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Gezien door de 
ogen van Corien

Deze editie is voor mij toch wel iets van historisch, want “Gezien door de 
ogen van Corien” is in deze achtste uitgave van vv Maasdijks presentatie-
gids wél de laatste.
Het is geen nieuwtje meer dat ik per de laatste Algemene Ledenvergade-
ring van november vorig jaar mijn termijn/functie als secretaris niet meer 
verlengd heb. Inmiddels hebben we wel een nieuwe dame die het ziet  
zitten om secretaris te zijn van de leukste voetbalvereniging. Daarom  
vanaf september een nieuw gezicht in het bestuur. 

Voor nu dus van mij geen algemene samenvatting van het afgelopen jaar, 
maar van de afgelopen bijna acht jaren.

Totaal blanco ingestapt in een nieuw bestuur in november 2009  (ja hè 
waar blijft de tijd?) ben ik deze uitdaging aangegaan, want dat is en was 
het toch best wel. In ieder geval ben ik de laatste van het toenmalige  
bestuur, er zijn al meerdere gezichten voorbij gekomen en gegaan. Wat is 
er veel veranderd als ik op mijn functie terugblik.
Er werd steeds meer gedigitaliseerd: KNVB post via de mail, wedstrijd-
uitslagen digitaal en ook zat ik jaaaaren elke zondagavond op copy te 
wachten voor het wekelijkse clubblad. Inmiddels worden leden en geïn-
teresseerden al weer anderhalf jaar maandelijks voorzien van een digitale 
nieuwsbrief.
Ook komend seizoen staan er weer wat digitale veranderingen en  
nieuwigheidjes op de planning.
Houd de website, Facebook en de nieuwsbrief in de gaten en je blijft  
volledig op de hoogte!

Ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe alle teams weer zullen “scoren”  
het komende seizoen. Aan de huisvesting zal het niet liggen, want de 
verbouwing heeft heel wat moois opgeleverd waardoor we er weer jaren 
tegenaan kunnen.

Vanaf hier wens ik in ieder geval mijn opvolger Jeannette Vreugdenhil 
heel veel succes toe tussen de mannen, ik ben er zeker van dat zij haar  
“mannetje” zal staan.
Verder voor ieder ander een fantastisch mooi (voetbal)seizoen: leden, 
vrijwilligers, vrienden, onze sponsoren en niet te vergeten onze trouwe 
supporters.

Natuurlijk blijf ik op een andere manier wel betrokken bij vv Maasdijk en 
zullen we elkaar vast nog wel tegenkomen. 

Met sportieve groet,
Corien
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En dan is daar de nieuwe presentatiegids 
weer. Er was nog enige twijfel of we vanuit  
kostenoverwegingen een jaartje konden over-
slaan, maar gelukkig is de keuze de andere  
(goede) kant op gevallen en kunnen we weer 
vol trots deze gids aan iedereen presenteren.
Complimenten hiervoor aan de PR commis-
sie en aan anderen die hieraan hun bijdrage 
weer hebben geleverd. Het blijft altijd een 
hele klus met daarbij ook nog eens een keer 
altijd wat tijdsdruk.

De seizoenafsluiting was zo ongeveer de 
laatste activiteit van het vorig seizoen, en 
voor mijn gevoel lijkt het nog maar een paar 
weken terug. Hoe snel kan een zomerstop 
aan je voorbij gaan. 
De vertrouwde formule was dit jaar enigs-
zins aangepast. De veiling werd nu in goede  
samenwerking door de BC samen met de 
“bouwstenencommissie” ten uitvoer ge-
bracht. Verder was het een prachtige dag, 
penaltybokaal, latje trap, diverse prijzen voor 
de beste speler/trainer etc. van het seizoen. 
Tijdens zo’n dag kun je goed zien hoeveel 
vrijwilligers er zijn, alles liep gesmeerd, de 
kantinebezetting was top. Er werd voor ie-
dereen voor de inwendige mens gezorgd. 
Kortom, voor iedereen die hieraan meege-
werkt heeft een woord van dank namens het 
bestuur.

Terug en vooruit kijken

Sportief gezien kunnen we qua A-selectie terugkijken op wisselend  
succes. Allereerst het goede nieuws dat Maasdijk 2, mede dankzij goede 
en enthousiaste begeleiding, gekroond kon worden tot kampioen, voor-
waar een prima prestatie.  
Voor Maasdijk 1 was het seizoen te typeren als “moeizaam”, uiteindelijk 
konden we ons in de laatste wedstrijden pas veilig spelen en zo de nacom-
petitie ontlopen.
Patrick Fieret kan voor het nieuwe seizoen weer een aantal nieuwe spelers 
verwelkomen, maar ook moeten we afscheid nemen van spelers die stop-
pen of ons gaan verlaten. We gaan met een positief gevoel starten aan de 
nieuwe competitie, met daarin heel veel derby’s. 
Naast het succes van Maasdijk 2 is ook de JO9-1 kampioen geworden, 
nogmaals gefeliciteerd met natuurlijk een prima prestatie. 
De Technische Commissie (met daarin in het bestuur een wissel waarin 
Kevin vervangen is door Eric) heeft al heel vroeg bijna de gehele tech-
nische begeleiding van senioren en jeugd rond.

Na het aangekondigde vertrek van Corine en het vertrek van Kevin heeft 
het bestuur een paar maanden wat last gehad van een onderbezetting, 
maar gelukkig bleven beiden nog beschikbaar. Het doet ons goed te mel-
den dat het bestuur weer compleet is en zelfs is uitgebreid met een al 
lange tijd zo gewenst bestuurslid voor sponsoringzaken.
Tijdens de ALV in november zullen beide kandidaten aan jullie voorgesteld 
worden en kunnen we weer met een compleet bestuur de zaken beet-
pakken.

