwege de grote 

belangstelling om bij ASC te komen voetballen, een aannamebeleid opgesteld om helder en 

transparant te maken hoe er om wordt gegaan met nieuwe aanmeldingen voor voetbal. Tenslotte 

heeft het allereerste en unieke ASC-tafelvoetbalelftal een waardig internationale sterren elftal als 

tegenstander gekregen.  

Wat er verder bij ASC Voetbal het afgelopen seizoen is gebeurd kunnen jullie hieronder allemaal 

lezen. Na de inleiding, de status van de plannen en de aantallen volgen de hoogtepunten en 

uitdagingen voor de jeugd (met aparte aandacht voor het meidenvoetbal en de lijncoördinatoren), 

de selectie zondag, overige senioren - dames & ‘Oegstgeester 7x7’ en scheidsrechters - 

wedstrijdsecretariaat & consul. Afgesloten wordt met een dankwoord aan alle vrijwilligers die zich 

voor ASC Voetbal hebben ingezet en een oproep aan nieuwe vrijwilligers om zich in te zetten. 

Met de optimalisatie van de randvoorwaarden, de ervaring van de voordelen van de kunstgrasvelden 

en de positieve ontwikkelingen binnen alle onderdelen is ASC Voetbal goed gepositioneerd om 

nieuwe ambities en doelstellingen aan te gaan voor een toekomstbestendig ASC Voetbal waarin 

plezier, prestaties en goed voetbal samengaan. 

 

De voetbalcommissie dit seizoen bestaat per mei 2022 uit: 

Coen Verdegaal, voorzitter, Mike van Eck, commissaris 

jeugdvoetbal en technisch coördinator, Nanno Benninga, 

coördinator overige senioren, Sean Goebel, 

penningmeester, Ruben Dutrieux, verenigingsmanager, 

Mirjam Werner, damesvoetbal en Mark Duisters.  

Mark Feenstra, secretaris en coördinator 

Lijncoördinatoren heeft eind vorig seizoen afscheid 

genomen na vele jaren heel goed werk binnen de 

voetbalcommissie. Mike van Eck en Sean Goebel zullen 

aan het einde van dit seizoen afscheid nemen van de 

voetbalcommissie.  

 

De Voetbalcommissie 

Sean Goebel en Mark Duisters ontbreken op de foto 
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De Technische commissie jeugd bestaat seizoen 2021/2022 uit: Julius Janssen, Ralph Hanekamp, 

Ruben Dutrieux en Mike van Eck.  

Voetbalplan en voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan 

 

Vorig jaar hadden wij reeds geconstateerd dat vrijwel alle doelstellingen uit 

het voetbal plan 2018-2021 behaald waren maar dat ook nieuwe uitdagingen 

waren opgekomen: hoe omgaan met nieuwe instroom van leden nu het 

maximumaantal leden bereikt is en de groei van meisjes- en damesvoetbal in 

goede banen leiden. Met het aanpakken van deze uitdagingen is afgelopen 

seizoen een goede start gemaakt.  

Helaas is het niet gelukt al een nieuw voetbalplan op te stellen. Een herijking 

van het voetbalplan is wel nodig. Niet alleen bevindt ASC Voetbal gezien de 

ontwikkelingen de afgelopen jaren in een nieuwe fase, ook zijn er andere 

vrijwilligers bij betrokken. Het is belangrijk dat ASC haar ambities en 

doelstellingen voor de komende jaren aanscherpt en op sommige onderdelen 

herformuleert om ook over 5 jaar er goed voor te staan.  

ASC Voetbal richt zich op het verhogen van het spelplezier en het verbeteren 

van prestaties: 

- verder door ontwikkelen jeugdvoetbal; 

- dames/meisjes voetbal uitbouwen en integreren; 

- selectie op zaterdag borgen op niveau; 

- aantrekkelijke zondag voor overige senioren. 

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. 

Het Voetbaltechnisch Jeugd Beleidsplan (VTJB) dat vorig jaar het levenslicht zag, 

zal de basis blijven vormen voor de opleiding van de gehele jeugdafdeling om de 

jeugd op een plezierige en uitdagende manier de voetbalsport te laten beoefenen. 

Vanzelfsprekend zal gekeken worden, ook in samenspraak met de nieuwe HJO of 

dit plan aanscherpingen en/of aanvullingen behoeft.   

