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Aan mij is gevraagd om het 
voorwoord te schrijven voor  
het jubileummagazine van 
FC ’s-Gravenzande. De eerste 
mijlpaal, we bestaan alweer 
tien jaar. Opgericht op 1 juli 
2010 en voortgekomen uit 
de ‘s-Gravenzandse VV en de 
‘s-Gravenzandse SV. Rood Wit 
en Blauw Geel. Twee mooie 
verenigingen die met elkaar 
verder wilden. En dat dit een  
goed besluit is geweest, hebben  
de afgelopen 10 jaar wel bewezen. 

Als we kijken wat er in de afgelopen 10 jaar is gebeurd en wat 
een vereniging we zijn geworden, dan kunnen we trots zijn. 
Apetrots, mag ik wel zeggen. 

Konden we het ons 10 jaar geleden voorstellen? Een vereniging 
met ongeveer 1.600 leden, waarvan meer dan 200 meisjes/dames. 
Een vereniging met ongeveer 100 teams en met 3.5 fulltime 
vaste medewerkers. Het vlaggenschip dat alweer een paar jaar in 
de hoofdklasse speelt. Met een aantal jeugdteams die op Divisie-
niveau spelen. Maar waar ook heel veel teams spelen die vooral 
voor het plezier bij onze vereniging voetballen. Vandaar dát deel 
van ons logo; ‘waar plezier en prestatie samengaan’.

Als we terugblikken en ons geheugen opfrissen met de 
afgelopen 10 jaar, komt er ontzettend veel langs. Zonder een 
aantal andere mooie gebeurtenissen te kort te doen, noem ik 
de vele kampioenschappen, promoties, interlands, het BOAL 
international U14 Tournament, de wedstrijd tegen Swansea City 
AFC en de derby’s tegen Westlandia za.

Dit waren allemaal prachtige en onvergetelijke momenten, 
waarmee we historie schreven. Wie herinnert zich niet de 
wedstrijd tegen Swansea FC. Een prachtige zaterdagmiddag  
met zo’n 3.000 toeschouwers. Het was in één woord geweldig.  
Zo ook de promotie van ons vlaggenschip naar de hoofdklasse  
bij Alexandria ‘66. In een groot aantal bussen gingen onze  
trouwe fans mee naar Rotterdam. Velen stonden op het dak 
naast de radioverslaggever om zo direct de emotie van dat 
moment mee te maken. 

Twee jaar later maakte de degradatie uit de hoofdklasse ons 
allemaal somber, om twee jaar later als kampioen in de  
1e klasse zeer sterk terug te komen. En zo kan ik wel doorgaan. 
Langzamerhand kregen we ook de KNVB jeugdinterlands op ons 
sportpark. Grote talenten zoals Steven Bergwijn, Frenkie de Jong, 
Donny van de Beek, Justin Kluivert en vele andere sterren van nu, 
hebben we allemaal live in ‘s-Gravenzande zien spelen. Inmiddels 
zijn we met het Juliana Sportpark een vaste standplaats voor de 
Oranje-jeugdinterlands geworden. Een groter compliment voor 
de organisatiegroei konden we niet krijgen.

En dit geldt ook voor het BOAL International U14 Tournament.  
De grootste clubs uit Europa willen tegenwoordig meedoen,  
incl. onze eigen landelijk klassieke Top-3. 

Een anekdote van het begin. Het grote Chelsea FC had van het 
toernooi gehoord en wilde graag inschrijven. Het is dan een goed 
gebruik dat ze eerst iemand vooruit sturen om de organiserende 
club, sportpark en hotelaccommodatie (Carlton Hotel in 
Naaldwijk) etc. te beoordelen. Ondanks dat een bevriende relatie 
Chelsea meldde dat dit niet nodig was, kwam hun ‘spion’ toch 
langs en dacht dat hij bij een profclub te gast was en wilde 
maar niet geloven dat hij op het complex van een amateurclub 
rondliep. Sindsdien is Chelsea FC jaarlijks de vaste deelnemer 
van ons toernooi.
 
Mooie en ook droevige momenten hebben we de afgelopen 
10 jaar met elkaar beleefd.

We kunnen wel zeggen dat FC ‘s-Gravenzande een echt 
voetbalbolwerk is geworden. Met een herkenbaar beleid, 
waarbinnen de jeugdopleiding de rode draad is. Met veel eigen 
opgeleide spelers op het hoofdveld. Een bolwerk met heel veel 
vrijwilligers, die het hart voor de club op de goede plaats hebben. 
Zij zijn de kurk waarop onze mooie vereniging drijft.       
                                
Ik heb de afgelopen 10 jaar als voorzitter, samen met ons bestuur, 
leiding mogen geven aan deze prachtige vereniging. Maar vooral 
met het gevoel dat het samen met u was.

Ik wil dan ook iedereen feliciteren met het 10-jarig bestaan en 
sluit af met de woorden; “er ligt een prachtige toekomst voor 
ons”.

Ik wens u allen veel leesplezier.

Leo van der Lans
Voorzitter FC ‘s-Gravenzande

Er ligt een prachtige  
toekomst voor ons

Voorwoord
Leo van der Lans, voorzitter

”



Trostomaat gevuld met tonijn
Bekijk alle recepten op harvestofhealth.nl

get balanced by nature...

Lans feliciteert de spelers, trainers, 

begeleiders, vrijwilligers, ouders en fans 

van FC ’s-Gravenzande met hun 

10-jarig jubileum.

Om prestatievoetbal te spelen moet er 

gezond gegeten worden. Dat kan natuurlijk 

heel goed met de lekkere Harvest of 

Health tomaatjes van Lans. Ga aan de 

slag met de heerlijke recepten op de 

website en hou je lichaam gezond voor 

topprestaties op het veld of langs de lijn!

Tomaten met een volle 

zoete smaak en dieprode 

kleur door de van 

nature aanwezige hoge 

hoeveelheid lycopeen.

harvestofhealthproductenLike ons

Lans-advertentie-presentatiegids-2018-210x297 01-08-18   09:43

www.lans.nl          /Lanstomaten

Werken bij Lans?



Tien jaar leiderschap van voorzitter Leo van der Lans bij fusieclub 
FC ’s-Gravenzande. Hij is er de man niet naar om op de voorgrond 
te treden. Eenvoud siert de mens. Leo vond het schrijven van 
een voorwoord in dit jubileummagazine wel voldoende. Hij 
dacht er als enige zo over. En daarom toch op deze pagina de 
voorzitter in de spots. Niet alleen bij het runnen van een groot 
eigen bedrijf staat de leider in de schijnwerpers. Ook bij een 
voetbalvereniging staat de voorzitter vaak in de schijnwerpers. 
In het geval van voorzitter Leo van der Lans tegen wil en dank.

Een publiek optreden is wel het laatste waar Leo van der Lans 
op wacht. Liever is hij achter de schermen actief en laat hij zich 
in het geval van FC ’s-Gravenzande in raad en daad bijstaan door 
bestuursleden en commissieleden.

Er zijn vaste momenten in een verenigingsjaar dat Leo van 
der Lans er niet onderuit komt om de microfoon te pakken en 
zijn zegje te doen. Altijd in het pak met het clublogo op het 
colbert en altijd glimmend van oor tot oor. Het is bij de start 
van de algemene ledenvergadering en bij de aftrap van de 
nieuwjaarsreceptie.

Niet alle ledenvergadering waren altijd even gemakkelijk 
vanwege de opgevoerde agendapunten en de repliek vanuit de 
zaal bij de rondvraag. Toch wist Leo van der Lans altijd voor de 
voorstellen van het bestuur groen licht te krijgen. Dat is knap en 
dwingt respect af.

Het afhameren van de ledenvergadering is het favoriete 
onderdeel van Van der Lans na weer een vlot verlopen avond.

Slechts één keer had de voorzitter de regie niet helemáál in 
handen: het liep voor Leo van der Lans op de nieuwjaarsreceptie 
van 4 januari 2020 net allemaal even anders.