Vorig jaar schreef ik in de presentatiegids dat we ons aan het oriënteren 
waren op de verbouwing van de kleedkamers. Inmiddels is het hele ver-
bouwingsplan zo goed als opgeleverd en kunnen we met gepaste trots de 
nieuwe kleedkamers in gebruik nemen.
Een compliment aan de aannemers, die met een strakke planning moes-
ten werken. Ook dank aan de bouwstenencommissie die gezorgd heeft 
voor een heel mooi bedrag wat ten goede aan de bouw is gekomen. 
Dankzij een aantal giften en ruimhartige sponsors zijn we in staat geweest 
om een financieel verantwoorde investering aan te gaan. Onze dank gaat 
zeker uit naar de bouwcommissie die heel veel voorbereidende en uitvoe-
rende werkzaamheden heeft beetgepakt. 
En natuurlijk hebben ook weer heel veel mensen hun bijdrage geleverd 
om de verbouw tot een succes te laten worden, waarvoor ook onze dank.

Afsluitend wil ik iedereen in het nieuwe seizoen weer veel (voetbal) plezier 
toewensen, laten we er met z’n allen een mooi en sportief seizoen van 
maken. 

Martien de Zeeuw 
Voorzitter vv Maasdijk 
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Vanaf seizoen 2017/2018 ga ik mij volledig richten op mijn nieuwe functie 
als bestuurslid technische zaken binnen de vereniging. Een mooie nieuwe 
uitdaging, waarbij we gaan proberen om de club op technisch gebied 
naar een hoger niveau te brengen. Dit zal niet van de ene op de andere 
dag gebeuren, maar stapsgewijs gaan we proberen door middel van het 
neerzetten van een goede organisatie en een duidelijke structuur stappen 
te gaan maken als club. 

Allereerst even een misverstand uit de wereld helpen, ik ben niet de nieu-
we algemeen technisch coördinator (ATC). Die ambitie heb ik totaal niet, 
maar in de nieuwe organisatie zal die functie ook niet opnieuw ingevuld 
worden. Wellicht dat er in de toekomst wel plaats is voor de functie van 
hoofdjeugdopleiding of een technisch jeugdcoördinator. Maar dat zal de 
toekomst uitwijzen.

Dit seizoen werken we wederom met een herenselectie bestaande uit: 
Maasdijk 1 en Maasdijk 2. Maasdijk 1 staat opnieuw onder leiding van 
Patrick Fieret. Bij Maasdijk 2 staat een nieuw gezicht voor de groep, Oth-
man van Deutekom, een ambitieuze jonge trainer met UEFA B op zak, 
welke Maasdijk 2 naar een nog hoger niveau gaat proberen te brengen. 
Maasdijk 1 speelt komend seizoen in de wel bekend fietspoule met vele 
derby’s, een mooie uitdaging voor de vernieuwde selectie van Patrick Fie-
ret. Maasdijk 2 is na een 11 seizoenen weer terug op reserve 2e klasse 
niveau, benieuwd wat de mannen in deze klasse kunnen laten zien.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen springen er voor mij drie 
momenten uit. De ontlading bij SEV, waar het eerste elftal zich na 
een teleurstellend seizoen op de laatste speeldag handhaafde in de 
derde klasse. Het kampioenschap van Maasdijk 2, waar we als staf en 
spelersgroep het gehele seizoen keihard voor hebben gewerkt, maar 
ook ontzettend veel gelachen hebben. Deze twee factoren samen 
zijn denk ik met de bereidheid om voor elkaar te werken het suc-
ces voor het kampioenschap geweest. Als laatste heeft het overlijden 
van clubicoon Hans Hoogeveen een diepe wond achtergelaten in de 
vereniging. Gelukkig hebben we de vele mooie herinneringen aan 
Hans nog. 

Eric Groenheide, 
vertrouwd gezicht in 
een nieuwe functie

Vrouwen 1 is ondanks de degradatie door 
de KNVB toch weer ingedeeld in de derde 
klasse. Een uitdagende competitie op mooi 
niveau waarop onze dames zich onder lei-
ding van Robert Verkerk wederom mogen 
gaan laten gelden. Bij Vrouwen 2 is Peter 
Eijeriks de nieuwe trainer. De vrouwen zijn 
enorm blij met Peet als trainer, en ik heb uit 
betrouwbare bron vernomen dat ze voor het 
kampioenschap willen gaan.
De overige senioren bij vv Maasdijk bestaan 
uit Maasdijk 3 en Maasdijk 4, komende sei-
zoenen gaan we proberen om het aantal 
teams langzaam te laten groeien. Volgens 
mijn gegevens is het aantal seniorenteams 
historisch laag en dat moet niet kunnen bij 
zo’n gezellige vereniging als de onze.

Doordat de functie van ATC is komen te 
vervallen, betekent dit voor de jeugd dat de 
hoofdtrainers nu verantwoording afleggen 
aan de technische jeugdcommissie (TJC). De 
TJC valt direct onder de jeugdcommissie. 