Aantallen 

Medio april 2022 heeft ASC 1051 (vorig jaar 1126) voetballeden geregistreerd 

staan in Sportlink, 65 (vorig jaar 63) hiervan zijn niet-spelend. Er staan 573 (vorig 

jaar 538) jeugdleden geregistreerd, waarvan 82 Mini’s en Kickers. Het aantal 

dames is licht gestegen van 80 naar 86. Het aantal meisjes is bijna verdubbeld van 

25 naar 48. Het seizoen begon met 2 meidenteams en tijdens het seizoen zijn er 

drie meidenteams bijgekomen. Daarnaast is het aantal teams dat meedoet aan de vrijdagavond 7x7 

competitie verder gegroeid van 12 naar 14 teams. 
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T =Teams / S = Spelers 

 

  

Onderdeel 

Aantal 

21-22 

Aantal 

20-21 

Aantal 

19-20 

Aantal  

18-19 Eenheid Opmerkingen 

Heren 18 18 16 15 T 3 op zaterdag, 15 op zondag 

Dames 

3 3 

2 1 T 

3 teams op zondag, waarvan 1 opgeheven 

gedurende het seizoen 

Veteranen 

4 4 

4 4 T 

Klassieke Veteranen op zaterdag, 3 teams 

op zondag 

JO19 1 2 3 3 T 
 

JO17 4 4 2 4 T 
 

JO15 3 2 3 6 T 
 

JO14 1 1 2  T 
 

JO13 4 3 3 3 T 
 

JO12 5 5 4 3 T 
 

J/MO11 6 5 6 4 T 5 jongensteams, 1 meidenteam 

J/MO10 8 7 6 6 T 6 jongensteams, 2 meidenteam 

JO9 6 8 7 4 T 
 

J/MO8 8 6 7 7 T 6 jongensteams, 2 meidenteams 

Mini's (JO7) 50 35 39 50 S 
 

Kickers (JO6) 32 45 24 34 S 
 

Dames 86 80 106 58 S 3 dames teams, plus 1x 7vs7 (vrijdag) 

Meisjes 48 25 18 ? S Verdeeld over de verschillende teams 

Heren 35+ 14 12 6 0 T 14x 7vs7 (vrijdag) 



9 
 

Jeugdvoetbal 

Na twee afgebroken competities in voorgaande jaren was er onder alle jeugdspelers (en ouders) de 

vurige wens op een volledig en zorgeloos voetbalseizoen 2021/2022. Met 46 ASC-jeugdteams en 82 

mini’s en kickers werd het nieuwe seizoen afgetrapt. De interesse voor een jeugdlidmaatschap van ASC 

heeft inmiddels dermate vormen aangenomen dat er sinds april 2022 een aannamebeleid geldt waarin 

helder en transparant staat beschreven hoe er om wordt gegaan met nieuwe aanmeldingen. In de 

praktijk dit seizoen betekende dit dat er per jaarlijn een beperkte wachtlijst werd opgesteld waar er 

geen ruimte meer was binnen bestaande teams.  

Een uitzondering werd gemaakt voor vijf kinderen uit Oekraïne, die hun land waren ontvlucht na de 

Russische inval eind februari 2022. Hartverwarmend was het om te zien hoe deze kinderen werden 

opgevangen door spelers en ouders en hoe zij in deze trieste omstandigheden konden bijdragen aan 

een beetje plezier en geluk. 

Door een nieuwe coronavariant was ook dit seizoen niet zonder beperkingen en maatregelen. Vanaf 

13 november waren toeschouwers niet meer welkom bij wedstrijden en trainingen en in december 

begon de winterstop iets eerder dan gebruikelijk. Bovendien werden de bekercompetities niet 

uitgespeeld. Omdat er na 17.00 uur niet meer getraind mocht worden, was het een uitdaging om het 

trainingsschema aan te passen. Desondanks lukte het om ieder team minimaal een keer per week te 

laten trainen. Gelukkig werden de reguliere competities in de 2e helft van januari weer hervat. 

Binnen de ASC Football Academy zijn in seizoen ‘21/’22 wederom belangrijke stappen gezet. 

Aan de ambitieuze doelstelling om met selectieteams op divisieniveau uit te komen, werd door de 

talentvolle JO13-1 half februari als eerste invulling gegeven door het kampioenschap in de 

hoofdklasse in de najaarscompetitie. In een enerverende en drukbezochte wedstrijd tegen de 

leeftijdsgenoten van het Leidse Docos liepen de gemoederen hoog op, maar trok ASC aan het langste 

eind. Op het moment van schrijven kan de JO17-1 het kampioenschap in de hoofdklasse niet meer 

ontgaan. De huldiging is gepland op 4 juni na de laatste thuiswedstrijd tegen fusieclub EMM ’21.  

Voor de overige selectieteams, waarvan de meeste ingedeeld zijn op hoofdklasseniveau, een mooie 

bron van inspiratie. Op termijn moet het hogere voetbalniveau binnen de jeugdopleiding leiden tot 

kwalitatief goed voetbal, nog meer plezier en een structurele doorstroming van goed opgeleide, 

talentvolle jeugdspelers richting de seniorenselectie.  

Een andere belangrijke ontwikkeling is de groei van het meidenvoetbal binnen ASC. Deze 

ontwikkeling werd door coördinator meidenvoetbal Mirjam Werner en Aisha Dutrieux in goede 

banen geleid. Hieronder wordt daaraan in een aparte paragraaf aandacht besteed.  

