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Gezien door de ogen van Corien
Wat gaat een jaar altijd weer snel voorbij! Nadat
Maasdijk vorig seizoen goed van start was gegaan in de
vierde klasse met veel overwinningen en spectaculaire
uitslagen, kantelde dit na de winterstop de andere kant
op. Dusdanig dat we bijna van geluk konden spreken
dat er nog meegedaan kon worden in de nacompetitie.
Helaas is het niet gelukt te promoveren. Maasdijk
en nacompetitie spelen schijnt niet zo’n hele goede
combinatie te zijn jammer genoeg.
Er heeft na de ledenvergadering in november vorig
jaar een bestuurswisseling plaatsgevonden. De vacante
plek van jeugdvoorzitter is ingenomen door Robin van
der Salm. Nadat Wim de Jong had aangegeven dat
hij er mee ging stoppen is Kevin van Gulik mee gaan
draaien in het bestuur. Toen de leden er tijdens de
ledenvergadering mee in stemden dat hij toe zou treden
als bestuurslid Technische zaken, was het allemaal weer
compleet. Patrick Fieret staat ook dit seizoen weer aan
het zogenaamde roer. Als de spelers fit en blessurevrij
blijven dan kan er dit seizoen misschien wél succes
geboekt worden en daarmee doel ik natuurlijk op de
stap terug – of vooruit, ’t is maar hoe je het bekijkt -

inhoud

naar de derde klasse.
Inmiddels zijn de trainingen al weer een paar weken
bezig voor de selectiegroepen. De zomervakantie is
weer ten einde en langzaamaan gaat het aan de Lange
Kruisweg weer “leven”.
Wat ik ook nog kwijt wil, is dat we nieuwe buren
krijgen en dat er dus binnenkort een begin gemaakt
gaat worden met de voorbereidingen van de komst van
Korfbalvereniging Dijkvogels. Volgend jaar zal veld 4 er
helemaal anders uit zien! Mochten er korfballers onder
ons zijn die dit lezen, dan wens ik ze heel veel succes!
Tijd voor mij om aan dit verhaal een “eind te breien”.
Zoals altijd spreek ik de wens uit dat we er met elkaar
weer een mooi seizoen van kunnen gaan maken;
leden, vrijwilligers, vrienden en niet te vergeten onze
sponsoren, want die zijn ook onmisbaar. Veel leesplezier
in deze mooie uitgave. Mijn wens is dat er door mijn
ogen weer heel veel mooie dingen gezien mogen gaan
worden …
Met een sportieve vriendelijke groet,
Corien
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Een nieuw seizoen,
wat gaat het ons brengen?
De zomer is omgevlogen, in mei waren we nog in de race om via de nacompetitie een stapje hogerop
te komen. Helaas is dat ondanks de inzet van de spelers niet gelukt. Na het verlies tegen Gouda was
er even een kater, maar die werd door een prima georganiseerde seizoensafsluiting, inclusief de
traditionele penaltybokaal, weer snel achter ons gelaten.
Als je terugkijkt naar vorig jaar, moet je dat doen om er wat van te leren, en vooral de vele
goede momenten koesteren want die zijn er zeker voldoende geweest. Dit geldt niet alleen voor het
vlaggenschip, maar ook bij de lagere elftallen, jeugd- en vrouwenteams.
Natuurlijk zijn we altijd prestatiegericht ingesteld. Het liefst willen we
altijd winnen, een beetje de “van Gaal mentaliteit”, maar het gaat
er ook om dat het spelletje met plezier beleefd wordt. Zodat er
daarna nog gezellig nagepraat kan worden in de kantine of
op het terras. Hierin heeft het voetbal, en zeker bij
vv Maasdijk, een belangrijke sociale functie.
Inmiddels is de zomerstop achter de rug en
hebben we kunnen genieten van een, voor velen,
verrassend leuk WK met een prachtige derde
plaats. Daarin is denk een beetje de parallel
getrokken met het vorig seizoen voor Maasdijk 1,
prima start, mooie wedstrijden, veel doelpunten
voor en weinig tegen. Alleen op het eind, mede
door vele blessures, het net niet gehaald.
Voor het nieuwe seizoen hebben we weer aardig
wat aanwas van nieuwe leden, jeugd, meisjes,
vrouwen en senioren. Iedereen is van harte
welkom en we zullen ervoor zorgen dat jullie het
prima naar je zin krijgen.
In het stukje van Corine wordt een woord van dank
uitgesproken aan leden, vrijwilligers, vrienden en
sponsoren. Ik sluit me hier volledig bij aan. Zonder jullie
zou er niet veel van terechtkomen. Namens het bestuur
van vv Maasdijk veel dank!
Afsluitend wil ik iedereen voor het nieuwe seizoen
veel sportief plezier toewensen, speel het spel met veel
sportiviteit en passie dan komen de resultaten vanzelf.
Succes!
Martien de Zeeuw
Voorzitter vv Maasdijk
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De visie van Hans Jongmans