Namens de KNVB nam Walther Hunsche het woord en vroeg een 
beduusde Van der Lans naar voren. Hunsche had zich verdiept 
in de geschiedenis van de voorzitter binnen de voetbalwereld 
en had aan gegevens verzameld dat bij Verburch in Poeldijk de 
eerste stappen waren gezet. Na zijn verhuizing maakte Van der 
Lans en zijn zoons de overstap naar het ’s-Gravenzandse voetbal. 
Leo werd elftalleider en werd gevraagd om lid te worden van 
de sponsorcommissie. In 1996 trad Leo toe tot het bestuur en 
nam in 2002 de voorzittershamer over van Aart Boerma bij 
de ’s-Gravenzandse SV. Na eerdere mislukte pogingen lukte het 
in 2010, na een gedegen voorbereidingsperiode waarbij velen 
betrokken waren, wel om de fusie tussen de ’s-Gravenzandse VV 
en ’s-Gravenzandse SV tot een goed einde te brengen.  
Inmiddels is Leo van der Lans alweer 10 jaar voorzitter van 
FC ’s-Gravenzande. De grote vereniging vraagt de ondernemer 
veel tijd en energie om alles met hulp van vicevoorzitter Dirk 
Valstar, medebestuursleden en vrijwilligers in goede banen te 
leiden.

Dat was ook de KNVB niet ontgaan en Van der Lans kreeg de 
waarderingsspeld in goud uitgereikt.

De vele felicitaties die daarna volgden, onderstreepten dat 
Van der Lans de onderscheiding meer dan gegund werd en 
rechtvaardigt dan ook zeker de invulling van deze pagina, zo is  
de mening van een enthousiast clubwatcher.

510 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE

Eén keer had de voorzitter  
de regie níet in handen

Gouden speld  
als zichtbare  
waardering



Arie Koppert
Koppert Machines
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‘Van mij hoeft dit allemaal niet zo’, is het gebruikelijke 
antwoord van hoofdsponsor Arie Koppert op een verzoek 
om een interview. Op de voorgrond treden doet hij namelijk 
het liefst niet. Maar wie 10 jaar FC ’s-Gravenzande zegt, zegt 
automatisch Arie Koppert. Sinds de fusie is Arie met zijn bedrijf 
Koppert Machines hoofdsponsor van de FC. Daarvoor was hij al 
vijftien jaar een betrekkelijk anonieme, maar hele belangrijke 
subsponsor. 

Voor iemand die aanvankelijk niets om voetbal gaf, dient 
het hoofdsponsorschap een belangrijk doel, namelijk de 
maatschappelijke betrokkenheid en de saamhorigheid. 
Elkaar leren respecteren, accepteren en in teamverband 
samen spelen is voor Arie heel belangrijk, al helemaal voor 
de ontwikkeling van de jeugd.

Op een bescheiden schaal helpt het hem indirect ook zakelijk. 
Met name internationaal is het heel belangrijk wat je als 
bedrijf toevoegt aan de gemeenschap en wat je teruggeeft  
als bedrijf. En wat te denken van de kinderen van de 
werknemers van Koppert Machines die wekelijks op het 
sportpark de naam van het bedrijf zien waar papa of mama 
werkt? Die zijn natuurlijk apetrots. Net als de collega’s van  
Arie zelf natuurlijk. Wie wil er nu niet bij zo’n mooi bedrijf 
werken?

Als sterk voorstander van de fusie destijds kijkt Arie terug 
op 10 boeiende jaren. De club is in staat geweest mee te 
gaan met haar tijd en heeft een goed fundament om op 
maatschappelijk en sportief vlak een belangrijke rol te  
blijven spelen in het Westland. 

Met liefde geeft Arie dan ook een heel klein beetje van zijn 
anonimiteit op om samen met zijn zoons Paul en Emiel hier  
zijn steentje aan bij te dragen.

Er is sportief en 
maatschappelijk  
een goed fundament  
gelegd

”
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Had hij toch een beetje zijn zin en van Leo de Haan was dat een 
flinke hint. In 2014 ging ook zoon Teun voetballen. Hij doet dit 
graag en heeft zich knap weten te ontwikkelen en speelt nu in  
de JO11 selectie. 

Als ik op het sportpark kom geniet ik echt van wat er allemaal 
gedaan wordt van klein tot groot.

In 2018 hoorde ik van het opzetten van een Soccer Court. Toen  
ik doorkreeg wat het inhield en dat het nog een gevecht was  
om de financiële middelen voor elkaar te krijgen, besloot ik 
om hier flink aan bij te dragen. Supertrots ben ik dat het met 
initialen van mijn opa, mijzelf en zoon Teun is vernoemd. We  
zijn al jaren trouwe sponsor. 

Het beleid van de club past bij mij. Ik vind het belangrijk iets voor 
de jeugd te doen en uiteraard voor de gehele gemeenschap.

Ik kijk terug op 10 mooie jaren waarin alles is ontwikkeld zoals 
het is gegaan en hoop nog heel lang bij te kunnen dragen aan  
FC ’s-Gravenzande’.

Toch een oranje versie  
van het shirt, fantastisch

Martin Noordam 
Noordam Plants
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‘Vrijwilligers, spelers, bestuursleden, leden, ouders van de 
spelers en de sponsoren: Het is mij een genoegen allen te 
kunnen feliciteren met het 10-jarig bestaan van jullie  
geweldig mooie club.

Zelf was ik een groot voorstander van de fusie tussen de  
twee voetbalclubs in ‘s-Gravenzande. De avond dat er een  
keuze moest worden gemaakt uit drie voorgelegde versies 
van het tenue koos ik de oranje variant en was toen denk ik 
een van de weinigen, maar ik had een persoonlijke reden: 
Mijn vader gaf niet veel om voetbal maar zei toen wel dat 
als het oranje wordt, dan moet het zo zijn en worden we 
hoofdsponsor. Het liep anders, maar ik was zeer tevreden 
dat de fusie werd gerealiseerd. Door Leo de Haan werden we 
gevraagd om de selectie te ondersteunen. Daar waren we  
trots op en zeiden uiteraard ja. Vele wedstrijden van het  
eerste hebben we van dichtbij gezien, zowel thuis op het  
Juliana Sportpark als uitwedstrijden. Het is voor, tijdens en na 
de wedstrijden genieten van gezellige en mooie momenten.

In 2012 ben ik betrokken geweest bij het opzetten van 
Business2Gether met als doel het ondersteunen van de  
vereniging. In 2014 hebben wij de naam van ons bedrijf 
veranderd. We trokken onder prima weersomstandigheden  
veel bekijks met ons nieuwe oranje logo en de vrachtwagens. 
Het was fantastisch dat veel medewerkers en klanten  
FC ’s-Gravenzande die dag bezochten. Leo de Haan had  
nog een mooie verrassing. Hij overhandigde aan mijn 
vader een Oranje spelersshirt. 

”
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We plukken nog 
steeds de vruchten

Gedurende de periode 1 augustus 2010 tot 1 juli 2017 ben ik als 
verenigingsmanager bij FC ’s-Gravenzande actief geweest. Mijn 
opdracht vanuit het bestuur was om ‘verbindingen binnen en 
buiten de club tot stand te brengen c.q. te verbeteren alsmede 
evenementen organiseren c.q. binnenhalen die de club financieel 
voordeel brengen en een positieve exposure opleveren’.

Met mijn deelname aan veel commissies binnen de club (o.a. OVE, 
Toernooicommissie, Onderhoudscommissie, Kantinecommissie, 
Commerciële commissie) werd er intern veel opgezet en 
verbeterd in overleg met en met hulp van veel vrijwilligers.

Ook de samenwerking met de gemeente en de golfclub is in die 
tijd prioriteit geweest en heeft tot positief resultaat geleid. Het 
overleg met de gemeente werd veel beter en de samenwerking 
met de golfclub leidde er zelfs toe dat er samen evenementen 
werden georganiseerd en dat hun kantoor nu al vele jaren ons 
gebouw is gevestigd.

Mede door het goede overleg binnen de club konden we het 
nodige aan veranderingen teweeg brengen,  
Voorbeelden zijn:
• maken van “de skihut”
• grote verbouwing van de kantine
• intern zomertoernooi voor alle seniorenteams
• in overleg trainingsmogelijkheden en veldindeling maken
• extra festiviteiten als Oktoberfeest en Oudejaarsgala

Er werden evenementen binnen gehaald waar we nu nog steeds 
veel baat bij hebben:
• wedstrijden van de nationale selectieteams op het Juliana 

Sportpark met als sprekend voorbeeld Nederland-Engeland 
O19

• wedstrijd tegen Swansea City voor 3.000 toeschouwers
• De twee optredens van De Kromme Jongens trokken 

eveneens duizenden toeschouwers
• het BOAL International U14 Tournament

Ik kijk dan ook terug op hele mooie jaren waarin we als club  
met heel veel vrijwilligers veel hebben bereikt. Nu nog plukt  
FC ’s-Gravenzande er de vruchten van.