In het afgelopen seizoen werd bovendien een samenwerking aangegaan met Techniekschool 

TiquiTaca, opgezet door bekende ASC-ers Ruben Dutrieux en Timme van Rooyen. Op 

zondagochtenden kwamen alle facetten van het voetbalspel aan bod. Zo konden gemotiveerde en 

ambitieuze jongens en meiden van 6 tot 13 jaar extra werken aan hun technische vaardigheden als 

aanvulling op het aanbod vanuit ASC. 

Als aanvulling op de jeugdopleiding werden in het kader van het Coach de coach-programma door 

Tom Boers, Paul van Breugel en Wesley Veekman opnieuw verschillende coaches een spiegel 

voorgehouden en feedback gegeven. Het doel is bewust en positief coachen te bevorderen. Hiermee 

investeert ASC niet alleen in technische maar ook in de sociale en pedagogische ontwikkeling van 

jeugdtrainers en -spelers. 
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Een mooi vermeldenswaardig bericht bereikte ons op 25 januari 2022: Het debuut van oud ASC-er 

Hugo Wentges in het doel van ADO Den Haag in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Hugo, die zowel 

voetbal als cricket heeft gespeeld bij ASC/Ajax, had met enkele goede reddingen een belangrijk 

aandeel in de 2-3 overwinning van ADO. 

Ook op 5 december 2021 bracht Sinterklaas een bezoek aan alle Mini's en Kickers tijdens hun 

voetbaltoernooi. De Sint, met zijn rood-zwarte Pieten, was voor het eerst op kunstgras nog een 

beetje onwennig. Als groot deskundige op het gebied van de lokale flora en fauna, was de 

Goedheiligman benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in de omgeving. Met een gerust hart 

constateerde hij dat de natuur, na de compenserende maatregelen van ASC, weer volledig in 

evenwicht was. Na het liedjes zingen, mochten alle spelertjes een penalty nemen op de penaltypiet 

en kreeg iedereen een mooie voetbal als cadeau mee naar huis. 

Na vier seizoenen verruilt Hoofd Jeugdopleiding Rob Gieben ASC voor Voorschoten ’97. In deze 

periode heeft Rob een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de ASC Football 

Academy. ASC bedankt hem daarvoor en wenst hem succes in zijn volgende stap van zijn 

voetballoopbaan. ASC heeft in Jan Reurings een waardige opvolger gevonden. Zijn curriculum vitae 

geeft ASC het vertrouwen dat Jan de jeugdopleiding in een nieuwe fase verder gaat helpen. Met het 

aanstellen van Jan kiest ASC voor een HJO met gelijke aandacht voor alle jeugdteams en oog voor de 

begeleiding van de deels nog jonge trainersstaf. 

In de vakanties organiseerde Brazilliant weer activiteiten op ASC. Later in het jaar zijn de ASC 

Summer Campus in de eerste week van de zomervakantie en de ‘Welcome back’ ASC Voetbaldagen 

tijdens de laatste week van de zomervakantie. 

Door de gevolgen van Covid-19 konden veel jeugdevenementen helaas weer geen doorgang vinden. 

Traditionele ASC-jeugdevenementen, zoals het “Appel valt niet ver van de boom”- en “De beste 

stuurlui staan aan wal”-toernooi, het kampeerweekend en het Duinrell-kamp worden nu twee jaar 

niet georganiseerd. De uitdaging is om met nieuwe vrijwilligers deze evenementen in volgende 

seizoenen nieuw leven in te blazen. Omdat onze vereniging dit jaar 130 jaar bestaat, heeft de 

lustrumcommissie een gevarieerd programma over meerdere dagen gespreid samengesteld, waarbij 

de jeugd volop aan bod komt. 

 

Meidenvoetbal 

De afgelopen jaren heeft ASC ingezet op groei en ontwikkeling van het meiden- en damesvoetbal, en 

die investering heeft zijn vruchten afgeworpen. ASC heeft nu een bloeiende en snelgroeiende 

meidenafdeling. Er zijn op dit moment in totaal 48 meiden ingeschreven. Daarnaast speelden het 

afgelopen seizoen drie damesteams in de zondagcompetitie en een 7x7 damesteam op de 

vrijdagavond. Het is de ambitie om het meidenvoetbal volledig te integreren in de ASC Voetbal jeugd. 

Hierover zijn afgelopen seizoen meerdere sessies geweest, onder meer met de KNVB.  

Waar er vorig seizoen nog sprake was van twee meidenteams, werd dit aantal met een MO8-1, MO8-

2, MO 10-1, MO10-2 en MO11-1 uitgebreid naar vijf. Daarnaast blijft het voor meiden bij ASC, 

vooral bij de jongste jeugd, mogelijk om in gemengde teams te voetballen.  