Goedlachs stapt Hans op zaterdagmorgen de bestuurskamer binnen waar we afgesproken hebben voor dit
interview. Hij heeft er al een traininkje opzitten, een
zwemtraining in dit geval. Hans bereidt zich namelijk voor op “A Local Swim” in de Lier, georganiseerd
door de Stichting ALS Westland (wat inmiddels op 16
augustus heeft plaatsgevonden – red).
Corine Sonneveld
Iets anders dan voetbal, dat zeker. Het doel is echter
zijn beweegreden. Goede vriend en oud-Maasdijk speler
John van der Meij is helaas getroffen door deze vernietigende ziekte ALS. Er is veel geld nodig om research
te doen dus was meedoen aan deze “swim” voor Hans
geen keuze, om zo via sponsoren geld hiervoor te
genereren. “Ja, dit is een heel heftig verhaal natuurlijk.
Iemand die je zo na staat en die dit overkomt, dat is
misschien wel het meest erge in zijn soort. Het is ook
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gewoon niet te bevatten voor mensen die geen idee
hebben wat deze ziekte met iemand doet, maar het hakt
er behoorlijk in hoor. Hopelijk wordt er snel wat gevonden om deze vreselijke ziekte te stoppen”.
Hans praat makkelijk en veel mensen kennen hem
inmiddels. Voor wie hem nog niet kennen: Hans is bijna
50 lentes jong en heeft 27 jaar geleden één seizoen bij
vv Maasdijk gevoetbald. Daar heeft hij zijn Maasdijkse
Corina ontmoet waar hij mee getrouwd is. Hans is vader
van een zoon en een dochter en van de 30 jaar dat hij
nu vrachtwagenchauffeur is, werkt hij sinds 2001 bij
Van der Windt Verpakkingen in Honselersdijk.
Op de vraag of hij naast zijn drukke baan én werkzaamheden bij vv Maasdijk nog tijd over heeft voor zijn
hobby’s antwoordt hij dat hij graag naar muziek luistert
en van uiteten gaan houdt. Daarnaast blijft er altijd tijd
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over voor een bezoek aan zoon Robin die in Heerenveen woont en dochter Kelly die naar het Brabantse
Raamsdonkveer vertrokken is. Toen zoon Robin vier
seizoenen geleden bij vv Maasdijk ging voetballen is hij
door de toenmalige trainer en vriend Martin Vermeer én
bestuurslid Wim de Jong benaderd om de functie van
algemeen technisch coördinator te gaan vervullen. “Ik
heb er een tijdje over nagedacht en besloot er vol voor
te gaan. Dit is nu drie-en-een-half jaar geleden. Het is
best wel een tijdrovende klus hoor, maar ik doe het nog
steeds met veel plezier. Als ik het gevoel krijg dat we
niet meer verder kunnen zeg ik: tot hier en niet verder.
Soms is dat wel lastig, als dingen langer duren dan
dat ik geduld heb, maar ja we zijn en blijven allemaal
vrijwilliger hè?!”

hier voor de A-selectie regelen, dan mogen we daar best
trots op zijn”.
Wat hij niet veranderd vindt is de sfeer in vergelijking
met 27 jaar geleden. Nog steeds voelt het bij vv Maasdijk als ‘een warm bad’, zeker als je kijkt naar andere
clubs. Hans vindt vv Maasdijk een mooie club met heel
veel vrijwilligers die alles met plezier en liefde voor hun
club doen.

Hij vindt dat er de afgelopen jaren wel het een en ander
veranderd is, al blijft het moeilijk om nu precies aan te
geven wat. De Technische Commissie vindt het wél belangrijk dat het beleidsplan nageleefd wordt. “We streven er naar de hele club, en gelukkig doen de meesten
dat ook wel, 4-3-3 te laten spelen. Dat kost tijd maar
we zijn op de goede weg al zou hier en daar een beetje
meer discipline in acht genomen kunnen worden”.