Jan van der Deijl
verenigingsmanager 2010 - 2017

”

10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE



Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam als verenigingsmanager, 
een mooie veelzijdige baan waar je te maken hebt met 
leveranciers en vrijwilligers. Op het ene moment ben 
je voor het bedrijf aan het werk en even later ben je de 
verenigingsman die samenwerkt met de vele vrijwilligers.  
Een club met 1600 leden moet professioneel georganiseerd  
zijn, maar het moet ook een club blijven waar mensen zich 
thuis voelen. 

Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de commercie, dus het 
zakenleven ken ik wel een beetje. Maar ik ben ook meer dan  
40 jaar vrijwilliger geweest in de voetballerij en heb daarin  
vele functies vervuld op bestuurlijk niveau. Die kant van de 
medaille is mij dus ook niet vreemd. Met die rugzak aan  
bagage probeer ik iedere dag weer om mensen te motiveren 
om de club naar een hoger niveau te brengen. Het hogere 
niveau heeft dan niks te maken met de klasse waarin we  
spelen, maar meer met de organisatie als zodanig.  
De vereniging moet er zijn voor iedereen!

Gelukkig hebben we nog steeds een mooie gemotiveerde 
club vrijwilligers die iedere dag klaar staat om allerlei 
werkzaamheden te verrichten. Mijn taak is om die mensen  
ook de ruimte te geven om dat te kunnen doen wat men  
graag wil. Komen de vrijwilligers met ideeën om dingen aan  
te passen in het gebouw of waar dan ook, dan kijken we of  
het financieel haalbaar is en worden er dingen aangeschaft  
om het ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit motiveert, want 
het is immers hún club FC ‘s-Gravenzande.

Voor wie meer wil weten, heb ik altijd koffie klaar staan.  
Kom eens langs. Iedereen is welkom!

Als verenigingsmanager 
constant schakelen en 
motiveren

9

Koos Klop
verenigingsmanager 2018 - heden

”

10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE



‘s-Gravenzande....  
jalalalalalala
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Het Juliana sportpark, de plek om te zijn,

van jong tot aan oud, ons voetbaldomein.

Wij gaan daar de strijd aan, met passie en moed

als FC ‘s-Gravenzande komt dat dan wel goed!

 ‘s-Gravenzande, jalalalalalala

In rood en in blauw, treden wij aan.

Om dan met z’n allen er vol voor te gaan.

Een voorzet, een kopbal, hij valt in het net

en langs de lijn, wordt dan luid ingezet.

 ‘s-Gravenzande, jalalalalalala

Hier op de grasmat, maar ook langs de lijn.

FC ‘s-Gravenzande, om trots op te zijn!

We hebben gewonnen, niets aan te doen.

In rood en in blauw, worden wij kampioen!

 ‘s-Gravenzande, jalalalalalala

Tekst en muziek: A. Compen/K. van Steenbergen
Tekstbewerking: Henk van Geest/Pieter Vermeer
Productie:  Waylon van der Heijden
Opname:	 	 Goldfinger	Studio

Ons clublied
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De Westlandse derby 

5 november 2018 
Westlandia - FC ‘s-Gravenzande (1-3)
1-0 Dennis Verbeek
1-1 Sander Koeleman
1-2 Yuri Westhoff
1-3 Yuri Westhoff

6 februari 2019
FC ‘s-Gravenzande - Westlandia (3-2)
1-0  Yuri Westhoff
1-1 Danny Bijl
1-2 Stefan Bron
2-2 Yuri Westhoff
3-2 Ruben de Groot 
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www.noordam.nl

Noordam Plants 

feliciteert 

FC ‘s-Gravenzande
met hun 10 jarig 

jubileum en wensen 

een ieder nog vele 

sportieve en gezellige 

voetbaljaren toe.



Michiel Ferwerda 
Jeugdvoorzitter

Sinds 2018 mag ik jeugdvoorzitter van deze prachtige club zijn en samen 
met de vrijwilligers uit het jeugdbestuur en vele anderen ervoor zorgen 
dat onze jeugd lekker kan voetballen op een mooi complex. Daarnaast 
mag ik vanuit de portefeuille jeugd een rol vervullen in het hoofdbestuur. 

Geweldig eervol om met een team van goede mensen, niet beroepsmatig, 
maar wel professioneel hard te werken aan ingewikkelde vraagstukken. 

Uiteraard; overal gaan wel eens zaken mis, maar door de bank genomen 
hebben we in 's-Gravenzande echt een sportclub met een jeugdafdeling 
staan die een geweldige rol speelt in ons dorp en ver daarbuiten. Veel 
plezier en weinig vervelende incidenten. Dat is iets om trots op te zijn!  

Uiteraard wil ik niemand tekort doen, maar ik maak van deze gelegenheid 
gebruik om een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de 
spotlight te zetten. 

Onze jeugdopleiding staat al jaren heel goed aangeschreven en onze 
eigen jeugd is heel goed vertegenwoordigd in onze seniorenselectie. 

Het vrouwenvoetbal heeft zich de afgelopen jaren ook bij de jeugd echt 
geweldig ontwikkeld en het groeit elk seizoen verder. Dat zorgt er op de 
lange termijn ook voor dat we een echte gezinsvereniging zijn en blijven.

Onze jeugdafdeling is gezegend met heel veel enthousiaste ouders die als 
vrijwilligers zorgen dat de kinderen lekker kunnen voetballen en plezier 
maken.

We organiseren ook veel andere activiteiten en zijn daar heel creatief in. 
Naast het sportieve deel, hebben we vorig seizoen ook zo'n honderddertig 
vrijwilligers opgeleid in levensreddend handelen bij kinderen.  
Een waardevolle prestatie van formaat. Super dat we mensen hebben die 
dat willen en kunnen verzorgen en mooi dat er zo'n groot animo is om iets 
bij te dragen voor onze club en daarmee ook voor heel 's-Gravenzande. 

De sleutel tot succes is om het samen te doen. Want de club ben jezelf. 
Steeds meer ouders en oudere jeugdleden vervullen vrijwilligerstaken en 
beleven daar veel plezier aan. Geweldig!

We doen het samen,  
dat is de sleutel tot 
succes

13

”
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Stefan van Vliet
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‘De laatste helft van het tienjarig bestaan heb ik het voorrecht 
mezelf voorzitter te mogen noemen van de Business Club van  
FC ’s-Gravenzande. 

Het doel van de Business Club is ervoor te zorgen dat de sponsoren 
van FC ’s-Gravenzande zich thuis voelen en elkaar kunnen 
ontmoeten. Hiervoor organiseren we jaarlijks een aantal mooie 
evenementen én kunnen we onze sponsoren bij thuiszaterdagen 
ontvangen in ons sfeervolle business home. Minstens zo belangrijk 
is dat we hierdoor jaarlijks een forse financiële bijdrage aan de 
vereniging kunnen doen. 

De afgelopen jaren hebben we ingezet op het toekomst-bestendig 
maken van de Business Club. De opbrengsten en uitgaven zijn meer 
in balans gebracht, zodat we de financiële ondersteuning van  
FC ’s-Gravenzande aanzienlijk hebben kunnen vergroten. 

De evenementen zijn meer gericht op het verbinden van bedrijven. 
Hiervoor hebben we mooie bedrijfsbezoeken gebracht aan toonaan-
gevende sponsoren zoals Royal Brinkman, Rexnord, WK Heyl Jr, XL 
Bedrijfskleding en Hortimat. 

Vorig jaar zijn we met een nieuw bestuur van jonge enthousiaste 
ondernemers gestart om het commerciële beleid van de vereniging 
en de activiteiten van de Business Club beter op elkaar af te 
stemmen. Met minder eilandjes willen we het voor alle sponsoren 
en betrokkenen duidelijker, beter en leuker maken. Hier hopen 
we de komende jaren de vruchten van te plukken en zo met alle 
bestuursleden, commissieleden, accountmanagers en sponsoren 
met veel positivisme bijdrage te dragen aan een financieel gezond 
FC ’s-Gravenzande’.

Betere afstemming  
draagt bij aan financiële 
gezondheid ”

Een vereniging als FC ‘s-Gravenzande 
kan niet zonder de steun van bedrijven.  

Vanaf deze plaats willen we dan ook alle 
bedrijven bedanken voor hun steun aan 
onze vereniging. In welke vorm dan ook. 
Jullie betrokkenheid en loyaliteit 
waarderen we zeer.

Sponsors bedankt!
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Leo de Haan

Er is de afgelopen 10 jaar vanzelfsprekend veel veranderd op 
het commerciële vlak. Maar volgens het 79-jarige erelid en 
ambassadeur van FC ’s-Gravenzande Leo de Haan is één ding 
onveranderd: de clubliefde van een groot aantal trouwe sponsors. 
Gezamenlijk vormen zij jaarlijks een belangrijk fundament binnen 
de begroting van de club. 