Seizoen 21-22 is begonnen met 3 meidenteams. Alle meidenteams hebben dit jaar hun draai wel 

gevonden met trainen en wedstrijden spelen. Na een moeizame competitiestart voor het nieuwe 

MO8 team, behaalden zij op 22 november 2021 hun eerste glansrijke overwinning: 13-0!  
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Door de snelle groei van de meidenteams hebben we in de periode november 2021- februari 2022 

een roulatiesysteem aangehouden voor de MO10. Dit betekende helaas dat niet alle meiden elk 

weekend aan spelen toekwamen. Met de inschrijving van het 2e MO10 team is dit opgelost en komen 

alle meiden op de zaterdag weer aan spelen toe. Daarnaast was door de aanwas van nieuwe 

speelsters de inschrijving van 2 volledige nieuwe teams, een MO8-2 en een MO10-2, voor de 4e 

(laatste) competitiefase in maart een geweldige mijlpaal. 

De MO11 heeft ook een enorme groei doorgemaakt. Na de eerste fase promoveerde het team van 

de 2e naar de 1e klasse, en ze staan knap als 2e geplaatst. De MO11 werd in december 2021 ook 

uitgenodigd voor de regionale kampioenschappen in Oud-Beijerland. Het was een koude maar mooie 

dag, met als resultaat de 2e prijs in categorie II: de allereerste prijs ooit, behaald door een 

meidenteam van ASC! De schaal is toegevoegd aan de prijzenkast.  

Aan het begin van het seizoen is Aisha Dutrieux begonnen als trainster/coach van de MO8. Dankzij 

haar inzet trainen de meiden elke week met veel plezier en enthousiasme. Het is ook gelukt om via 

de Football Academy ook 2 jonge trainster/coaches aan te trekken van binnen ASC. Sofie Dettmer en 

Lilly Poppelsdorf, beide spelend in ASC 13-3, hebben sinds november 2021 de MO10 training op zich 

genomen. Dat gaat heel goed en mede dankzij hun inzet heeft de meidenafdeling zo kunnen groeien 

het afgelopen jaar. Mirjam Werner, trainster/coach van de MO11 heeft, dankzij de steun van de club, 

met succes de pupillentrainer-opleiding van de KNVB afgerond. Zo wordt ook in het meidenvoetbal 

kwaliteit in de trainingen en het coachen gewaarborgd.  

Een hoogtepunt in het afgelopen seizoen voor de meiden was een bezoek aan een oefenwedstrijd 

van de Oranje Leeuwinnen op 12 april 2022 in het ADO stadion in Den Haag. Bijna alle meiden van de 

MO10 en MO11 hebben daar het Nederlands Vrouwenelftal aangemoedigd.  
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Lijncoördinatoren  

De Lijncoördinatoren zijn een belangrijke ´spin in het web´ als het 

gaat om communicatie naar en met de leden. Dit zorgt voor binding 

en verbinding.  

Het gaat hierbij om berichten die vanuit het bestuur, een lijn, HJO, TC 

of ander contact binnen ASC, vaak via de teammanager(s), naar de 

individuele leden verstuurd worden. Ook worden allerlei zaken die 

spelen binnen een lijn, positieve en negatieve, besproken en/of 

opgelost.  

Daarnaast verzorgen de LC's dit jaar, voor het tweede jaar op rij, de 

indelingen van de breedteteams. Nadat de selectieteams zijn vastgesteld, zorgen de LC's in nauw 

overleg met de teammanagers en TC voor de indeling van de breedteteams. Met nieuwe leden wordt 

enthousiast kennisgemaakt en voor hen wordt een passend team gezocht.  

Zaterdag zijn de lijncoördinatoren vaak aanwezig om wedstrijden in goede banen te leiden! 

 

ASC selectie zondag 

Het waren bijzondere tijden, maar het ziet ernaar uit dat we na 2 seizoenen weer eens een 

voetbalseizoen kunnen afmaken. De traditionele (helaas wederom verloren) ‘Strijd om de Vos’ tegen 

FC Oegstgeest werd midden in corona gewoon gespeeld. En nu dus ook voor het eerst een heel 

seizoen met ASC 1 in de 2e klasse. Op dit moment wordt er nog gestreden om handhaving in de 2e 

klasse. En handhaving of degradatie brengt ons bij een historische gebeurtenis. Wat er ook gebeurt, 

ASC heeft besloten om met ingang van seizoen 2022/2023 met zowel ASC 1 als ASC 2 naar de 

zaterdag te verhuizen. Handhaving of degradatie is dusdanig van belang aangezien we horizontaal 

moeten overstappen. We zullen dus met ASC 1 in de 2e of 3e klasse uitkomen. ASC 2 mag tot en met 

de 2e klasse vrij inschrijven. 