De TJC zal de hoofdtrainers gaan aansturen, 
en de hoofdtrainers zullen verantwoordelijk 
zijn voor de gehele leeftijdscategorie. Even 
een voorbeeld: Bart Hofstede is als nieuwe 
hoofdtrainer van de JO11 verantwoordelijk 
voor de gehele JO11 en zal de training en 
coaching van de JO11-1 op zich nemen. Bart 
is dus eerste aanspreekpunt van alle onder 
11 spelers, ouders, trainers en leiders van 
de jeugd onder 11. Door middel van deze 
aanpassing in de organisatiestructuur, den-
ken we dat we goede stappen zetten in het 
verder ontwikkelen van het jeugdvoetbal bij 
vv Maasdijk.
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Binnen de jeugd zullen komend seizoen nog 
een aantal veranderingen plaatsvinden. Zo 
gaan we op de woensdagmiddag starten 
met een ‘voetbalschool’. Deze ‘voetbal-
school’ staat onder leiding van Shirley van 
der Ende, die komend seizoen de cursus  
UEFA-C (TC3) gaat volgen. De ‘voetbal-
school’ is voor de jeugd onder 7 (mini’s), on-
der 9 en onder 11. Kortom het FUNdament 
van de jeugdopleiding. Als je een huis gaat 
bouwen begin je met de fundering. Wij wil-
len ook beginnen met het bouwen aan onze 
jeugdopleiding. We beginnen dus bij het 
FUNdament. In FUNdament komt het wordt 
‘FUN’ voor, wat plezier betekent. Het plezier 
zal dan ook voorop staan. Dit gecombineerd 
met de vele balcontacten hopen we de basis 
te leggen voor de gehele jeugdopleiding bij 
vv Maasdijk.

Naast dat de spelers een goede training 
krijgen, willen we ook de trainers, wat vaak 
jeugdspelers zijn die beginnen met training 
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geven, op een goede manier begeleiden. Hierin gaat Shirley ook een be-
langrijke rol spelen. Zodat naast de spelers ook de trainers beter worden. 
Kortom we hopen een win-winsituatie te creëren.

Een andere ontwikkeling binnen de jeugd is het spelervolgsysteem Dot-
comsport. De hoofdtrainers zullen hier verplicht mee moeten gaan wer-
ken. Zij zullen hun trainings- en wedstrijdvoorbereiding hierin gaan ma-
ken, zodat zij gedurende het seizoen de leerlijn kunnen behouden voor de 
spelers. Daarnaast is uit de evaluatie met trainers en leiders het afgelopen 
seizoen gebleken dat trainers vaak oefenstof zoeken, ook in deze behoefte 
voorziet het spelervolgsysteem.

Tot slot wil ik afsluiten met het feit dat we komend seizoen wekelijks 26 
teams hebben voetballen en trainen. Deze teams kunnen dit uitsluitend 
door al die geweldige vrijwilligers bij onze club. Het lijkt vanzelfsprekend, 
dat er getraind kan worden, er materialen zijn, de kleding elke zaterdag 
is gewassen, maar het is een hele operatie waar vele mensen binnen de 
organisatie bijna dagelijks mee bezig zijn. Mijn dank gaat uit naar al deze 
mensen die onze mooie club helpen draaiende te houden en ik wens een 
ieder een plezierig en sportief seizoen toe.

Eric Groenheide



Naam: Jeroen Vogels
Leeftijd: 26 jaar
Woonplaats: Honselersdijk
Vorige club(s): Honselersdijk & Westlandia (zaterdag + zondag)
Op welke positie speel je het liefst? Controlerend op het middenveld: op “6”of “8”.
Wat zijn je kwaliteiten? Overzicht & passing
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen? Na 3 jaar Westlandia - Zaterdag was ik toe 
aan een nieuwe uitdaging.
Wat weet je van vv Maasdijk? Een goed georganiseerde vereniging waar gezelligheid 
en prestatie samengaan.
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? Nederlands kampioen worden voor 2e 
elftallen met Westlandia Zondag 2, waarin we in de finale na verlenging Ajax 2 (ama-
teurs) versloegen.
Wat verwacht je van komend seizoen? Een goede klassering in het linkerrijtje. 

Naam: Wart van Holsteijn
Leeftijd: 29 jaar
Woonplaats: Maassluis
Vorige club: Excelsior Maassluis
Op welke positie speel je het liefst? Nummer 1 (maar nummer 9 vind ik ook leuk)
Wat zijn je kwaliteiten? Coaching: het neerzetten van de spelers voor me.
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen? Een gezellige vereniging waar sportief en 
gezelligheid goed samengaan en normen & waarden belangrijk zijn.
Wat weet je van vv Maasdijk? Ik weet nog niet zo heel veel van vv Maasdijk, omdat dit 
natuurlijk pas mijn eerste jaar wordt. Wel is me opgevallen hoe sterk de vereniging is 
in samenhang en vrijwilligers.
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? De kampioenschappen met het tweede  
van Excelsior Maassluis en het mee mogen maken van het kampioenschap & lands-
kampioenschap van het eerste.
Wat verwacht je van komend seizoen? Ik denk dat vv Maasdijk dit jaar bovenin mee kan 
draaien in de 3e klasse.

Naam: Lars van den Berg
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Naaldwijk
Vorige club(s): Westlandia & Sparta
Op welke positie speel je het liefst? Aanvallende middenvelder
Wat zijn je kwaliteiten? Goede trap, overzicht & fysiek sterk
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen? Ik was uitgekeken bij Westlandia en klaar voor 
een nieuwe uitdaging. 
Wat weet je van vv Maasdijk? Een gezellige, leuke club met ambitie
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? Kampioen worden met Westlandia in de 
hoofdklasse. De jaren die ik gespeeld heb bij Sparta waren ook erg leuk.
Wat verwacht je van komend seizoen? Ik verwacht dat wij met een jong en talentvol 
team hoog kunnen eindigen. Verder gewoon lekker voetballen en plezier maken. 
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Naam: Jelle van der Ende
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: Maasdijk
Vorige club(s): -
Op welke positie speel je het liefst? Centrale verdediger
Wat zijn je kwaliteiten? Snelheid & lange pass
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen? Heel simpel: omdat ik er woon
Wat weet je van vv Maasdijk? Een hele gezellige club
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? Kampioen worden met Maasdijk B1
Wat verwacht je van komend seizoen? Ik hoop dat ik na de winterstop een basisplaats in 
de A-selectie kan veroveren. 