De Haan: ‘Natuurlijk zijn en blijven sponsors kritisch op de 
vraag waaraan ze dan precies hun bijdrage leveren. Dat is nu 
zo en dat zal altijd zo blijven. Sporadisch komt het voor dat een 
sponsor, meestal om financiële redenen, toch besluit om te 
stoppen. Gelukkig weegt dit niet op tegen het hoogtepunt van 
een verlenging van een bestaande sponsorovereenkomst of een 
nieuwe verbintenis. Het maatschappelijke belang, duurzaam 
ondernemen en iets terug willen geven aan de gemeenschap, zijn 
steeds belangrijkere argumenten vanuit sponsors.

Gelukkig is het merendeel van de sponsors al heel lang verbonden 
aan de club en als FC ’s-Gravenzande contact met hen blijft 
houden en goed leert luisteren naar hun wensen en ideeën, dan 
zullen ze dat in mijn ogen ook nog heel lang blijven. Natuurlijk 
veranderen ook de behoeftes van sponsoren, evenals de noodzaak 
dat er een goed zicht is op wat er precies met het sponsorbedrag 
wordt gedaan. Voor de vereniging ligt hier een belangrijke taak 
om dit duidelijk te blijven maken.

Door je als partner te blijven verdiepen in de sponsor en zijn of 
haar ontwikkelingen én de sponsor op alle mogelijke manieren 
een podium te bieden, noem ik de sleutels van een succesvol 
partnership voor de toekomst. Ook van belang natuurlijk is het 
onderhouden van een persoonlijke band met de sponsor, die 
vaak verder gaat dan het puur ‘zakelijke’. Ik merk dat de sponsors 
dat als extra waarde zien. Wat mij betreft neem ik dat ook de 
komende tien jaar als bagage mee’.

Sponsors een podium  
bieden op alle mogelijke 
manieren

15
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Technisch managen
Dirk Valstar en Ron van Meerten

Op 6 mei 2017 kroonde FC ’s-Gravenzande zich tot kampioen 
van de 1e klasse B. Het was de eerste titel in de nog jonge 
geschiedenis van de fusieclub. Dat het elftal tijdens de met 3-1 
gewonnen kampioenswedstrijd tegen Forum Sport voor het 
grootste deel uit spelers uit de eigen jeugdopleiding bestond, 
was geen toeval. Daar was jarenlang beleid aan voorafgegaan.

Door de fusie in 2010 ontstond een veel bredere jeugdopleiding. 
In combinatie met een grotere financiële slagkracht, gaf dat de 
kans om de club op “amateurniveau te professionaliseren”, legt 
vice-voorzitter en bestuurslid Technische Zaken, Dirk Valstar, uit. 

Het niveau van de trainers ging omhoog en de vereniging 
stelde een Technisch Manager aan in de persoon van Ron van 
Meerten, die samen met Valstar en voorzitter Leo van der Lans 
mocht bouwen aan een jeugdopleiding van niveau en een 
hoofdklassewaardig eerste elftal.

“Het plan was van begin af aan om met zoveel mogelijk eigen 
jongens aan de slag te gaan”, zegt Van Meerten. Volgens die 
visie zou 70 procent van FC1 moeten bestaan uit zelfopgeleide 
spelers. “Dat was misschien niet de gemakkelijkste weg tot 
succes”, erkent Valstar, “maar als je een visie hebt, moet je 
daarvoor gaan”.

De twee wisten dat het gekozen beleid geduld zou vergen. 
In het seizoen 2013/14 begonnen de eerste jongens van de 
succesvolle ‘1994-generatie’ door te komen. Onverwachts won 
FC ’s-Gravenzande dat jaar de nacompetitie en promoveerde 
het ten koste van Alexandria ’66 naar de Hoofdklasse. 

Hoe FC ’s-Gravenzande uitgroeide tot  
een opleidingsclub van topniveau

10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE
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Dat het elftal het jaar erop het moeilijk zou krijgen, was te 
verwachten. Het “oogsten” moest eigenlijk nog beginnen, vertelt 
Van Meerten. “We wisten: als het molentje van de jeugdopleiding 
eenmaal gaat draaien, komt de doorstroming vanzelf.”

Zo groeide het eerste elftal met eigen jongens als Frank Broos, 
Roy Vermolen, Yuri Westhoff, Patrick Triep en Twan van Meerten 
de jaren daarop uit tot een attractief spelende ploeg, die 
meedeed om de prijzen. Naast de titel in 2017 won FC1 de  
KNVB-beker, de Haaglanden Cup en de Westland Cup. 

Daarnaast wist het team een vaste schare trouwe fans aan zich 
te binden. Ook die betrokkenheid heeft volgens Valstar te maken 
met het feit dat circa 70 procent van het elftal uit eigen jongens 
bestaat. 

“Maar het gaat niet alleen om het eerste”, benadrukt hij. Zo 
acteren ook het tweede en derde elftal op het niveau dat de club 
ambieert en spelen alle hoogste jeugdselectieteams op Divisie- 
of Hoofdklasseniveau. “Als we daar tien jaar geleden  
voor mochten tekenen, hadden we dat direct gedaan”, aldus 
Valstar. Van Meerten is “supertrots” op de jeugdopleiding.  

“Als je een visie hebt, daar beleid tegenover hebt staan en je  
een lange adem hebt, zie je waar je kunt komen”, zegt hij.

10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE



Vanaf 1 juli 2012 speel ik bij de FC. Als ik nu terugkijk, is de tijd 
omgevlogen. Als 21-jarige werd ik benaderd door de toenmalige 
hoofdtrainer Robin Knoester. FC Gravenzande speelde toen nog 
in de eerste klasse. Al vlot kwam ik voor het eerste elftal uit. 
Ondertussen ben ik dus aan mijn achtste seizoen bezig en voel 
mij dan ook een echte FC-er.

Op de vraag wat de herinneringen zijn aan deze jaren, is dat best 
moeilijk aan te geven, want er zijn zoveel dingen die mij dan te 
binnen schieten. Het kampioenschap, de eerste promotie naar 
de Hoofdklasse en het winnen van de districtsbeker springen 
er dan wel bovenuit. Ook de wedstrijd tegen Swansea City in 
een vol stadion staat zeker ook hoog genoteerd. Dat was een 
happening voor iedereen.’

Voel mij een echte FC-er

‘Als 17-jarige jongen mocht ik mijn eerste wedstrijd spelen voor 
het eerste elftal. Inmiddels zijn er veel mooie jaren verstreken 
met als hoogtepunten het winnen van de districtsbeker, het 
kampioenschap, de Haaglanden Cup en de wedstrijd tegen 
Swansea City. Wij hebben in deze jaren mooie elftallen  
gehad met een vaste kern van eigen jongens. 

De trouwe supporters, de fantastische sfeer en de gezelligheid 
zijn eveneens kenmerkend voor FC ‘s-Gravenzande. Ik heb tot 
nu toe dan ook niet anders dan een top tijd gehad bij deze 
geweldige club en heb het volste vertrouwen in nog veel  
meer geweldige jaren’.

Vertrouwen in nog veel 
meer geweldige jaren

‘FC ’s-Gravenzande is voor mij als thuiskomen. Het spelletje, de 
velden, de kantine, maar vooral alle mensen die onze club maken 
tot één familie. De gezelligheid die er ontstaat bij evenementen 
of kampioenswedstrijden is iets dat alleen bij onze vereniging 
kan. Iedereen haalt alles uit de kast om er keer op keer weer wat 
fantastisch van te maken.

Maar het blijft niet alleen bij gezelligheid. De club is er ook 
op het moment dat het wat minder gaat. Bij blessures, 
moeilijkheden of dieptepunten staan de clubmensen altijd  
voor je klaar.

In de afgelopen 21 jaar heb ik van jeugdspelertje tot aan het 
hoofdveld de volledige route mogen bewandelen en veel mogen 
meemaken. Hiervan kan ik alleen maar stellen dat ik hoop nog 
lang onderdeel te mogen zijn van deze mooie club.  
FC ’s-Gravenzande, een vereniging als geen ander’.

Een club als geen ander

10 jaar FC ‘s-Gravenzande 1
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‘Het is een eer om voor deze mooie en grote vereniging al 
10 seizoenen met bijna 300 officiële wedstrijden in het eerste 
elftal te mogen spelen. Ook ben ik supertrots en vereerd dat  
ik all-time topscorer ben van FC ‘s-Gravenzande. Veel mooie  
dingen heb ik al van dichtbij meegemaakt met als voorbeelden  
de promotie, het kampioenschap, Swansea City thuis etc. 