Hans praat dus graag, geeft ook zeker zijn mening,
maar heeft ook een luisterend oor. Hij wil graag weten
wat er leeft en ondanks dat hij weleens direct overkomt, blijft hij bovenal mens. Iemand die eigenlijk met
iedereen het beste voor heeft. Op de vraag voor welke
speler binnen de huidige ploeg hij veel respect heeft
zegt hij na lang nadenken: Kevin Huis. Hans benadrukt
dat hij er zomaar meer op zou kunnen noemen. Op het
moment dat Hans in de Technische Commissie aan de
slag ging, wilde Kevin er de brui aan geven, aldus Hans.
Een paar gesprekken tussen Hans en Kevin klaarden de
lucht en hij zegt dan ook met trots: “Kijk waar Kevin
nu staat, al moet Kevin natuurlijk vooral trots zijn op
zichzelf”.
Hans kent veel mooie hoogtepunten als het om voetbal
gaat. De meest recente is wel de promotie met Maasdijk in 2011 met het winnende doelpunt van zijn eigen
zoon. “Dat is natuurlijk prachtig” zegt hij “en verder
zeker alle kampioenschappen en hoogtepunten van mijn
favoriete club Ajax”. Hij spreekt de wens uit dat we met
vv Maasdijk, “deze prachtige club”, nog steeds stappen
blijven maken en dat we met Maasdijk 1 een gooi gaan
doen om te promoveren, want met die 4e klasse, daar
is hij wel klaar mee. Eigenlijk is zijn boodschap dat, als
alle neuzen dezelfde kant op staan en ieder zijn ding
doet, het wel goed komt. Daar vertrouwt hij gewoon op.
“Qua sfeer kan het haast niet beter bij de mooiste club
van het Westland”.

Hans kijkt zorgelijk als het over discipline gaat, heeft
soms het gevoel dat niet iedereen, zeker op selectieniveau, hetzelfde voor ogen heeft om er het maximale uit
te halen. Daar heeft hij weleens wat moeite mee. “Wij
investeren in de speler om beter te worden dus verwachten we daar ook iets van terug. Als je kijkt wat we

Vorige Club(s): Verburch, vv Maasdijk, Fortuna Vl, MSV
’71 en Excelsior Maassluis
Favoriete Club NL: AJAX
Favoriete buitenlandse club: Barcelona
Positie/wat voor speler was je? Spits, aanvallende middenvelder, laatste verdediger, beetje een “as” speler.