Even voorstellen …
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Naam: Tim van der Voort
Leeftijd: 19 jaar
Woonplaats: Naaldwijk
Vorige club(s): Westlandia
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wat zijn je kwaliteiten? Balvast
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen?  Ik heb voor vv Maasdijk gekozen om de  
gezelligheid en om met plezier op een leuk niveau te kunnen voetballen.
Wat weet je van vv Maasdijk? Een gezellige club met trouwe supporters
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? Kampioen worden met Westlandia-Zondag 
in de hoofdklasse.
Wat verwacht je van komend seizoen? Ik verwacht dat we goede prestaties met leuk 
voetbal kunnen laten zien.
 

Naam: Said Jahangir
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Den Haag
Vorige club(s): Haaglandia, Alphense Boys, Westlandia en TAC’90
Op welke positie speel je het liefst? Centrale verdediger
Wat zijn je kwaliteiten? Snelheid en inzicht
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen?  Ik heb voor vv Maasdijk gekozen, omdat het 
een jong team is met potentie waarmee we kunnen spelen voor het kampioenschap.
Wat weet je van vv Maasdijk? Eigenlijk nu nog niet veel 
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? De stages die ik gelopen heb bij Feyenoord 
en Sparta en de promotie met Westlandia A1 naar de 2e divisie. 
Wat verwacht je van komend seizoen? Ik verwacht dat we uiteindelijk mee kunnen  
spelen om de bovenste plaatsen en veel plezier onderling met de jongens. 

Naam: Dizzy van Rijn
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Maasdijk
Vorige club(s): -
Op welke positie speel je het liefst? Rechtsbuiten
Wat zijn je kwaliteiten? Snelheid
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen?  Ik voetbal al mijn hele leven bij vv Maasdijk, 
maar vanwege een gescheurde kruisband heb ik helaas twee jaar aan de kant gestaan.
Wat weet je van vv Maasdijk? Altijd gezellig 
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? Samen met mijn broertje (Noah van Rijn) 
in het 1e elftal spelen. 
Wat verwacht je van komend seizoen? Ik hoop en heb er ook vertrouwen in dat wij dit 
jaar mee kunnen gaan doen om een plekje bovenaan de ranglijst. 

Naam: Dennis van Berk
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Maasdijk
Vorige club(s): Excelsior Rotterdam, Alexandria’66 en VDL Maassluis
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wat zijn je kwaliteiten? Ik ben een meevoetballende keeper. Ik coach altijd zo goed 
mogelijk de verdediging door spelers op de juiste positie neer te zetten.
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen? Ik heb voor vv Maasdijk gekozen, vanwege 
de gezelligheid van de club.
Wat weet je van vv Maasdijk? Een gezellige dorpse club met een mooie accommodatie
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? Twee keer beste keeper van een toernooi 
geworden.
Wat verwacht je van komend seizoen? Het doel is om ons te handhaven in de 3e klasse. 
Het zou mooi zijn als we daarbij een periodetitel kunnen pakken. Ik hoop dat we kun-
nen promoveren naar de 2e klasse. 

Even voorstellen …



 

Selectie
2017- 2018
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v.l.n.r en v.h.n.l:

Danny van Mastrigt, Dizzy van Rijn, Jack Gardien, Stan Groenewegen, Stan Goeijenbier, Djeen Haaring, 
Hans Bergwerff, Lars van den Berg, Wouter Laan, Said Jahangir, Tim van der Voort, Wessel Prins

Edward Vreugdenhil, Jelle van der Ende, Barry Bronswijk, Wouter Boers, Mike Groenewegen, Ferry Steentjes, 
Dennis van Dijk, Dennis van Berk, Wart van Holsteijn, Rik Olsthoorn, Stef Bruinen, Rik Groenewegen, Cees Verbeek

Richard Kraaijenbosch, Martin de Zeeuw, Nikki Krouwer, Bart Hofstede, Mitchell Damen, Othman van Deutekom, 
Veronique Wubben, Patrick Fieret, Noah van Rijn, René van der Lee, Michel Ammerlaan, Danny van Paasen, 
Gert van der Lee

V.V.
MAASDIJK
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de nieuwe man op 
de post PR en sponsoring
Stan Goeijenbier is geboren op 25-03-1998 en woonachtig in 
’s-Gravenzande. Desondanks voetbalt Stan al sinds zijn zevende 
jaar bij VV Maasdijk en speelt nu in Maasdijk 2. 