Organisatorisch waren er weinig wijzigingen afgelopen seizoen. Het contract met ASC 1 trainer Jesper 

Neuteboom was verlengd en Jesper zal ook komend seizoen voor de groep staan. Naast Jesper stond 

dit seizoen Ronald van Wattum. Deze steun en toeverlaat op zondag zal ook volgend seizoen van de 

partij zijn. Nieuwkomer Aad Neuteboom regelt samen met good-old Chris Zweistra de zaakjes 

rondom de wedstrijd en dat is goed bevallen. Dit duo zal dan ook volgend seizoen ervoor zorgen dat 

de puntjes op de i worden gezet. Veel dank gaat uit naar Lesley Kluivers. De sympathieke verzorger 

zorgt ervoor dat veel pijntjes voor de wedstrijd opgelost worden. Helaas gaat Lesley ons weer 

verlaten voor zijn studie/werk. De TC senioren is nog bezig met een opvolg(st)er.  

Tevens dank voor de altijd beschikbare assistent-scheidsrechters Barthold Mackay en Maikel Stolwijk 

(u leest het goed. DE Leidenmarathon winnaar 2021). We hopen ze beide volgend seizoen ook op 

zaterdag te zien vlammen. Peter Nas en Marnix Gevers hebben aangegeven dat dit hun laatste 

seizoen als trainersduo zal zijn. De onderhandelingen over een verlenging van een jaar is nog gaande. 

Op dit moment kunnen we hier nog niet al te veel over zeggen. Marnix en Peter kunnen niet 

presteren zonder de onmisbare ondersteuning in de persoon van Fabien Wamel. Fabien zorgt ervoor 

dat alles soepel verloopt bij thuiswedstrijden. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Fabien dit ook 

komend seizoen zal doen. En doordat het begeleidingstrio uitstekend werk heeft geleverd is ASC 2 op 

kampioenskoers. Het kan bijna niet meer misgaan. De geruchten gaan dat de platte kar al besteld is. 

Keeperstrainer Rob van Reisen blijft als vanouds de keepers onderhanden nemen samen met zijn 

LC ASC 2021/2022 
JO8: Marijn Rijken 
JO9: Stephan van der Sman 
JO10: Christiaan Beunk 
JO11: Philip Winkel 
JO12: Marc Derwort 
JO13: Henri van Voorthuizen  
JO15: Tjeerd Bosklopper  
JO17: Joost van Aggelen 
Meiden: Mirjam Werner 
LC coördinator: Mark Derwort 
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assistent Sander de Wolf. Doortast Fysiotherapie, Barend van Zelm van Eldik en Celine de Mooij, 

nemen de jongens op dinsdag en donderdag onderhanden en zullen dit het komende seizoen ook 

weer doen. 

De ASC selectie bestond in het seizoen 2021-2022 uit ongeveer 35 spelers. Dit is iets kleiner dan het 

seizoen ervoor. Ook volgend seizoen zal de selectie ongeveer deze grootte hebben en zal het 

wederom een uitdaging worden om alles te managen. Het is niet ondenkbaar dat vanaf het seizoen 

2023-2024 een aantal spelers de selectie zal verlaten en in een vriendenteam gaan voetballen. Dit 

zou kunnen leiden tot een krapte binnen de ASC selectie. Gelukkig komen er 3-4 jeugdspelers door 

naar de seniorenselectie. Een goede zaak voor ASC. Wellicht dat we in de toekomst nog meer 

jeugdspelers mogen verwelkomen nu we op zaterdag gaan spelen.  

De TC senioren wenst u een mooie zomer en tot volgend seizoen op zaterdag! 

Overige senioren, dames en ‘Oegstgeester 7x7’ 

Net als in het seizoen 2020-2021 startten we in het seizoen 2021-2022 met maar liefst 24 teams die 

deelnamen aan KNVB-competities. Een belangrijke verandering in de samenstelling van dit totaal was 

er wel: het aantal zaterdag-teams halveerde (van zes naar drie) en op de zondag kwamen er juist drie 

overige seniorenteams bij, deels nieuwe teams en deels overgestapt van de zaterdag naar de zondag. 

Het aantal damesteams op zondag bleef gelijk (drie), en ook onze drie veteranenteams op zondag, de 

klassieke veteranen op zaterdag en ons 7x7-damesteam op vrijdagavond, hielden ‘dapper stand’. 

Over kampioenen, bekerwinnaars en andere huldigingswaardige mijlpalen in 2021 hoeven we het 

helaas opnieuw niet te hebben, want opnieuw gooide corona wat dat betreft roet in het eten. Een 

positief gevolg van al die pandemienarigheid was wel dat we in het voorjaar wekelijks onderlinge 

wedstrijden speelden waardoor verschillende teams elkaar wat beter leerden kennen en we dus bij 

de overige senioren een beetje meer ‘één ASC’ werden. De onderlinge potjes aan het begin van het 

lopende seizoen 2021-2022, in combinatie met de pasjes met 50 euro tegoed ter compensatie van 

gemist voetbalplezier in 20/21, hielp vervolgens ook mee om al die verschillende bloedgroepen 