Als we het over ambities hebben dan vindt Hans dat,
zoals het beleidsplan het aangeeft, Maasdijk een stabiele
3e klasser moet kunnen worden met een uitschieter
naar boven. “Met aanvallend voetbal, zodat het voor de
altijd meereizende supporters leuk is om naar te kijken.
Dat valt soms niet mee in de 4e klasse. Ik denk wel
dat we een beetje meer geduld moeten hebben richting
onze piepjonge ploeg. Er komt talent genoeg aan, maar
we moeten er voor waken om niet meteen alles van
deze gasten te eisen. We hebben met Patrick Fieret een
uitstekende trainer ervoor staan die daar prima mee
overweg kan”.
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Hans Bergwerff,
terug van
weggeweest!
Hans Bergwerff vertrok op zijn 25ste (na 19 jaar in het rood/zwart te
hebben gevoetbald) naar vv Naaldwijk. Na 4 jaar is Hans weer te zien
in het vertrouwde vv Maasdijk shirt. Want zeg nou zelf, dit shirt staat
hem toch veel beter!
Claudia Visser
Kun je in het kort vertellen over jouw tijd bij Naaldwijk?
Samen met Martin de Zeeuw ben ik naar Naaldwijk gegaan. Mijn
broer Ard speelde toen al in het eerste van Naaldwijk. De eerste 2 seizoenen heb ik
samen met hem mogen voetballen. Dat was bijzonder, samen met mijn broer in het eerste elftal spelen.
In mijn tweede seizoen bij Naaldwijk zijn we kampioen geworden en gepromoveerd naar de tweede klasse.
Waarom heb je besloten om weer bij vv Maasdijk te komen voetballen?
Ik wilde graag weer met mijn vrienden Martin en Kevin voetballen en lekker dichtbij huis.
Het heeft dus eigenlijk niets met je blessure te maken?
Nee, totaal niet. Eigenlijk wilde ik vorig seizoen al terug komen naar Maasdijk, toch heb ik er nog een jaar aan vast
geplakt. Dat had ik achteraf misschien beter niet kunnen doen, want na 4 wedstrijden raakte ik al geblesseerd aan
mijn knie.
Wat heb je precies aan je knie?
Mijn voorste kruisband was afgescheurd. Gelukkig heb ik er nu bijna geen last meer van, maar ik doe het wel rustig
aan! Vlak na de operatie stapte ik op de hometrainer. Helaas viel dat goed tegen. Gelijk weer een dikke knie vol
vocht. Dan word je weer even teruggegooid, dat wil ik niet nog een keer dus ik doe het rustig aan.
Met mijn fysiotherapeut Maurice van Veldhooven ben ik echt heel blij, hij heeft een goed revalidatieprogramma voor
mij gemaakt en heeft mij goed geholpen.
Hoe zie jij je toekomst bij vv Maasdijk, wil je weer in het eerste spelen?
Eerst zal ik nog tot eind augustus moeten revalideren voordat ik weer met de groep mee mag trainen. Dan wil ik in
het tweede gaan voetballen, daar eerst veel doelpunten maken en zelf weer het vertrouwen krijgen. Als dat goed gaat
en ik kan weer terug komen op mijn niveau, ga ik zeker aan Maasdijk 1 denken. Maar alles stap voor stap…
Wat doe je voor werk?
Samen met mijn broer Ard zijn we 4 jaar geleden ons eigen bedrijf begonnen BE-Freshproduce. We zijn klein
begonnen en hadden alleen een boekhoudster in dienst. Nu 4 jaar later bestaat ons team uit 16 man!
BE-Freshproduce exporteert groente en fruit naar het Midden en Verre Oosten. Onze vader is onze adviseur en met
een neef van ons die ook bij BE-Fresh werkt, zijn we echt een familiebedrijf.
Hans, heel veel succes met je herstel en we hopen je snel weer fit op het veld te zien!
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Het 7x7 vrouwenteam
Op een mooie zomeravond mocht ik met het vrouwen
7x7 team in het zonnetje gezellig kletsen over hun
team.
Een aantal van deze vrouwen voetballen al jaren met
elkaar. Kijk maar eens op de foto die in de kantine
hangt met een mini Michelle Mulder (zou zij al haar
skills van deze vrouwen hebben geërfd?). Toen waren
de nu ervaren voetbalsters nog jonge meiden, die
met heel veel plezier en fanatisme onder leiding van
Romilda Mulder een leuk balletje trapten.
Claudia Visser
Deze vrouwen spelen nu alweer 5 jaar als 7-tal in
de 25+ competitie en gaan opnieuw met elkaar het
Westland door. Door de jaren heen is deze competitie
uitgegroeid tot 11 teams. De vrouwen spelen 1x per
maand op zaterdagmiddag met alle teams bij één van
de 11 verenigingen. Beregezellig natuurlijk, want elke
keer kom je dezelfde vrouwen weer tegen.
Maar wie zijn de spelers van dit team nou eigenlijk?
Speciaal voor u, een paar van deze dames in een
notendop:
• De aanvoerster en regelaar Sylvia Hordijk; Sylvia
geeft aan dat haar team fanatiek is maar waar
gezelligheid ook zeker belangrijk is.
Volgens haar teamgenoten hebben de meiden een
fantastische aanvoerster, ze regelt alles en pept het
team goed op. Hop, hop, sjhop, sjhop, gas d’r op!
• Danielle Jansen is de keepster van het team. Als er
iemand jarig is, komt Daniëlle met een koelbox vol
limonade (lees: wijn…) aan en hangt ze de slingers
op!
• Jenny Versteeg; zij gaat dit seizoen weer haar
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vertrouwde Maasdijk shirt dragen. Jenny geeft aan
dat voetballen bij Maasdijk voelt als thuiskomen,
welkom thuis Jenny!
• Els Schoenmaker en Suzanne van Vliet; deze
vrouwen zijn al jaren een vaste waarde in dit team.
Helaas hebben zij hun voetbalschoenen ingewisseld
voor een hangmat en een paar teenslippers… Zij gaan
beide met hun gezin (afzonderlijk van elkaar) naar
Kenia.
Elke dinsdag trainen de vrouwen onder leiding van
Erik Verduijn, die samen met zijn keeperstrainer Arend
Broos en veld- en keeperstrainer Rob Koppenol dit
vrouwenteam klaarstoomt voor de wedstrijden. De 2
laatst genoemden zijn tevens ook de nieuwe sponsors
van dit vrouwenteam. Beter bekend als Jetvertising
b.v. en Broos Verspreiding. Zij steken dit vrouwenteam
helemaal in het nieuw, bedankt hiervoor! Een geweldige
technische staf waar menig team jaloers op zal zijn.
Ben jij 25 jaar of ouder en heb je nog een paar
voetbalschoenen van vroeger in de schuur liggen en
nieuwsgierig geworden naar de andere dames van
dit team? Kom dan gezellig een keer mee trainen.
Elke dinsdag om 20:00uur gaat de training van start.
Iedereen die zin heeft om een fanatiek maar zeker ook
gezellig balletje te trappen is van harte welkom! Ze
kunnen nog wel een paar vrouwen gebruiken.
vv Maasdijk heeft ook een heren 35+ team, maar helaas
waren deze mannen wat verlegen. Gelukkig merken we
daar in de kantine op zaterdagmiddag altijd erg weinig
van!
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Voetbal een jongenssport?
Een interview met Anna van Staalduinen (8), Anique Zuidgeest (11) en trainster / leidster
Amber van Staalduinen (19)