Stan gaat komend seizoen een geheel nieuwe functie vervullen bij onze 
club. Dit heeft alles te maken met zijn studie Sport marketing en manage-
ment. Dit wil Stan er alvast met ons over delen:
“Ik ga bij de club een functie vervullen in het bestuur. Ik begin een beetje 
met oriënteren om te kijken hoe alles nu gaat en geregeld wordt en ver-
volgens ga ik steeds meer taken op mij nemen op het gebied van marke-
ting en sponsoring. Dit komt vanuit mijn opleiding die ik op dit moment 
volg. 
Wat het verder allemaal inhoud zal gaande weg meer duidelijk worden 
omdat het een nieuwe functie is binnen VV Maasdijk. Wel is het de be-
doeling dat we willen gaan proberen het contact met de sponsoren en 
sponsorcommissie te optimaliseren. Ook is het een uitdaging om leuke en 
nieuwe sponsoractiviteiten te onderzoeken en mogelijk te helpen imple-
menteren.  Ik vind het tot nu toe in ieder geval erg leuk en kan hopelijk 
steeds meer vanuit mijn opleiding toepassen en zo de club helpen!”
Wat Stan nog wel kan verklappen is dat zijn eerste opdracht iets te maken 
heeft met de nieuwe kleedkamers waaraan je als sponsor je naam zou 
kunnen verbinden. Nieuwsgierig geworden? Stan Goeijenbier kan u daar 
meer over vertellen!
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Onder de leden en vrijwilligers van VV Maasdijk bevindt zich 
minimaal een elftal aan DAEL werknemers. Dat kan ook niet 
anders, want DAEL zit ongeveer ‘om de hoek’. Zij werken daar 
in heel verschillende sectoren; Data en Elektro, Telecom, Rail, 
Security en Power, om ze maar even te benoemen. Maar deze 
jongens hebben allemaal gemeen; een basis in de elektrotech-
niek en een hart voor onze club.

Stan Goeijenbier

Ook eigenaren Klaas en André van der Hout zijn geregeld op VV Maasdijk 
te vinden. En dat is ook niet gek; want de broers zijn gek op voetbaltalent. 
Daarnaast maken de broers zich ook hard voor talentontwikkeling op een 
heel ander vlak. DAEL start namelijk deze maand met het opleiden en be-
geleiden van jongeren tot vaktechnici. Dit via een combinatie van werken 
en leren. Na een oriëntatiefase specialiseren de monteurs in spé zich bin-
nen de Telecom, Rail en Securitybranche. Jonge talentjes worden zo bin-
nen drie jaar klaargestoomd tot elektromonteurs op MBO 3 en 4 niveau. 
En door de samenwerking met het ROC Mondriaan is DAEL in staat de 
opleiding kosteloos aan te bieden. 

Van al dat kijken naar talent krijg je dorst; 
en zo zijn de ondernemende broers ook al-
tijd wel in voor een afzakkertje op het terras 
van VV Maasdijk. DAEL heeft het onder meer 
mogelijk gemaakt dat we hier ook na zons-
ondergang nog gebruik van kunnen maken, 
want deze is namelijk tijdens de zomerstop 
voorzien van een aantal fraaie lantaarnpa-
len. Zo zijn we weer helemaal klaar voor een 
mooi voetbalseizoen.



AdFysio, gevestigd in De Lier, werkt al 
een aantal jaren samen met vv Maas-
dijk, in de vorm van medische en fy-
sieke ondersteuning voor zowel de 
selectie elftallen als de overige leden. 
vv Maasdijk als relatief kleine en gezel-
lige sportvereniging staat dichtbij de 
kernwaarden van AdFysio.

Investeren in gezondheid
Bij AdFysio ligt het accent op toegankelijk-
heid en een persoonlijke benadering. Dit be-
gint al bij de goed bereikbare receptie; heeft 
men vragen of wil men snel advies dan kan 
dit door korte communicatielijnen. 
De patiënt krijgt bij AdFysio te maken met de-
zelfde fysiotherapeut, die met jarenlange er-
varing snel en slagvaardig aan herstel werkt. 
Zij achterhalen de oorzaak van de klacht om 
herhaling te voorkomen. Ook vinden zij het 
belangrijk om voor het juiste behandeltraject 
te kiezen.
Maurice: “Dit kunnen we doen door ons in te 
leven in de situatie van de patiënt. We hou-
den hem of haar een spiegel voor waardoor 
men zelf ontdekt waardoor bepaalde klach-
ten konden optreden. Te weinig beweging? 
Overbelasting? Een verkeerde levensstijl? 
Laat je je beïnvloeden door allerlei berich-
ten op sociale media? Niet zo vreemd want 
men wordt dagelijks overladen door allerlei 
‘nieuwsbronnen’ die je niet bepaald vrolijk 
stemmen.
Men wil direct een antwoord op een vraag 
of een oplossing voor een gezondheidspro-
bleem. Niet morgen maar gisteren! We zijn 
als samenleving soms net een op hol gesla-
gen kudde die steeds harder loopt. Met alle 
kwalijke gevolgen van dien. We denken alles 
te weten maar reageren niet op signalen van 
een protesterend lichaam. Duidelijk is dat als 
‘we’ vergeten om tijd te investeren in onze 
gezondheid, we uiteindelijk tijd moeten ma-
ken om ziek te zijn. Dus is het devies bij Ad-
Fysio: Sporten mag, bewegen moet. 
Ons pand aan de Hoofdstraat (De Lier) is en 
blijft de basis waar alle specialistische (bles-
sure)behandelingen plaats vinden, maar ook 
zijn wij op dinsdagavond op het sportpark 
te vinden. AdFysio is servicegericht en toe-

AdFysio:
Grootzijn door ‘klein’ te blijven

gankelijk gedurende 24u per dag en 7 dagen in de week via een speciale 
blessurelijn (24u per dag bereikbaar op 06-41827773) en via het contact-
formulier op de website kan een advies worden gevraagd of een afspraak 
worden gepland. Dit geldt voor alle Maasdijkers!”