(Minerva-, Quintus- en Augustinus-studenten, ras-ASC’ers, relatief nieuwe leden die individueel of via 

een team zijn komen aanwaaien) wat dichter bij elkaar te brengen. Dat wordt nog wat als derde 

helften en andere feestjes ook weer als vanouds gevierd mogen gaan worden… 

Tja, want door corona was het ook in het afgelopen jaar nog niet zo leuk als het in potentie zou 

kunnen zijn bij ASC... We maakten enkele onverkwikkelijke incidenten mee met enkele leden en 

gasten die zich niet aan coronamaatregelen wilden houden. Gelukkig begrepen de meeste leden en 

gasten wel hoe het moest. En verder bleek (en blijkt het nu, eind april 2022) nog steeds moeilijk om 

voor alle elftallen voldoende spelers op de been te krijgen. Dieptepunt wat dat betreft is het feit dat 

we helaas ons zondag dames 2-elftal hebben moeten terugtrekken uit de competitie. 

Beter nieuws komt er van de ‘Oegstgeester 7x7’, de 7x7-competitie op vrijdag voor teams met 35-

plussers waarmee we in het seizoen 2019-2020 begonnen. De Oegstgeester 7x7 groeide door, van 12 

teams vorig jaar, naar (het nu maximale aantal van) 16 teams in 2021-2022. Corona gooide ook bij de 

7x7 roet in het eten, waardoor uiteindelijk de finaleavond van de najaarscompetitie niet door kon 

gaan en we ook een aantal derde helften moesten missen. Ook haakten twee teams in de nu nog 

lopende voorjaarscompetitie af en blijft het ook hier nog lastig om complete teams op de been te 

brengen. Maar dat neemt niet weg dat we op vrijdag toch weer een aantal pareltjes van 

voetbalavonden hebben meegemaakt, zeker op de avonden dat ook de 7x7-dames thuis speelden 

was het groot feest. 
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De Dames 7x7 zelf heeft overigens ook een mooi seizoen achter de rug. In mei heeft Mirjam Werner 

het stokje van Rick Verhaar overgenomen als trainster/coach. Zowel in de herfst als in het voorjaar 

hebben de dames mooie resultaten geboekt in de vrijdagavondcompetitie: doelpunten en goed 

uitgespeelde driehoekjes zijn tegenwoordig de regel in plaats van de uitzondering! 

Naast het goed faciliteren van alle reguliere voetbalactiviteiten gaat de ‘overige senioren commissie’ 

(Jos van Alphen, Edward Heitmeijer, Charlotte van Beuzekom, Willem Buijs, Barthold Mackay en 

Nanno Benninga) verder met het nadenken over leuke evenementen voor de overige senioren. Dat 

deed het team vorig jaar ook al, maar ook hier gooide corona opnieuw roet in het eten. 

Op trainingsavonden eten op de club en teams die in en om het clubhuis leuke events organiseren op 

zaterdag en zondag: die kant willen we nog steeds op. Zeker als de selectie straks verkast naar de 

zaterdag, is het aan de overige senioren om de zondag op een ASC-waardige manier kleur te blijven 

geven. Met zo’n 15 welwillende teams moet dat helemaal goedkomen! 

Voor de allereerste keer in de geschiedenis van het jaarlijkse ONEC-toernooi heeft ASC dit jaar de eer 

om dit evenement te mogen organiseren. ASC laat zien dat het goed is in het creëren van nieuwe 

ambities door voor het eerst dames ook deel te laten nemen aan dit unieke toernooi. Een grote 

groep enthousiaste ASC-vrijwilligers organiseert deze dag (28 mei 2022) vol voetbal én vertier, voor 

in totaal zo’n 300 spelers in de leeftijdscategorieën 35+ (dames en heren) en 55+ (heren).  

ONEC (oorspronkelijk: Om en Nabij de Eeuw Clubs) is een eigentijds verband van ruim twintig 

Nederlandse verenigingen, waaronder een aantal gerenommeerde oude clubs. Bijna alle ONEC-clubs 

zijn opgericht voor het jaar 1900. 

Scheidsrechters 

Voor ons (te) kleine scheidsrechterskorps was het eindelijk weer een min of meer normaal seizoen, 

uitgezonderd een korte onderbreking in de winter. Met de komst van nog meer seniorenteams op 

zondag was het ook noodzakelijk vaker de teams zelf te mobiliseren om scheidsrechters te leveren 

voor de eigen wedstrijd of die van een van de andere teams. Bij de jeugd is de inzet van ouders bij de 

jongere jeugd absoluut noodzakelijk gebleken, omdat we ook op zaterdag te weinig scheidsrechters 

hebben. De afspraken om jeugdleden van selectieteams wedstrijden te laten fluiten stuit vaker op 

problemen. De Jo15 zijn niet meer ingezet voor het fluiten van Jo10- en Jo11 wedstrijden. Dit is 

overgenomen door ouders. Inzet van Jo17 en Jo19 bleek vaak lastig en hier moet in de toekomst 

weer meer aandacht aan gegeven worden. Probleem is wel dat ook die categorie in de ochtend of 

vroeg in de middag zelf voetbalt. 