“Nee”, roepen de twee jonge meiden in koor. “Vroeger
gingen alleen jongens voetballen, maar nu is dat niet
meer zo”. Dat voetbal tegenwoordig de snelst groeiende
sport onder meiden is, is al wat langer bekend. Ook
de dames/meiden afdeling van vv Maasdijk groeit
gestaag. Inmiddels telt onze vereniging 7 teams (F, E,
D, C, A en 2 damesteams). Maar wat maakt voetbal nu
zo leuk? En is er een groot verschil tussen jongens en
meidenvoetbal?
Natascha van Staalduinen
Hoe lang zitten jullie al op voetbal en in welk team
gaan jullie komend seizoen spelen?
Anna: “Ik zit nu 3 jaar op voetbal. Het eerste jaar heb ik
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bij de Mini F gespeeld en vorig jaar in de F4 samen met
mijn broer. Komend jaar ga ik in de F3M spelen met
alleen maar meiden”.
Anique: “Ik zit nu 6 jaar op voetbal, vanaf 2008. Ik heb
altijd tussen de jongens gespeeld tot er vorig seizoen
voldoende meiden waren om de E6M te vormen.
Komend seizoen ga ik in de MD1 voetballen”.
Amber, jij was een van de eerste meisjes van vv
Maasdijk en hebt in de beginjaren ook altijd tussen de
jongens gevoetbald. Is er veel veranderd door de jaren
heen?
“Toen ik 12 jaar geleden ging voetballen, was dat
bijzonder. Sommige mensen vonden het zelfs een beetje