Plezierige samenwerking
AdFysio is trots op datgene wat in de afgelopen jaren bereikt is. Er staat 
altijd een stabiel team klaar. Door de gerichte, individuele aanpak en 
werkwijze krijgen patiënten en sporters bij AdFysio de aandacht die ze 
verdienen. Zij willen méér zijn dan fysiotherapeuten; specialisten in bewe-
ging past hen beter.
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vv Maasdijk upgrade
nemers in de arm genomen die elk met een 
voorstel kwamen.
Intussen waren de financiële specialisten van 
vv Maasdijk al druk aan het rekenen. Want 
ook het financiële plaatje moest kloppend 
gemaakt worden. Toch bleek er best nog 
een gat in de begroting te zitten waarvoor 
een creatieve oplossing werd gevonden. De 
Commissie Bouwstenen werd opgericht met 
daarin een aantal enthousiaste leden vol met 
goede ideeën. 

Zo werd na de winterstop van het seizoen 
2016-2017 gestart met de verkoop van de 
minuten van de competitie-wedstrijden van 
Maasdijk 1. Voor 25 euro kocht je een mi-
nuut ergens tussen de 1 en 90 en vervolgens 
maakte je het hele seizoen kans dik geld te 
verdienen. Als Maasdijk 1 scoorde in jouw 
minuut dan leverde dat 75 euro op, tenzij 
de mannen van Fieret nogmaals scoorden, 
dan werd de pot van 75 euro gedeeld. De 

Het is alweer een aantal jaren geleden dat in de zomerstop ons 
clubgebouw op de schop ging. Het achtergedeelte werd prachtig 
gerenoveerd en uitgebreid. Dit resulteerde in vier nieuwe kleed-
kamers, ruime materialen opslagruimten en een vernieuwde 
verzorgingsruimte. Dat was natuurlijk heerlijk maar toch bleef 
de wens bestaan ook de overige kleedkamers te updaten. Met 
hulp en inzet van velen is deze wens afgelopen zomerstop ook 
in vervulling gegaan.

Door: Lidia Laan

De verbouwingsplannen lagen een tijdje op de plank en ook het fondsen-
werven was al enige jaren aan de gang. De opbrengsten van de vrienden 
van Maasdijk waren al enkele jaren bestemd voor dit mooie doel. Maar 
het was wel duidelijk dat hiervoor veel geld nodig was, vandaar dat er 
flink gespaard moest worden. 

Uiteindelijk was de tijd rijp voor de daadwerkelijke uitvoering. Er werd een 
bouwcommissie samengesteld van wijze mannen en een wijze vrouw. De 
plannen werden uitgewerkt, verschillende opties bekeken en de wensen 
nogmaals duidelijk in kaart gebracht. Vervolgens werden een drietal aan-
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zeldzame keren dat Maasdijk niet tot scoren 
kwam was dat natuurlijk erg jammer maar 
daarentegen wel goed voor de bouwstenen 
pot!

Tijdens de algemene ledenvergadering in 
november werden de leden officieel geïnfor-
meerd over de concrete bouwplannen en de 
keuze voor bouwbedrijf W. Veenstra. Geluk-
kig deed ook de gemeente nog een spreek-
woordelijke duit in het zakje middels een 
riante subsidie. Ook Fonds Westland en het 
Rabo Westlandfonds van Rabobank West-
land droegen een steentje bij in de vorm van 
cheques van respectievelijk 10.000 en 5.000 
euro. Bovendien zat de bouwstenen com-
missie ook nog steeds vol plannen waarmee 
het resterende bedrag wel bij elkaar gefietst 
zou kunnen worden bijvoorbeeld op tweede 
pinksterdag!

De feestavond was dit jaar geheel in apres-

ski stijl en tot in de puntjes verzorgd door de mannen van Maasdijk 4 (nu 
weer 3). De avond was een groot succes en de opbrengst ging geheel 
naar de bouwstenen pot. Geweldig om te zien dat ongeveer alle leden 
op welke wijze dan ook hun steentje bijgedragen hebben. Want ook de 
opbrengst van de traditionele veiling tijdens de seizoen afsluiting kwam 
geheel ten goede aan de verbouwing!

En zo staan we aan de vooravond van het seizoen 2017-2018 met een 
geweldig verbouwd complex. Met allemaal nieuwe kleedkamers, ook voor 
de scheidsrechters. Vernieuwde toiletten, verhoogde plafonds, een grote 
garderobe en een vernieuwde computerruimte. Een grote zwerm schoon-
makers is verschillende keren druk bezig geweest alles weer van bouwvuil 
en stof te ontdoen, dat was ook zeker een mega klus die we met zijn allen 
moesten klaren! Net zoals we er nu met z’n allen voor gaan zorgen dat 
ons prachtige complex mooi en schoon blijft!

Een bijzonder woord van dank is nog wel op zijn plaats voor Eric Teunis-
sen. Hij heeft alle banken en kapstokken in de nieuwe kleedkamers ge-
sponsord en hoogstpersoonlijk gemonteerd. Dat is natuurlijk grote klasse, 
bedankt Eric!

seizoen 2017-2018 13



Na enige tijd is Peet Eijeriks weer terug op het vertrouwde nest. 
Na jaren de oudste jeugd van de vereniging te hebben getraind, 
gaat hij dit jaar een nieuwe uitdaging aan; vrouwen. Tijd voor 
een interview met de nieuwe trainer en leider van vrouwen 2.