Helaas ook de keerzijde van de medaille leren kennen met de 
degradatie. Het overlijden van onze elftalleider Gerrit van der 
Ende maakte ook diepe indruk. FC ’s-Gravenzande heeft  
geweldige supporters, veel vrijwilligers en alles is tot in de  
puntjes geregeld. Ik hoop nog veel meer doelpunten te  
kunnen maken voor deze fantastische club’.

Trots en vereerd

19

Ik draag de 
aanvoerdersband  
met trots

Het is inmiddels alweer mijn negende seizoen in de selectie van 
deze mooie vereniging, waarvan ik al zes seizoenen met trots 
de aanvoerdersband mag dragen. Sportief gezien hebben we 
in deze jaren fantastische resultaten behaald. Met als absolute 
hoogtepunten: het kampioenschap, de districtsbeker en de 
Haaglanden Cup. Deze momenten ga ik nooit meer vergeten. 

Onze hondstrouwe supporters die ons door weer en wind 
steunen en vrijwilligers en staf die altijd voor ons klaar staan, 
maken dit soort momenten buitengewoon. Al gaat het om de 1e, 
2e of 3e helft: we zijn één grote familie. In goede en slechte tijden 
zijn we er voor elkaar. 

Ik hoop, in welke rol dan ook, nog lang onderdeel te zijn van deze 
prachtige vereniging!

”

”
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Topscorer competitieduels Totaal

1 Yuri	Westhoff 93

2 Frank Broos 63

3 Sander Koeleman 35

4 Domingos Lopes de Brito 30

5 Michiel van den Berg 30

6 Jasper van Dijk 28

7 Patrick Triep 26

8 Roy Vermolen 21

9 Ruben de Groot 19

10 x-treffer	in	eigen	doel 15

11 Rashidi Gilkes 11

12 Twan van Meerten 10

13 Ricoberto Luijando 9

14 Harold Loeve 8

15 Rob Klop 8

16 Sevy Claudio 8

17 Martijn le Congé 7

18 Roel	Stoffels 7

19 Silvino Souarez 6

20 David Belic 5

21 Jan Verduijn 5

22 Ruud Barendse 5

23 Jurgen Warbout 4

24 Danny Bijl 3

25 Hicham el Menkouzi 3

26 Keke Stam 3

27 Kevin Bogaards 3

28 Kirill Slutskyy 3

29 Rick Boers 3

30 Samet Dag 3

31 Ardi Luijendijk 2

32 Dennis Verbeek 2

33 Mehmet Güngör 2

34 Menno Roodenburg 2

35 Pascal Broch 2

36 Yordi Klepke 2

37 Bart Broos 1

38 Brent Biesheuvel 1

39 Frank de Bruijn 1

40 Gijs Abbas 1

41 Kevin Braber 1

42 Niels Vonk 1

43 Rodney van der Meijs 1

Totaal: 493

Meest doelpuntrijke wedstrijden
12 doelpunten

04-02-2017 FC 's-Gravenzande - ARC 9 - 3

10 doelpunten

02-04-2016 FC 's-Gravenzande - Alexandria '66 10 - 0

9 doelpunten

09-12-2017 FC 's-Gravenzande - Noordwijk 6 - 3

15-05-2018 Smitshoek - FC 's-Gravenzande 5 - 4

8 doelpunten

23-04-2011 FC 's-Gravenzande - DSO 3 - 5

10-05-2014 Heinenoord - FC 's-Gravenzande 5 - 3

12-03-2016 WV HEDW - FC 's-Gravenzande 2 - 6

15-10-2016 Neptunus Schiebr. - FC 's-Gravenzande 4 - 4

10-03-2018 AFC - FC 's-Gravenzande 3 - 5

7 doelpunten

10-09-2011 FC 's-Gravenzande - GHC 4 - 3

31-01-2015 FC 's-Gravenzande - SHO 3 - 4

14-10-2017 FC 's-Gravenzande - Zwaluwen 6 - 1

31-03-2018 Zwaluwen - FC 's-Gravenzande 2 - 5

12-05-2018 FC 's-Gravenzande - Swift 2 - 5

26-05-2018 FC 's-Gravenzande - Argon 4 - 3

20-10-2018 Spijkenisse - FC 's-Gravenzande 2 - 5

Richard Middelkoop
2020 - heden

Frans Danen
2015 - 2017

Richard Elzinga
2017 - 2020

Claudio Braga
restant 2015

Robin Knoester
2012 - feb. 2015

Frank Kuijl
2010 - 2012
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FC ‘s-Gravenzande 1
de statistieken

269 competitieduels 
135 thuisduels 
134 uitduels 
  
135 thuisduels 
68 winst 50,37%
23 gelijk 17,04%
44 verlies 32,59%
  
134 uitduels 
49 winst 36,57%
31 gelijk 23,13%
54 verlies 40,30%
  
269 competitieduels 
117 winst 43,49%
54 gelijk 20,07%
98 verlies 36,43%
  
7 thuisduels 0-0
8 uitduels 0-0
  
35	 thuisduels	zonder	tegentreffer	
21	 uitduels	zonder	tegentreffer	

Seizoen Klasse Klassering Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo

2010-2011 Eerste klasse B 4 26 13 5 8 44 49 35 14

2011-2012 Eerste klasse B 10 26 9 7 10 34 41 42 -1

2012-2013 Eerste klasse B 4 26 15 4 7 49 49 38 11

2013-2014 Hoofdklasse B 9 26 10 6 10 36 35 44 -9

2014-2015 Hoofdklasse B 14 26 4 4 18 16 29 56 -27

2015-2016 Eerste klasse B 2 26 16 5 5 53 63 29 34

2016-2017 Eerste klasse B 1 26 16 6 4 54 61 35 26

2017-2018 Hoofdklasse A 7 30 13 4 13 43 69 61 8

2018-2019 Hoofdklasse A 8 30 13 5 12 44 57 54 3

2019-2020 Hoofdklasse A 15 21 4 7 10 19 24 37 -13

2020-2021 Hoofdklasse A 2 6 4 1 1 13 16 5 11

269 117 54 98 405 493 436 57

10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE
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FC ‘s-Gravenzande 1 - Swansea City AFC
6 juli 2013

0 - 2
10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE
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Swansea City AFC is zaterdag niet over FC 's-Gravenzande heen 
gewalst. De kersverse zaterdaghoofdklasser hield de Britse profclub 
knap op 0-2.

De winnaar van de League Cup kwam twee keer goed weg tegen 
FC 's-Gravenzande. Op slag van rust maakte Ki Sung-Yueng 0-1.  
De score werd in de 82e minuut verdubbeld door Pablo Hernandez.

Bron: Omroep West 

FC 's-Gravenzande biedt 
Swansea City goed partij
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KKiieess  ddaaaarroomm................  lliidd  ttee  wwoorrddeenn  vvaann              

Arie Koppert         tel. mobiel 06 53 339 528   e-mail: info@koppertmachines .nl 

Voor meer informae kunt u contact opnemen met:

Marn Noordam   tel. mobiel 06 22 692 582   e-mail: m.noordam@noordam.nl 

KB EIT
AUTOMATESERING EN
INTERNETDIENSTEN
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‘In 2012, twee jaar na de fusie is besloten om alle spelende leden 
te verplichten vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging. 
Ouders van jeugdsleden ‘onder 16’ moeten deze plicht namens  
hun kinderen vervullen.

Deze beleidswijziging was nodig om de toenemende taken 
evenredig te verdelen. Er werd roofbouw gepleegd op vrijwilligers, 
die toch al veel deden voor de vereniging. Vanaf het begin mocht 
ik meedenken om aan het vrijwilligersbeleid mede vorm te geven.

Het leverde hoogte- en dieptepunten op: De eerste jaren waren 
we zoekende. We moesten onze weg vinden hoe aan het beleid 
handen en voeten te geven. Ook kregen we (uiteraard) niet van alle 
leden medewerking. Want waarom die verplichting, was de vraag. 
We hebben nogal wat persoonlijke gesprekken gevoerd, soms bij 
de leden thuis, om het beleid uit te leggen. Naderhand blijkt dan 
dat men de informatie van het hoe en waarom niet heeft gelezen. 
Ook het aanleveren van persoonlijke informatie (wat doen jullie 
daarmee?) werkte vertragend.