presentatiegids vv maasdijk

gek dat ik tussen de jongens ging spelen. Nu is dat niet
meer zo. De meiden die nu op voetbal gaan, worden
niet meer raar aangekeken”.
Waarom zijn jullie gaan voetballen?
Anique: “Mijn oudste broer Roy zat op voetbal. Toen
daarna mijn tweelingbroer Freek ook op voetbal ging,
wilde ik het ook wel eens proberen”.
Anna: “Bij mij ook! Toen Gavin begon met voetballen,
kreeg ik er ook wel zin in”.
Waarom schiet jij nu in de lach, Amber?
“Ik was jaren geleden met mijn broer Jente buiten aan
het spelen, toen hij tegen mij zei dat ik ook gewoon op
voetbal moest gaan. Toen ben ik naar binnengelopen en
zei ik tegen mijn moeder: Mam, ik wil op voetbal!”
Als ik het dus goed begrijp, zijn jullie gaan voetballen
omdat jullie (tweeling)broer ook voetbalt. Hoe is het om
in het zelfde team als je broer te voetballen?
Anique: “Dat heeft ook wel zo zijn mindere kanten.
Mijn broer zegt vaak ‘Je doet het fout’, terwijl de trainer
dan vindt dat ik het goed doe. Ook doet hij vaak stoer
en dan zegt hij: ‘Meiden kunnen niet voetballen’”.
Anna: “Ik vind het juist wel leuk om samen met mijn
broer te voetballen. We hebben een goal in de tuin en
dan probeer ik bij Gavin te scoren. Soms kan ik het wel
van hem winnen”.
Amber, jij hebt vroeger ook altijd tussen de jongens
gevoetbald, maar het lijkt mij dat dit op een gegeven
moment fysiek niet meer mogelijk is. Hoe denk jij
hierover?
“Ik denk dat het t/m de E niet veel uitmaakt. Vanaf
de D (11 jaar) wordt het wat lastiger, omdat jongens
dan fysiek wat sterker worden (puberteit). Je moet dan
als meisje technisch echt goed zijn om mee te kunnen
komen”.
Wat vinden jullie leuker: een team met alleen maar
meisjes of ook met jongens erbij?
Anique: “Het maakt mij eigenlijk niet zo veel uit. Er
is ook niet echt een groot verschil. In elk team zitten
er wel spelers die beter zijn dan de rest. Wel schieten
jongens wat harder en zijn ze ook wat grover, maar
tussen de meiden is het juist weer veel gezelliger”.
Anna: “Ik heb tot nu toe alleen maar tussen de jongens
gespeeld samen met 3 andere meiden, maar het lijkt mij
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wel leuker om alleen met meiden te spelen. Sommige
jongens spelen alleen over naar jongens en schieten
de bal expres niet naar meiden. Soms zijn er jongens
die voor de wedstrijd zeggen ‘Ah, er zitten meisjes bij’,
maar dan zeggen wij gewoon: “We laten het zo wel
zien’”.
Anique: Ja, dat is erg grappig. Met de E6M speelden we
weleens tegen alleen maar jongens waar we gewoon
van wonnen. Jongens denken ook vaak dat ze ons wel
even voorbij kunnen spelen, maar dat is helemaal niet
zo. Ik heb er genoeg uitgespeeld”.
Amber, jij hebt zowel training gegeven aan jongens als
aan meiden. Is er een groot verschil tussen jongens en
meiden trainen?
“Er zijn zeker verschillen. Als meiden staan te wachten
in een rijtje voor een oefening dan staan ze te kletsen
en te giechelen, terwijl jongens elkaar aan het treiteren
zijn en de bal van de ander wegschieten. Meiden klagen
wel sneller over pijntjes of dat ze moe zijn en geen zin
hebben om rondjes te rennen”.
Wat is jullie favoriete positie in het veld?
Anna: “Ik vind het leuk om te scoren, maar ik ben beter
in verdedigen. Soms vind ik het ook wel leuk om te
keepen, maar daar ben ik niet echt goed in. Misschien
later…..”
Anique: “Ik sta het liefst voorin, maar daar ben ik
eigenlijk niet nodig omdat we ook andere goede
aanvallers hebben. Daarom sta ik vaak achterin, wat
beter is voor het team. Dat is ook het leuke aan voetbal,
het is een echte teamsport”.
Wat is jullie favoriete voetbalclub en speler?
Anique: “Ik kijk wel veel voetbal, maar ik ben eigenlijk
niet echt voor een bepaalde club”.
Anna: “Ik ben voor Sparta. Soms mag ik met mijn
vader mee naar Sparta. Mijn favoriete speler is Johan
Voskamp, omdat hij de topscorer is.”
Hebben jullie nog andere hobby’s naast voetbal? Of doen
jullie nog andere sporten?
Anique: “Ik doe nog iets heel anders dan voetbal,
namelijk dansen. Daarnaast hou ik van tekenen en
knutselen”.
Anna: “Ik doe alleen voetbal, maar ik hou ook van
lekker eten zoals patat en computeren”.
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In gesprek met
Cees Hoorweg