Door: Lizzy Steentjes

Wie is Peter Eijeriks?
Peter (1970) is geboren in Maassluis. Hij werkt als uitvoerder bij aan- 
nemersbedrijf Bouwmeester in Wateringen, daar verzorgt hij het onder-
houd aan huurwoningen voor diverse woningbouwverenigingen. Hij is 
de trotse vader van twee super dochters (19 en 16 jaar) die zoals hij zegt: 
“helaas, niks om voetbal geven”. Hij woont in het gigantische, heerlijke, 
vrolijke, gastvrije en gezellige Maasdijk samen met zijn kat met de roep-
naam Poes.
Peet heeft zijn gehele jeugd gevoetbald in de eerste elftallen van Excelsior 
Maassluis. Bij de junioren kwam hij zelfs in het elftal van Regio Rotter-
dam. In deze periode was Jan Hordijk zijn trainer en zodoende kwam de  
connectie met vv Maasdijk tot stand. 

Hoe ben je bij vv Maasdijk terecht gekomen?
Toen hij hier ongeveer 18 jaar geleden kwam wonen, wisten zijn vader, 
Niko Hoogeveen en Jan Hordijk hem te overtuigen om vrijwilligerswerk 
te gaan doen bij vv Maasdijk. Aangezien zijn voetbalcarrière bij Excelsior 
Maassluis reeds abrupt was beëindigd door een gescheurde kruisband en 
kraakbeenbeschadiging, zag hij deze uitdaging na vele flesjes en gesprek-
ken wel zitten. Zo is hij samen met Rob van Mastrigt begonnen als coach 
van de B1. “En als je hier begint, wil je nooit meer weg.”

Verdere trainerscarrière 
Het eerste seizoen beviel zo goed dat hij na de B1 coach werd van de 
A1. Met deze enthousiaste groep hebben ze de KNVB beker west 2  

gewonnen. In het jaar 2004-2005 werd hij 
kampioen met de A1. Na een jaar of drie er-
uit te zijn geweest ging het toch weer krie-
belen bij Peet. In 2008 werd hij trainer van 
de B1 waarna hij het jaar erop, samen met 
Loek Ammerlaan, het kampioenschap bin-
nen sleepte. Peet stopt graag op zijn hoog-
tepunt dus ook dit keer nam hij weer drie 
jaar de tijd om zijn nieuwe strijdplan voor te 
bereiden. In het seizoen 2013/2014 ging hij 
weer aan de slag met de mannen van de A1. 
Dit heeft hij drie seizoenen volgehouden ‘al 
leken het er wel zes ...’  

En nu de vrouwen ...
De laatste seizoenen is Peet een aantal keren 
ingevallen als trainer voor de vrouwen. 
“Er is mij één training altijd bijgebleven …, 
iets met dames en een fles.” Dat herinnert 
hem aan de leuke trainingen met de da-
mes. Al een aantal jaren proberen de dames 
Peet over te halen. Eind vorig jaar heeft hij  
tussen een biertje en een wijntje een halve 
toezegging gedaan. En dát vergeten de  
dames dus niet, de aanhouder wint. Zodoen-
de is Peet vanaf komend seizoen trainer en 
leider van de vrouwen 2.  

Doelstelling
Het is allemaal nieuw en hij is zeer benieuwd 
hoe het allemaal gaat lopen dit jaar. Het is 
een gemotiveerde groep die er echt voor wil 
gaan met zijn allen. Een hechte groep creë-
ren vindt hij het belangrijkste. “Dan komen 
de resultaten vanzelf. Je ziet dat de meiden 
ook heel enthousiast zijn en dat geeft je-
zelf ook energie. Dat heb ik wel wat jaren 
gemist.” Hij hoopt dat ze samen een top- 
seizoen neer kunnen zetten. Weinig bles-
sures, openheid naar elkaar en veel gezellig-
heid. “En als er eenmaal wedstrijden gewon-
nen zullen worden, wordt het alleen maar 
gezelliger ... “, aldus Peet. Hij laat tenslotte 
ook nog even zijn filosofische kant zien met 
de stelling: ‘We gaan ervoor en ook al zit het 
verschrikkelijk tegen, probeer altijd te eindi-
gen met een lach!’  
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Gerard van Leeuwen heeft een behoor-
lijke staat van dienst als het om vrij-
willigerswerk gaat. Hoog tijd om hem 
eens in het spreekwoordelijke zonne-
tje te zetten. In dit interview maakt 
u kennis met een belangrijke schakel  
achter de schermen van Voetbalvereni-
ging Maasdijk.

Door: Corine Sonneveld

Over Gerard
Gerard (1944) is geboren op het Galgepad 
in Naaldwijk. Na zijn trouwen is hij in Maas-
dijk terecht gekomen. Helaas is zijn vrouw 
in 1997 overleden. Omdat zijn zoon gehan-
dicapt is en hij daar dus ook de zorg voor 
kreeg, is hij in 2000 gestopt met werken, 
want de combinatie werk en zorg paste niet. 
Zijn zoon woont tegenwoordig in Delft en 
inmiddels heeft Gerard al weer 10 jaar een 
fijne vriendin aan zijn zijde. Als je naar zijn 
hobby’s vraagt somt hij op: vrijwilligerswerk, 
fietsen, cruisen, theaterbezoek, lezen en bal-
pennen verzamelen.
Wat misschien alleen de oudere garde nog 
weet is dat Gerard zelfs voetballend een  
carrière achter zich heeft bij vv Maasdijk. 
Trots vertelt hij dat er in zijn tijd wel 10 of 11 
senioren teams waren en met nog méér trots 
laat hij een teamfoto zien.