Na een paar jaar, bij de introductie van Sportbundels (ons 
geautomatiseerde registratiesysteem), kwam de vaart er beter in. 
De leden konden toen zelf de gevraagde gegevens aanleveren. Het 
was vooral belangrijk om te weten welke taken men op zich wilde 
nemen. Ook werd het verplichte vrijwilligerswerk nu onderdeel 
van het verenigingsbeleid en derhalve geaccepteerd. Voor enkelen 
bestaat de mogelijkheid om de vrijwilligersplicht af te kopen.

Men komt, eenmaal ingedeeld voor een bepaalde taak, nu tot de 
conclusie dat het toch ook veel voldoening geeft. Men weet zich 
meer verbonden met de vereniging.

Mijn inbreng binnen de commissie komt het beste tot zijn 
recht op het persoonlijke vlak. Mensen spreken, beleid 
uitleggen en waarom het in deze veranderende tijden zo 
belangrijk is om samen je vereniging vorm te geven. Je 
bijdrage leveren om je kinderen datgene mee te geven wat 
zo belangrijk is: in een veilige omgeving kinderen sportiviteit, 
respect en saamhorigheid mee te geven.

Sportbundels zal in de toekomst nog verder geoptimaliseerd 
worden. Het is nu een onmisbaar instrument binnen de 
vereniging. Alle facetten van de club (ledenadministratie, 
technische zaken etc.) zijn geïmplementeerd in Sportbundels.

De commissie vrijwilligers krijgt ondersteuning van 
deskundige mensen, die Sportbundels ontwikkeld hebben 
en nog steeds verder optimaliseren. Wij zijn één van de 
pilot-verenigingen, die vanaf het begin de ontwikkelaars 
van feedback voorzien. Zij zijn blij dat ze vanuit de praktijk 
commentaar krijgen van wat goed gaat of verandering, c.q. 
verbetering behoeft. Ze kunnen dus op maat onze vereniging 
bedienen als wij bepaalde applicaties toegevoegd willen 
hebben. Kortom, het vrijwilligersbeleid is nog volop in 
ontwikkeling. Het is de bedoeling, dat op termijn de leden 
zelf via Sportbundels worden aangestuurd. Zo worden wij 
als commissie ontlast. Wel blijft het noodzakelijk om de 
ontwikkelingen/mogelijkheden te monitoren en waar  
nodig bij te sturen.

Een punt van aandacht blijft de informatie, die de leden zelf 
in Sportbundels moeten zetten en deze ook up to date te 
houden. Ook het tot zich nemen van info van de vereniging  
is helaas niet voor elk lid al vanzelfsprekend.’

Wietse Tuinenga
Voorzitter commissie vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid  
wordt nu omarmd
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International U14 Tournament

26

2014 Feyenoord

2017 Borussia Dortmund

2015 Chelsea FC

2018 Bayern München

2016 Bayer 04 Leverkusen

2019 RSC Anderlecht
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De kantine
Jan Berkel

Het kantinevoer bestaat al lang niet meer alleen uit een vette hap, 
zoals een patatje oorlog, bruine fruitschaal of broodje frikandel. Het 
assortiment is tegenwoordig erg divers en bestaat onder meer uit 
allerlei gezonde, vers belegde broodjes en wraps. 

Een vertrouwd gezicht blijft dat Jan Berkel achter de bar of in de 
keuken staat. De 66-jarige ’s-Gravenzander doet het werk al ruim  
25 jaar. Voorheen deed hij dat elke zaterdag en sinds dit seizoen 
alleen nog als het Eerste uit speelt. “Het is een hele leuke groep 
mensen, daarom doe ik het nu nog steeds”, zegt hij. 

Op drukke dagen is het werk achter de bar volgens hem te 
vergelijken met “topsport”, met name als de kantine volstroomt 
na een wedstrijd van FC1. “Je moet hier harder werken dan bij je 
werkgever hoor. Zeker als je in de keuken staat, is het soms rennen 
en vliegen.”

Klagen zal Jan nooit doen en hij weet dat het werk de vereniging 
ook veel oplevert: een derde van de inkomsten komt binnen via 
kantineopbrengsten. 

Vanachter de bar heeft hij van alles zien gebeuren in het tienjarige 
bestaan van de club. Als hoogtepunt noemt hij de thuiswedstrijd 
van het eerste tegen Westlandia in het kampioensjaar 2017, met 
de “geintjes vooraf” en de “topwedstrijd” die volgde. “Dat was 
één groot feest en we hebben zo’n verschrikkelijk goede omzet 
gedraaid die dag.”

Ook de BOAL-toernooien met alle buitenlandse clubs op het Juliana 
Sportpark waren volgens Jan bijzonder. “Dat gaf weer een heel 
ander publiek.”

Maar Jan doet het niet alleen. Hij heeft een fantastisch team van 
vaste vrijwilligers om zich heen, aangevuld met vrijwillige krachten 
via Sportbundels. “Het gaat perfect”, zegt Jan. “En even meehelpen 
is zo makkelijk. Je kunt geen fouten maken. Met het nieuwe 
pinsysteem hoef je niet eens meer te rekenen!”

Van een patatje oorlog  
naar een gezonde wrap
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Trotse sponsor
FC 's-Gravenzande
Wij geloven in de verbindende kracht van
verenigingen. Zij brengen jong en oud in
beweging en versterken de samenleving. Daarom
zijn wij de komende jaren wederom trotse
sponsor van FC 's-Gravenzande.

Gefeliciteerd met het 10-jarig
jubileum!
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Aan de eettafel in huize Jonk gaat het vaak maar over één ding: 
voetbal. “Meestal beginnen we goed en vragen we naar elkaars 
dag, maar binnen één minuut is het onderwerp alweer voetbal”, 
vertelt John. “Gelukkig is Ingrid daar in meegegaan, anders 
hadden we een probleem gehad”, zegt hij lachend. Ingrid, zijn 
vrouw, beaamt dat. Ook zij komt uit een voetbalnest. 

“Ze is de vrouw met het meeste verstand van voetbal die ik ken”, 
zegt hun zoon Mike, die het spelletje met de paplepel ingegoten 
kreeg. In de jeugd ging zijn moeder altijd met hem mee. “Ik heb 
al zijn wedstrijden gezien”, vertelt Ingrid trots. 

“Nog meer dan ik”, vult haar man aan. Dat komt doordat John 
jaren lang actief was als jeugdtrainer. In die periode had hij bijna 
alle selectieteams wel een keer onder zijn hoede. Inmiddels is hij 
nu technisch coördinator van de bovenbouwjeugd. 

Nadat hij door veel blessureleed al vroeg moest stoppen als 
speler, rolde ook Mike het trainersvak in. Inmiddels staat de  
JO19-1 al voor het tweede jaar onder zijn leiding. Ingrid stond 
acht jaar lang elke week in de keuken bij de club. Momenteel 
staat ze nog maandelijks achter de bar, gewoon omdat ze dat 
zo leuk en gezellig vindt. “Vanachter de bar zie ik dat mensen 
het altijd naar hun zin hebben. Het is bijna altijd lachen, gieren, 
brullen. Het is één grote familie”, zegt ze.

Ook John en Mike voelen die warmte op het Juliana Sportpark. 
“Ook als er verloren is, maken mensen er een plezier van. Niet 
dat ik daar bij verlies nou zo goed in ben, maar al met al is het 
fantastisch”, zegt Mike. “Het is een heel grote club met allerlei 
soorten mensen, waarbinnen voor iedereen een plek is. Daar 
ben ik trots op”, concludeert John. 

Het is één grote familie

Familiebanden 
Mike, Ingrid en John Jonk

Toen Debby nog in de kinderwagen zat, ging ze al kijken bij haar 
vader Ed die voetbalde bij ’s-Gravenzandse SV. Haar moeder Nel 
maakte begin jaren ’70 deel uit van het allereerste damesteam 
van de Roodwit en haar zusje Patricia speelde onder leiding van 
Ed bij de meisjes van SV.

Debby’s man Frank komt oorspronkelijk uit Berkel. Via zijn 
schoonfamilie kwam hij op het Juliana Sportpark terecht. Hij 
was speler, trainer en later scheidsrechter. “Dat fluiten ligt mij 
veel beter. Dat doe ik op een hoger niveau dan waarop ik ooit 
gevoetbald heb”, zegt Frank lachend, die inmiddels als KNVB-
scheidsrechter actief is, maar ook af en toe het G-team fluit.