Aangezien de oprichtingsdatum van destijds SV
Maasdijk in 1945 ligt, betekent dit dat de vereniging
in 2015 haar 70-jarige jubileum tegemoet gaat. Door
de tijd is er veel veranderd, heel veel zelfs. In gesprek
met Cees Hoorweg, noem hem de archivaris van onze
club en bijna net zo oud, kom je veel te weten.
Corine Sonneveld
Cees is geboren in 1946 en was een laatbloeier als het
om voetballen gaat. Pas in 1962, toen hij al 17 jaar oud
was, is hij begonnen met voetballen. Hij is al ruim 50
jaar lid van de club, al is dat niet meer actief natuurlijk,
maar wel bijna dagelijks nog op de club aanwezig. Altijd al was voetbal zijn lust en leven. De reden waarom
hij zich op latere leeftijd als lid aangemeld heeft, is dat
hij altijd een krantenwijk had waarbij ook op zaterdag
bezorgd moest worden.
Op zijn 17e kwam hij in de A-junioren terecht, waar hij
2 jaar gespeeld heeft aan de Nollaan. De accommodatie
aan de Nollaan bestond toen uit een zogenaamd wedstrijdveld en een trainingsveld. Als er op zaterdag gevoetbald moest worden, moest er eerst stront geschept
worden. Dit vanwege de paarden die op het veld graasden van toenmalig wedstrijdsecretaris Wim Scheffers.
Voordat er gevoetbald kon worden, moesten de paarden
van het veld af gedreven worden om ze vervolgens achter het hek te plaatsen. ’s Avonds konden deze paarden
gewoon weer terug naar het “wedstrijdveld”. Voordeel
was dat het gras niet gemaaid hoefde te worden, want
dat deden de paarden. Alle teams speelden en trainden
op het hoofdveld. In zijn tweede jaar als A-junior werd
hij met zijn team A1 kampioen. Daarna is vv Maasdijk
verhuisd naar de Lange Kruisweg. In 1962 telde Maasdijk 5 seniorenelftallen, 5 juniorenelftallen en 1 pupillenteam. Cees speelde altijd in een lager team, was niet
goed genoeg zo zegt hij zelf. Wel heeft hij ooit één keer
in Maasdijk 1 gespeeld, dit terwijl hij op dat moment
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grensrechter was. Cees moest toen, vanwege spelerstekort, invallen. Juist in die wedstrijd tegen KSD gaf hij
de winnende voorzet aan Martin Vermeer die de bal
erin kopte. Zijn mooiste voetbalervaring zo zegt hij zelf.
Met een grijns op zijn gezicht vertelt hij dat hij spelend
in Maasdijk 1 nooit één wedstrijd verloren heeft. Hij is
14 jaar grensrechter geweest, al is het wel met kleine
onderbreking, omdat hij toch weer wilde voetballen. In
de jaren ’82-’87 functioneerde hij als leider, waarvan
3 jaar in een dubbelfunctie want toen deed hij ook als
grensrechter dienst. In het seizoen ’85-’86 werd Maasdijk kampioen en promoveerde naar de derde klasse. De
nacompetitiewedstrijd tegen Scheveningen die gespeeld
moest worden om promotie af te dwingen, werd gespeeld aan de Hoge Bomen bij Naaldwijk. Saillant detail
hierbij is dat Patrick Fieret, huidig trainer van Maasdijk,
in het Scheveningse elftal speelde. Zo blijkt de wereld
altijd maar weer klein!
Cees heeft veel fotomateriaal verzameld en alle clubbladen bewaard vanaf 1962. Inmiddels beschikt
vv Maasdijk dankzij Cees over een hele kast vol met
oude clubbladen, krantenknipsels en fotomateriaal verwerkt in heel veel plakboeken.
Ook heeft Cees jarenlang de pupil van de week gefotografeerd; daar heeft hij heel veel plakboeken van. Sinds
een jaar of zes, mede vanwege de digitalisering, is Cees
hier mee gestopt, iets wat hij eigenlijk best jammer
vindt. Tegenwoordig leven we in een digitale wereld,
een tijd waar het nieuws binnen handbereik openbaar
wordt. Cees zegt dat het hem allemaal weleens te snel
gaat maar geeft toe dat hij zelf sinds kort ook “digitaal”
is.
Cees is nog steeds actief als leider. Al vier jaar leidt hij
een zaalvoetbalteam van MVV ’27, wat al drie jaar op
rij kampioen is geworden en daar is hij best trost op!

presentatiegids vv maasdijk

Familie de Vos
Wat zijn we bij vv Maasdijk blij met al onze vrijwilligers. Want laten we eerlijk zijn; wat is een vereniging
zonder vrijwilligers? Wat zouden we doen zonder al
die leiders, trainers, bestuursleden, kantinemedewerkers, scheidsrechters, kampleiders, schoonmakers etc.
etc. Extra blij worden we daarom van deze familie
waarvan alle gezinsleden actief hun vrijwillige steentje
bijdragen aan onze club. Een voorbeeld voor ons allemaal!
Mammarazzie.
Bij de familie de Vos zit het voetballen in de genen.
Abram begon rond zijn 10e jaar te voetballen bij vv
Maasdijk. Destijds was zijn vader actief in het jeugdbestuur. Ilona ging op haar 13e voor het eerst met de
dames meevoetballen, haar moeder werd leidster van dat
team. Terwijl Abram en Ilona zelf fanatiek voetbalden
hadden ze ook allebei al jong tijd voor andere taken binnen de club zoals het leiden van een jeugdteam.
Door de jaren heen heeft Abram heel veel verschillende
taken verricht bij vv Maasdijk. Hij begon als leider van
een E-team op zijn 16e waarna hij als wedstrijdsecretaris
toetrad tot de jeugdcommissie. Hij maakte zich vooral
sterk voor het opzetten van het voetbalkamp met Diana
van der Kaay. De eerste jaren gingen ze een midweek
naar een clubgebouw in Rotterdam, Schiedam, Rijswijk
en Numansdorp. Op maandag vertrokken ze met de Effies
en op woensdag kwamen de Eetjes erbij. Heerlijke drukke
weken waren dat natuurlijk, later draaiden ze dat om:
eerst de Eetjes en later de Effies, dat was minder slopend
voor de kampleiding! Tegen de tijd dat het voetbalkamp
getransformeerd werd tot een weekend met alle Effies
en Eetjes bij elkaar, ging zoon Robin inmiddels ook als
kampleider mee. Zo vader, zo zoon.
Niet geheel verrassend werden de kinderen alle drie
al jong lid van vv Maasdijk. En steeds waren Ilona en
Abram paraat als leider. Ilona herinnert zich nog het jaar
dat ze samen met Peet Solleveld eerstejaars Effies leidde.
Peet vertelde in de rust gepassioneerd over de te volgen
tactiek totdat een van de kinderen enthousiast naar de
lucht wees met de woorden: ‘Kijk een vliegtuig!” Weg
aandacht!
Wendy geeft al heel wat jaren training en valt soms in
achter de bar. Sanne heeft heel wat jaren geholpen met
de spelletjes tijdens de open dagen en andere spelletjesmiddagen. Robin gaf vanaf 2007 training aan de mini-F