Vrijwilliger Gerard
Van 1980 tot 1990 was hij secretaris van de 
jeugdafdeling van vv Maasdijk en vertegen-
woordigde daarmee ook het jeugdbestuur. 
Hij had die functie nog niet neergelegd of 
Piet Koornneef (toenmalig bestuurslid Sup-
portersvereniging) klopte bij Gerard aan met 
de vraag of hij soms interesse had om daar 
penningmeester van te worden. Na overleg 
met zijn vrouw (zij typte destijds het club-
blad) heeft hij daarop ja gezegd en vervuld 
deze functie tot op de dag van vandaag! 

Meer dan penningmeester
Naast zijn penningmeester functie maakt  
Gerard wekelijks de kantinekas op en zorgt 
voor de geld toe- en afvoer. Hij houdt het 
standenlijstbord bij van de 3e klasse in de 
kantine en zorgt er ook nog eens voor dat 

het lege fust op de juiste plaats terecht komt. Als hij dan nog tijd over 
heeft, helpt hij nog even mee met het schoonmaken van de kantine op 
maandag. Wat hij hierbij kwijt wil is, dat op zaterdag na een thuiswedstrijd 
de kantine er niet heel erg proper meer uit ziet. Hij zou graag zien dat alle 
bezoekers gewoon hun afval daar gooien waar het hoort, dus niet op de 
grond. Dan zijn de vrijwilligers van de maandagochtend ook weer blij. 
Van september tot april is er wekelijks op maandag klaverjasavond, ook 
daarbij ontbreekt Gerard niet. 
Sinds vorige winter houdt hij samen met Edward Vreugdenhil vv Maas-
dijks’ stookkosten in de gaten. Met een op afstand in te stellen thermo-
staat zorgen zij ervoor dat niet de hele nacht (of het hele weekend) de 
kachel onnodig aan staat.

Van de andere vrijwilligersfuncties van Gerard een opsomming, het is op-
vallend meestal dezelfde functie, namelijk penningmeester: 
Oranjevereniging (sinds 1994), EHBO, Kernoverleg Maasdijk, kaartvereni-
ging Dit Is Onsgenoegen. Draait kassadiensten bij vv Maasdijk en op het 
Spektakel. Lid van andere vrijwillige instanties: Buurtpreventie, Hartveiling 
Wonen en de RK kerk St. Jacobus Parochie.

Over vv Maasdijk
Gerard heeft van horen zeggen dat het Maasdijks vlaggenschip veelbelo-
vend is. Voor Richard Kraaijenbosch heeft hij veel respect, in ieder geval 
wat betreft zijn leeftijd (zie dat als compliment Richard, red.) maar ook 
zijn inzet en instelling voor vv Maasdijk. En Gerard is van mening dat je 
bij eventueel ongenoegen gewoon naar één van de bestuursleden moet 
stappen om dat te uiten en dat zéker niet aan de bar moet doen.

Buiten vv Maasdijk zijn PSV en Barcelona zijn favoriete clubs en zijn mooi-
ste voetbalervaring was wel de wedstrijd van Feyenoord tegen Celtic in 
Milaan in 1970. Feyenoord won met 2-1 en Gerard was erbij, glundert hij!

Wat mij betreft zou Gerard zomaar in aanmerking komen voor de zo-
genaamde “Westlandstek” want Gerard kun je met recht een TOP- 
vrijwilliger noemen, daar kan menig vrijwilliger in spé nog een voorbeeld 
aan nemen!

In gesprek met … 

Gerard van Leeuwen
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Indeling
3e Klasse
2017 - 2018
Maasdijk  VELO
Naaldwijk  Quick Steps 
MVV’27  GDA
KMD  Schipluiden
Lyra  SC Monster
Ariston ‘80  MSV’71
Duindorp  Verburch  
 
   
23-09-2017 Maasdijk GDA
30-09-2017 SC Monster Maasdijk
07-10-2017 Lyra Maasdijk
14-10-2017 Maasdijk MVV ‘27
21-10-2017 Maasdijk KMD
28-10-2017 Duindorp Maasdijk
04-11-2017 Maasdijk Naaldwijk
18-11-2017 Ariston ‘80 Maasdijk
25-11-2017 Maasdijk Quick Steps
02-12-2017 Verburch Maasdijk
09-12-2017 Maasdijk VELO
16-12-2017 Schipluiden Maasdijk
27-01-2018 Maasdijk MSV ‘71
03-02-2018 GDA Maasdijk
10-02-2018 MVV’27 Maasdijk
17-02-2018 Maasdijk Lyra
10-03-2018 Naaldwijk Maasdijk
17-03-2018 Maasdijk Duindorp
24-03-2018 KMD Maasdijk
31-03-2018 Maasdijk Ariston ‘80
07-04-2018 Maasdijk SC Monster
14-04-2018 MSV ‘71 Maasdijk
21-04-2018 Maasdijk Verburch
12-05-2018 Quick Steps Maasdijk
19-05-2018 Maasdijk Schipluiden
26-05-2018 VELO Maasdijk
Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

Voetbalkamp 2017:
Fout is goud!
Het foute kamp bracht ons dit jaar wederom in Loon op Zand. Het foute 
uur, het foute ochtendtoernooi, foute route lopen tijdens de speurtocht 
en de foute bonte avond met een foute winnaar van de jongens tegen de 
meisjes ten spijt was de eindconclusie van dit weekend: helemaal goud!

Grote dank aan de kampleiding en de sponsoren die dit mede moge-
lijk hebben gemaakt: Beekenkamp, Bakkerij gebr. Van den Berg, 
Corné vd Berg, P. Solleveld Export BV, Vitapep, Business Club vv 
Maasdijk, Slijterij Van Lenteren en Jan Willem (Dicso)Doelman. 

V.V.
MAASDIJK