Veel mensen zullen ook Ed kennen als arbiter. Fluiten doet 
hij niet meer, maar Ed heeft er wel altijd van genoten. Als 
hoogtepunt noemt hij de internationale jeugdwedstrijden 
tijdens het BOAL-toernooi. “Ik heb Ajax, Feyenoord, Borussia 
Dortmund en Chelsea gefloten. Wie kan dat nu nog meer 
zeggen?”, vertelt hij trots.

Na zijn dertigjarige loopbaan als voetballer was Ed ook coach 
van SV3 en zat hij in verschillende commissies. Zijn inzet voor 
de club leverde hem een benoeming tot Lid van Verdienste op. 
Tegenwoordig is hij veel te vinden rond de wedstrijden van het 
Eerste en doet hij aan walking football.

Debby was een paar jaar leider bij de dames. Tegenwoordig 
begeleidt ze de pupillen, die met de eerste elftalspelers het 
veld oplopen. Dat deed ze ook tijdens de wedstrijden van 
diverse jeugdteams van Oranje op het Juliana Sportpark. Ze 
noemt dit een absoluut hoogtepunt. Met name vanwege “het 
familiegevoel dat we uitstraalden, waardoor teams zich welkom 
voelden.”

Het is dat “warme gevoel dat je bij elkaar hoort”, zegt Ed. Dat is 
volgens hem ook voelbaar in de kantine. Debby en Frank sluiten 
zich hierbij aan: “Het is altijd gezellig.”

Warme gevoel dat  
je bij elkaar hoort

Frank en Debby van den Berg en 
Ed Simonis

” ”
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Damesvoetbal
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Langs de lijn
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G-Voetbal
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10 jaar Minies
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Het beste team, 
voor het beste resultaat.

feliciteert  FC ‘s-Gravenzande met het 
10-jarig jubileum

Koopmanstraat 42  2672 GB Naaldwijk  T.  0174 752000                 E. info@bictgroep.nl  www.bictgroep.nl



Arie Dijkhuizen
Stichting Juliana Sportpark
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Mooie uitdagingen voor 
Stichting Juliana Sportpark

‘De exploitatie en het beheer van het Juliana Sportpark 
berust bij Stichting Juliana Sportpark. Deze stichting is 
opgericht bij de realisatie van het huidige clubgebouw 
in 2004 en is nadien volledig verantwoordelijk geworden 
voor het bieden van faciliteiten om de voetbalsport uit te 
oefenen’, zo weet bestuurslid Arie Dijkhuizen. 

Hij vervolgt met: ‘Dit proces is zeker niet zonder slag 
of stoot gegaan. Vlak voor het samengaan van de 
’s-Gravenzandse SV en de ’s-Gravenzandse VV ging de 
kantine van laatstgenoemde club in vlammen op. 
Dat was voor de stichting, in het fusieproces, een valse 
start. Met inzet van veel vrijwilligers hebben we snel 
de ruimte opnieuw kunnen inrichten en fungeert dit nu 
als onderkomen voor kinderopvanginstelling Okidoki. 
Dat is nu ook wel het mooie van het clubgebouw: het 
wordt multifunctioneel gebruikt. Er zijn inmiddels diverse 
andere huurders waaronder Fysiotherapie Sophie Stam. 

Samen met de bestuursleden hebben we handen en 
voeten gegeven aan de verdere uitbouw van de stichting. 
Als penningmeester vind ik het belangrijk dat we bij het 
beheer niet worden geconfronteerd met onverwachte 
uitgaven die direct hun weerslag hebben op de 
vereniging. Moet bijvoorbeeld het dak worden vervangen, 
dan moet het geld in kas zijn. Dat levert soms wel stevige 
discussies op. Het belang van de voetbalvereniging kan 
soms een ander zijn dan dat van de stichting. Niettemin 
lukt het steeds weer om elkaar te vinden. Dat vind ik 
mooi. We hebben verschillende verantwoordelijkheden, 
maar uiteindelijk streven we hetzelfde doel na. ”

Op dit moment wordt gewerkt aan de aanpassing van het 
clubgebouw met nieuwe kleedkamers en de tribune. Dat is de 
uitdaging voor de komende jaren en is zeker een mooi begin  
van de volgende 10 jaar’.
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Supportersvereniging & FC Aktief
Arie Jonker en Henk van Geest

FC Actief zit nooit stil

Henk van Geest, op de club, in het Westland en ook buiten de 
regio wellicht nog beter bekend als ‘DJ Henkie one-two one-
two’ klinkt aanvankelijk wat minder geestdriftig dan gewend als 
met hem contact wordt gezocht voor dit artikel. Een operatie 
aan de blindedarm speelt hem parten en krijgt nog een vervolg. 
Bovendien valt het de allesdoener net als vele anderen zwaar 
dat hij in zijn vaste doen en laten wordt beperkt, zo legt Henk 
uit. Toch draait Van Geest, geheel volgens zijn gewoonte, ook al 
snel weer bij en is hij enthousiast over FC Actief, de commissie 
welke verder bestaat uit Sanne Voois, Joery van de Zande, Barry 
Persoon, Yoram Westhoff, Trix de Zeeuw, Ronald van de Laar,  
Finn van der Linden en Ricardo Looije.

Henk is met 51-jaar de nestor van de groep. ,,Soms denk je wel 
eens aan stoppen, maar aan de andere kant is het ook weer zó 
leuk om met elkaar in de weer te zijn, dat de gedachte ook weer 
snel naar de achtergrond verdwijnt. Met FC Actief zorgen we 
voor de Derde Helft na afloop van de wedstrijd van het eerste 
elftal, is er tijdens het seizoen ook twee keer een vierde helft, 
zodat we ook de uit-spelende leden kunnen verwelkomen en 
nemen we ook het sinterklaasfeest voor de jongste jeugd en 
de organisatie van de voetbalkwis en de familiedag voor onze 
rekening. Ik bewaar zelf hele goede herinneringen aan ‘Heel FC 
zingt Hazes’ en de neonparty omdat er dan leuk met effecten 
kan worden gewerkt. Ook de avond met muziek uit de jaren ‘80-
’90 was geslaagd. Het is mooi om ouders achter de bar actief te 
zien en hun kinderen op de vloer. Het zorgt voor saamhorigheid. 
En dat is de insteek. Als FC Actief zitten we eigenlijk nooit stil’.

Supportersvereniging  
ziet graag meer leden

Arie Jonker noemt de organisatie voor het busvervoer van 
supporters naar Rotterdam voor de promotiewedstrijd tegen 
Alexandria’66 in 2013 en van recentere datum in 2019 het vervoer 
naar Rijswijk voor de finale van het toernooi om de districtsbeker 
als hoogtepunten voor de supportersvereniging.

Samen met Cor van Trigt, Emily Klop, Guido 't Hart, Henk 
van Geest, Isabelle Houtzager, Marian Boerma, Paul Broer en 
Monique van der Hout vormt Arie Jonker het bestuur van de 
supportersvereniging. ,,Bij heuglijk nieuws zoals een geboorte 
zorgen we voor een presentje. Zieken of geblesseerden 
voorzien wij van bloemen of een fruitmand en ook bij een 
overlijden staan wij stil,’’ zegt Jonker die wil benadrukken dat 
de supportersvereniging graag het aantal leden ziet toenemen. 
,,Voor een vereniging van 1600 leden hebben we er nu veel te 
weinig. Voor maar € 10,- per jaar ben je lid van de gezelligste 
supportersvereniging van het Westland. Lid worden kan 
eenvoudig door een mail naar fcg.sup.ver@gmail.com te sturen. 
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Ook voor merchandising kan je ons aanschieten.  De volgende 
artikelen zijn uit voorraad leverbaar: mokken, glazen, paraplu’s, 
sleutelhangers, stropdassen, handdoeken,  gymtassen, petten, 
vaantjes en CD’s met het clublied. Verder proberen wij een 
financiële bijdrage te leveren aan verschillende evenementen 
binnen de vereniging zoals het herfstkamp, het FC jeugdkamp,  
de wintersportdag, feestavonden, sinterklaasavond voor de 
jeugd, busreizen naar uitwedstrijden en een gezellige aankleding 
van de kantine. Kampioenen bij de senioren kunnen natuurlijk  
altijd rekenen op kannen bier. Voor de jeugdkampioenen regelen 
we een taart.’

””
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FC ’s-Gravenzande heeft het afgelopen decennium een 
professioneel opgezette jeugdopleiding weten neer te zetten, 
waarbij jeugdselectieteams training krijgen van gekwalificeerde 
oefenmeesters. Om ook niet-selectiespelers de kans te geven 
om op hoogwaardig niveau te trainen, is vier jaar geleden 
Voetbalschool Westland opgericht, waarbij alles draait om 
techniek.