seizoen 2014-2015

Vrijwilligers
in de spotlight

met Lars van Staalduinen. Sindsdien is hij een vaste
kracht als kampleider. Ook heeft Robin de scheidsrechterscursus afgerond en is zeer regelmatig in scheidsrechterstenue op het veld te vinden.
Abram heeft inmiddels een indrukwekkende staat van
dienst. Hij heeft de zilveren speld ontvangen vanwege
zijn 25-jarig lidmaatschap. Ook is hij vorig jaar tijdens
de Algemene Ledenvergadering uitgeroepen tot Lid
van verdienste. Zeer verrassend volgens Abram, volledig terecht nietwaar na 42 jaar zeer actief lidmaatschap van de vereniging! Want alhoewel hij officieel
zijn bestuurstaken neergelegd heeft, is Abram nog steeds
zaterdagmorgen vroeg aan de Lange Kruisweg te vinden
voor een openingsdienst of kleedkamerindeling. Ook als
bestuurslid van buitendienst bekommert hij zich eens
per 6 weken over de gang van zaken op het sportpark.
Hij fluit nog regelmatig een wedstrijd en tot voor kort
trainde hij de A-meiden. Kortom: een man waarop je een
beroep kunt doen!
Nu de kinderen wat ouder zijn merkt Ilona dat de derde
helft vieren met elkaar ook wel heel gezellig en leuk kan
zijn. Ze is dan ook geregeld voor en achter de bar te vinden. Nu ze geen leidster meer is probeert ze wel zo veel
mogelijk bij alle kinderen te gaan kijken want supporteren is ook belangrijk. De toekomst van het damesvoetbal
ziet Ilona bij vv Maasdijk rooskleurig tegemoet. ‘‘Misschien worden we wel de grootste meidenvereniging van
het Westland” aldus Ilona.
Abram spreekt de hoop uit dat vv Maasdijk met zijn
prachtige complex een stapje hogerop mag klimmen met
de vele talenten uit onze eigen jeugdopleiding.
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vv Maasdijk

jeugdhoek

Bij de jeugd van vv Maasdijk is altijd wat te beleven. Natuurlijk wordt er
op de eerste plaats volop getraind en gevoetbald. Uiteindelijk wil toch ieder
jeugdlid net zo goed worden als Robin van Persie of Mandy van den Berg.
Maar daarnaast worden er nog een heleboel andere leuke activiteiten georganiseerd voor de jeugd. De jeugdcommissie heeft het daar maar druk mee!
Mammarazzie.

Clubgegevens vv Maasdijk

Als we naar het afgelopen seizoen kijken dan was daar de vossenjacht, de open
dag en de gezellige sinterklaasviering voor de jongste leden. Vlak voor kerst
werd er weer een goed bezochte bingoavond georganiseerd met fantastische
prijzen. De polderloop en nieuwjaarsreceptie zijn altijd vaste agenda onderdelen. Het jeugdfeest werd dit keer in Western Style gevierd terwijl het feest voor
18+ het thema 80’s & 90’s meekreeg.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Martien de Zeeuw
Secretaris: Corine Sonneveld
Penningmeester: Tim Kester
Technische zaken: Kevin van Gulik
Jeugdvoorzitter: Robin van der Salm

Tegen het einde van het seizoen zijn er altijd allerlei toernooien en er werd
gestreden om de penaltybokaal. Het latje-trap kampioenschap was nieuw en de
poldersurvival werd nieuw leven in geblazen. Ook de ouder-kind voetbalavond
was weer een groot succes evenals het mixtoernooi.
Maar het absolute hoogtepunt was natuurlijk weer het voetbalkamp, dit jaar
geheel in piratenstijl. Maar liefst 95 piraatjes waren van de partij om in het
weekend van 11-13 juli Loon op Zand en omstreken op stelten te zetten. Waar
o waar zal het vv Maasdijk voetbalkamp volgend jaar weer neerstrijken?
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