Al met al hebben de 10 vaste scheidsrechters die vrijwel elk weekend fluiten, sommigen zelfs twee 

keer, ruim tweehonderd wedstrijden gefloten. Zij kregen hulp van een klein aantal vrijwilligers die 

incidenteel een wedstrijd leidden.  

Heel positief is dat we voor een cursus verenigingsscheidsrechter 7 aanmeldingen kregen en dat dit 

een welkome aanvulling gaat betekenen. Primeur voor ASC is dat er nu drie vrouwen worden 

opgeleid als scheidsrechter. Edward Heitmeijer en Peter de Bruijn treden hierbij op als 

praktijkbegeleiders. De behoefte aan nieuwe scheidsrechters zal echter niet minder worden, zeker 

gezien de gemiddelde leeftijd van de het huidige scheidsrechterskorps. 

Helaas stopt Peter de Bruijn na heel veel jaren als coördinator van de scheidsrechters. Sinds 2004 

heeft hij bij ASC de scheidsrechters voor de wedstrijden aangesteld. Hierdoor is Peter van 

onschatbare waarde voor ASC geweest waarvoor wij hem veel dank zijn verschuldigd. Gelukkig blijft 

Peter als scheidsrechter betrokken en wil hij ook aankomende scheidsrechters begeleiden. Voor de 

coördinatie is het echter nu tijd voor een nieuwe generatie.  
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Wedstrijdsecretariaat en consul 

Jos van Alphen heeft dit zich dit jaar als nieuwe hoofdverantwoordelijke voor het 

wedstrijdsecretariaat snel bewezen. Vol overgave heeft hij zich uitstekend van deze taak gekweten. 

Een bijzondere opgave in een seizoen waar veel wedstrijden op het allerlaatste moment werden 

afgeblazen door een of meerdere coronabesmettingen van spelers van ASC of de tegenstanders. 

Gelukkig zijn door de nieuwe kunstgrasvelden minder wedstrijden afgelast. En de in de winter 

bijgebouwde en gesplitste kleedkamers biedt ook wat meer flexibiliteit.  

Hans van Aggelen en Michiel van Randwijk, met ondersteuning van onze verenigingsmanager Ruben 

Dutrieux, zijn samen in het najaar van 2021 gestart als ASC-consul waarmee zij de lasten van het 

wedstrijdsecretariaat verlichten, ASC helpen en hun curriculum vitae versterken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig 

Ondanks de beperkingen als gevolg van corona waren er dit seizoen toch heel veel positieve 

ontwikkelingen bij ASC Voetbal. 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 hartelijk 

bedanken! Jullie zijn geweldig!  

Voor komend seizoen zijn natuurlijk ook weer nieuwe vrijwilligers nodig, zowel op als naast het veld, 

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

verbeteren. Wij kijken uit naar ieders bijdrage! Ken je iemand, laat het weten! 
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De cricketcommissie 

De cricketcommissie bestond uit (per juni 2021):  
Rick Verhaar, voorzitter 
Frits de Jongh, adviseur 
vacant, technische zaken  
vacant, jeugdcoördinator 
vacant, secretaris 
 
verder actief: 
Pietje Suurenbroek, budgethouder 
Eugenie van Leeuwen, wedstrijdsecretaris 
Frank Snieder en William Driessen: accommodatiecommissie 

Bij Ajax nam Rick Verhaar het cricketcommissariaat over van Frits de Jongh die het na 8 jaar wat 

rustiger aan wilde doen. Bestuurlijk was het een lastig jaar, het wegvallen van andere 

commissieleden in de diverse functies maakte dat het veel werk was voor een startende voorzitter.  

Gelukkig werd het secretariaat overgenomen door Eugenie van Leeuwen die heel veel werk verzet 

heeft in het opschonen van de ledenlijst en het omzetten hiervan naar het nieuwe 

administratiesysteem dat door de KNCB geëist werd.  

Daarnaast bleef Pietje Suurenbroek als budgethouder aan, ondanks dat zij al eerder had aangegeven 

dat ook zij wilde stoppen met deze vrijwilligerstaak.  

Begin 2022 heeft de afdeling een ledenberaad gehouden om over het voortbestaan van de club te 

spreken. Dit onder andere wegens het ontbreken van vrijwilligers om taken op zich te nemen. Het 

ledenberaad bleek een goede zet. Diverse leden hebben zich aangemeld om de vacante posities in te 

vullen. Dat neemt niet weg dat meer vrijwilligers heel hard nodig zijn.  