Fernando Bolleboom (42) heeft de voetbalschool als coördinator 
van de niet-jeugdselectieteams in 2016 opgezet. Of eigenlijk blies 
hij die nieuw leven in. Het concept borduurt namelijk voort op 
de techniektrainingen, die Ron van Meerten voor de fusie al  
eens gaf aan de pupillen van ’s-Gravenzandse SV.

De trainingen zijn gericht op het individu en het ontwikkelen 
van technische vaardigheden. Kinderen leren kappen en 
draaien, trucjes en het beheersen van 1-tegen-1-situaties. 
De techniektrainingen zijn gebaseerd op de visie van René 
Meulensteen, die tussen 2001 en 2013 furore maakte als 
techniektrainer bij Manchester United.

De voetbalschool staat los van de jeugdopleiding van  
FC ’s-Gravenzande, maar sluit wel aan bij de filosofie van de  
club. De trainingen zijn op vrijdag en jongens en meisjes van  
7 tot 12 uit het hele Westland zijn welkom. 

De kinderen zijn op een “essentiële leeftijd waarop ze hun 
motoriek ontwikkelen”, legt Bolleboom uit. “In tegenstelling 
tot passen en trappen kun je dit later bijna niet meer aanleren.  
Je balbehandeling goed onder controle krijgen is net als leren 
lezen in groep 3”, zegt hij.

De focus ligt volgens Bolleboom op het behouden van plezier.  
“We willen kinderen een fijne en plezierige omgeving bieden.  
We zetten ze niet onder druk en coachen op een positieve 
manier. Op die manier gaan ze de oefenstof vanzelf beter 
beheersen.”

Naast plezier en de mogelijkheid om op een hoger niveau te 
trainen, heeft de voetbalschool nog een bijkomend voordeel.  
Zo kan een niet-selectiespeler door “een ander pad te 
bewandelen” misschien toch de selectie bereiken’, aldus 
Bolleboom. 

www.fcsgravenzande.nl/voetbalschoolwestland

Voetbalschool Westland
Fernando Bolleboom
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We willen kinderen  
een fijne en plezierige  
omgeving bieden”

10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE



PAYROLL

UITZENDEN

WERVING & SELECTIE

HR-ADVIES

VERZUIMBEHEER

SALARISADMINISTRATIE

www.gjpd.nl



Alweer 10 jaar FC ’s-Gravenzande. Een nieuwe club na de fusie 
tussen de twee voetbalverenigingen. Het is nu alsof het altijd 
zo is geweest. Iedere zaterdag fluit Henk Blok zijn wedstrijden. 
Vroeger bij de SV en nu bij FC ‘s-Gravenzande. 

Is er verschil? 
“Nee, alleen is het wat groter geworden en de spelers ken je 
niet allemaal meer. Maar dat kan ook zijn voordelen hebben. 
In het begin hoorde je nog wel eens: ‘Dat is een echt VV of 
SV-team’, maar ook dat behoort nu echt tot het verleden”. Hij 
vervolgt:  “Het voordeel van een grote vereniging is dat je wat 
meer mogelijkheden hebt met betrekking tot de KNVB. Zo mag ik 
regelmatig EHBO-dienst draaien bij de Oranje wedstrijden van de 
KNVB en dat zijn toch mooie evenementen die er in het verleden 
niet of nauwelijks waren”. 

Met veel plezier maakt Henk ook foto’s bij jeugdactiviteiten. “Ik 
blijf al die activiteiten dan ook graag doen binnen de vereniging’. 

Langs de velden en binnen de lijnen
Henk Blok en Geert-Jan Scholtens
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Alsof het altijd  
zo is geweest

Het is een stuk 
overzichtelijker  
geworden

Aan het woord is Geert-Jan Scholtens, coördinator 
wedstrijdzaken en scheidsrechters: “De fusie verliep vrij 
vlekkeloos. Organisatorisch leverde het spelen van twee 
voetbalverenigingen op hetzelfde complex best wel de nodige 
problemen op en leidde bij bezoekende verenigingen wel eens 
tot verwarring.

Zaterdag 1 had de ‘SV’ de beschikking over het complex en 
speelden alle elf- en zeventallen thuis en zaterdag 2 de ‘VV’. 
Maandag en woensdag was voor de ‘SV’ en dinsdag en donderdag 
voor de ‘VV’. Het hoofdveld was op de even weken voor de ‘SV’ en 
op de oneven weken voor de ‘VV’ beschikbaar voor het spelen 
van een doordeweekse oefenwedstrijd.

Aangezien de ‘SV’ uitgroeide naar ruim twee keer zoveel elf- en 
zeventallen als de ‘VV’ lukte het niet meer om de wedstrijden 
te verdelen over zaterdag 1 en zaterdag 2 en moest de ‘SV’ ook 
op de ‘VV-zaterdagen gebruikmaken van een aantal velden en 
kleedkamers.  
 
De samenwerking met Peter van de Berg, wedstrijdsecretaris van 
de ‘VV’, aangaande de indeling van de velden en kleedkamers op 
zaterdagen leidde er feitelijk toe dat het wedstrijdsecretariaat 
al gefuseerd was, een aantal jaren voor de feitelijke fusie in 
2010. De overgang naar één vereniging in 2010 leverde voor het 
wedstrijdsecretariaat dan ook geen enkel probleem op.

Terugkijkend op de SV jaren als wedstrijd- en scheidsrechter 
coördinator sinds 1985 of daaromtrent en de laatste tien jaar 
bij de FC ’s-Gravenzande, kan ik zeggen: Dat twee verenigingen 
op één complex hun charme en problemen hadden, maar dat 
het werken met één vereniging alles wel overzichtelijker heeft 
gemaakt”.

” ”

10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE



42 10 JAAR FC ’s-GRAVENZANDE

Social Media
Eric Moraal, Robin van Leeuwen, Ton van de Water,  
Dick Hartman en Theo Doelman
FC ’s-Gravenzande maakt al jaren dankbaar gebruik van sociale media als Facebook, 
Twitter en Instagram om het bereik van de club te vergroten.

In het oprichtingsjaar 2010 maakten Eric Moraal en 
Ronald van Eekelen een Twitteraccount aan voor 
FC ’s-Gravenzande. Ze besloten rechtstreeks te gaan 
twitteren over de verrichtingen van het eerste elftal, 
omdat zij toch altijd al bij de wedstrijden aanwezig 
waren.

“Het was pionieren, maar door het voetbalwereldje 
werd het al gauw serieus gelezen. 

Met name voor mensen die niet bij de wedstrijd 
konden zijn, was het een ideale manier om op 
de hoogte te blijven. Ook regionale media zoals 
Omroep West en de WOS pikten het op. Voor hen 
was het een snelle nieuwsbron”, vertelt Eric. Na  
10 jaar trouwe “Twitterdienst” heeft Eric inmiddels 
het stokje aan  Dick Hartman overgedragen.

De afgelopen tien jaar bleef Eric in maximaal 140 en later 280 tekens online verslag 
doen. In die periode is FC ’s-Gravenzande het supersnelle medium ook gaan 
gebruiken om nieuws en informatie over de club te verspreiden. 

Sinds 2013 is de club ook actief op Facebook. Twee jaar later kwam daar Instagram bij. 
Robin van Leeuwen en Ton van de Water zijn degenen die nieuwsberichten, 
die op de website staan, doorplaatsen naar deze sociale kanalen. Dit wordt 
aangekleed met eigen foto’s en video’s van de mini’s tot de veteranen.

De website van FC ’s-Gravenzande is al jaren niet meer weg te denken. Al weet 
webmaster Theo Doelman nog dat de clubbladen verdwenen. “Dat was een 
cultuurshock. Nu is alles niet alleen online te raadplegen, maar levert de KNVB  
ook wedstrijdinformatie automatisch aan”, vertelt hij.

Overigens bieden sociale media nog meer mogelijkheden. Toen dit jaar geen 
supporters bij de wedstrijd van het eerste mochten zijn, pakten Theo en fotograaf 
Pieter Vermeer de iPad erbij en zonden zij de tweede helft rechtstreeks uit via 
Facebook Live. “Zaten daar toch zo’n 140 mensen thuis naar te kijken”, glundert Theo.

Alles is online 
te raadplegen

Website: www.fcsgravenzande.nl
Twitter: twitter.com/fcsgravenzande
Facebook: www.facebook.com/fcsgravenzande
Instagram: www.instagram.com/fc_sgravenzande

”
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