Door corona en weinig vrijwilligers die organisatie van een evenement konden oppakken zijn in 2021 

veel cricketevenementen niet doorgegaan. Komend seizoen (2022) wordt een en ander aan 

evenementen weer opgepakt. Dat is goed nieuws. 

Training  

Mede door de maatregelen in verband met corona, met reisbeperkingen over de hele wereld als 

gevolg, hebben we gezocht naar een lokale trainer. Met Fazil Mahmoud, 30 jaar geleden ook al een 

jaar actief bij Ajax, hebben we een trainer voor 3 jaar vast kunnen leggen. Hij geeft 3 dagen in de 

week training aan alle leden. De trainende leden zijn super enthousiast over zijn trainingsmethoden, 

die ten opzichte van de meer traditionele trainers uit het verleden zeer vernieuwend zijn. Op dat vlak 

is cricket zich met de diverse spelvormen goed aan het ontwikkelen. 

Competitie – senioren 

Ajax nam met 5 seniorenteams, waarvan 4 mannenteams en 1 vrouwenteam, aan de competities 

deel in 2021.  

Het voorseizoen stond net als het jaar ervoor in het teken van de coronamaatregelen. Er kon niet of 

nauwelijks getraind worden en wedstrijden waren in de eerste helft van het seizoen ook niet 

mogelijk. De enige uitzondering hierop was het vrouwenteam, dat onder “topsport” reglementen 

vanuit NOC-NSF mocht meedoen aan de hoogste klasse van het vrouwencricket.  
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Vrouwen 

De vrouwen hebben dan ook een 40 over competitie gespeeld waarbij zij met een jong elftal 

aantraden. Mooie persoonlijke prestaties werden er gehaald in de sterke competitie, waarbij Ajax 

geen enkele wedstrijd kon winnen. Met deze ervaring werd de T20 competitie aangegaan in de 2e 

helft van de zomer, toen de meeste maatregelen wat versoepeld waren, met een voor Ajax alleszins 

redelijk resultaat. 

T20 

 Eerste klasse vrouwen Wed G V P 

1 Groen Geel 7 4 2 9 

2 The Hague All Stars 8 5 3 10 

3 Ajax 8 4 4 8 

4 Excelsior ‘20 8 3 5 6 

5 Kampong 7 2 5 4 

 

Mannen 

Voor alle mannen elftallen stond een halve competitie op het programma.  

Het 1e team kwam uit in de overgangsklasse. Himanshu Paliwal werd de aanvoerder. Er waren enkele 

nieuwe spelers bijgekomen. Ajax 1 eindigde het seizoen als 2e. 5 wedstrijden gewonnen en 2 

wedstrijden verloren, waaronder tegen de latere kampioen VRA 2. 

De Zomi, onder leiding van Frank Snieder, heeft het sociale cricket bij Ajax een extra dimensie 

meegegeven. Iedereen komt aan de beurt, heel sociaal maar leidt vaak niet tot winst. De derde helft 

werd uiteraard wel vaak gewonnen. 

Zami 1, onze trots op zaterdag, had het heel moeilijk om met alle restricties die de corona het team 

oplegde, een volwaardig team op te stellen. Halverwege de competitie heeft het team zich helaas 

teruggetrokken uit de competitie. 

Zami 2 heeft verdienstelijke wedstrijden gespeeld. Spelen tegen elk jaar weer dezelfde tegenstanders 

en winnen is lastig als tegenstanders steeds jonger worden… of zami 2 ouder… Menig wedstrijd kent 

hier naast de 3e innings ook een 4e helft… 
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Jeugd 

Er zijn relatief veel jeugdspelers komen trainen. Het samenstellen van een team om wedstrijden te 

spelen was helaas niet mogelijk wegens de coronamaatregelen die contact tussen ouders en trainers 

moeilijk maakten. Hierdoor gaat toch veel basisinformatie verloren die nodig is voor het organiseren 

en spelen van wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportief en recreatief 
Vanwege het 50 jarig bestaan van de Zami competitie werd er ter ere hiervan op Ajax en 5 andere 
locaties een T-20 toernooi gehouden. Ajax verloor de 1e wedstrijd nipt tegen Hercules, maar versloeg 
de Beating bats in de 2e wedstrijd waardoor het op de derde plaats eindigde. De winnaar VVV bleef 
ongeslagen. Met een goede lunch en BBQ na afloop was het een geslaagde dag. 

Daarnaast heeft Ajax zich ingezet om de traditionele witte kleding in stand te houden bij wedstrijden 

van de Zami en Zomi competitie. Waarvan akte.  

Tour Ajax cricket en Abingdon Vale 

Helaas ging de tour in 2021 van Ajax naar Abingdon niet door. Dit had ook alles te maken met de 

coronamaatregelen, waarbij reizen naar het buitenland niet wenselijk was. In 2022 nieuwe ronde, 

nieuwe kansen! 

 

 

 

ASC 

Historie, plezier, prestatie 

– het hele jaar, met elkaar – 


