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Mijn eerste seizoen
Ruim een jaar geleden werd mij gevraagd of ik de taak als secretaris op mij 
wilde nemen voor vvMaasdijk. Ik zal erover denken ...
Wat houdt het in? Is dit wat voor mij? Kan ik dit combineren met mijn 
dagelijkse bezigheden?
 
We lopen al best vaak op de voetbal om te kijken naar de wedstrijden van 
onze kids.
Na een aantal weken toch besloten om het te doen. Als je het niet  
probeert, weet je het niet en vandaar heb ik de sprong in het diepe  
gewaagd. Corine is nog veel taken blijven doen, welke ze al deed naast 
het secretaris zijn, waardoor de stap om ja te zeggen ook makkelijker 
werd.
 
We zijn nu alweer een seizoen verder, 2017-2018 ligt al weer achter ons. 
Naast het uiteraard blijven supporteren van onze kids, kwam ik steeds 
meer te weten over wat er allemaal achter de schermen speelt bij onze 
vereniging. En dat is behoorlijk wat! Onderwerpen waar ik eerder langs 
de lijn nooit over gehoord had, maar achteraf eigenlijk wel logisch zijn dat 
het allemaal moet gebeuren. En deze zijn heel belangrijk dat het geregeld 
wordt binnen vvMaasdijk.
 
Voordat de wedstrijden gespeeld kunnen worden moet er al veel ge- 
organiseerd worden en na de wedstrijden uiteraard ook. Vooral kwam 
ik erachter dat er zoveel mensen zijn binnen de vereniging die zijn/haar 
steentje bijdragen, zodat elk team zijn wedstrijden kan spelen en daar-
buiten veel georganiseerd kan worden bij vvMaasdijk.
 
Afgelopen seizoen heb ik vooral op mij af laten komen wat er allemaal 
speelt binnen de vereniging, hoe de vereniging georganiseerd is en wat 
er van mij verwacht werd. Er kwamen tijdens de vergaderingen zoveel 
namen en onderwerpen voorbij, dat ik soms even de draad kwijt was waar 
het nou precies over ging. Maar goed, bedacht me dan maar weer dat ik 
niet alles in een keer kan weten en vragen hoe het zit en weer door!
 
Al met al is “mijn eerste seizoen” snel voorbij gegaan. Op naar seizoen 
2018/2019 en we gaan zien wat er allemaal weer op ons pad komt.
 
Iedereen vooral heel veel succes komend seizoen in je “nieuwe” team! 
Maar wat voorop staat, veel PLEZIER dit seizoen!
 
Sportieve groeten,
Jeannette Vreugdenhil
secretaris vvMaasdijk 
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Vanuit de altijd actieve PR-commissie kreeg ik 
het verzoek om weer een bijdrage te leveren 
aan de inmiddels traditionele presentatie- 
gids. Dat betekent dus dat er al weer een  
seizoen voorbij is. Het lijkt wel of het nog 
maar een paar maanden terug was dat ik 
mijn vorige bijdrage voor elkaar probeerde 
te krijgen. Toch ben ik vol goede moed 
weer hieraan begonnen, trots dat er straks 
weer een schitterende presentatiegids te  
bekijken zal zijn. Wederom nu alvast de  
complimenten aan de PR-commissie die 
weer een prima klus geklaard heeft! 
En als we dit dan een mooi moment vinden 
om terug te blikken en een aantal opmerke-
lijke zaken terug in onze gedachten brengen, 
moet ik eerst denken aan de finale van ons 
vrouwenteam. Dat in en tegen Den Hoorn 
een prima prestatie neerzette en gewoon 
winnaar werd van de FEVO West Westland 
cup! Wat een groot aantal bezoekers en wat 
een goede sfeer hing daar, de complimenten 
aan het team en aan de leiding, prachtig was 
het .

Tsja ,en dan ontkom je er niet aan ook de 
seizoenafsluiting weer even terug te halen, 
een prachtige dag vol met activiteiten, 
georganiseerd door een enthousiaste groep 
vrijwilligers. Alles kwam weer langs, de pe-
naltybokaal, latje-trap, diverse verkiezingen 

Van de voorzitter

en natuurlijk de inmiddels traditionele veiling met Piet als veilingmeester. 
Ook voor de inwendige mens werd weer bijzonder goed gezorgd. Kortom 
een dag om met gepaste trots op terug te kijken, met dank aan de vele 
enthousiaste vrijwilligers.

Ook sportief valt er weer genoeg te vermelden, eerst de kampioenen, 
(die zijn al aardig in het zonnetje gezet denk) dit jaar gingen de medailles 
naar JO11-2 (najaar al) de JO 17-1 en de MO 15-1, nogmaals van harte 
gefeliciteerd. Maar ook de teams die geen kampioen geworden zijn heb-
ben het prima gedaan, dank voor jullie inzet en sportiviteit, en op naar 
volgend seizoen !

Het eerste elftal had, ondanks een ogenschijnlijk brede selectie, een 
moeizame start met hier en daar nogal wat puntverlies. De coach bleef  
optimistisch en hij heeft zijn gelijk in de tweede seizoenshelft gekregen, 
waarin we nog aardig wat plaatsen geklommen zijn op de ranglijst. Een 
prachtige poule met veel derby’s, en dan natuurlijk ook een stralende  
penningmeester bij de vele derde helften. 
Voor het tweede elftal ging het mis in de nacompetitie en moet het een 
stapje lager, in het nieuwe seizoen, proberen dit gelijk weer recht te trek-
ken.

Met een nieuwe technische staf, met veel bekende gezichten, een aantal 
nieuwe spelers erbij èn gelukkig ook met voldoende aanwas uit de eigen 
jeugd, kijken we vol vertrouwen vooruit op het nieuwe seizoen met dan 
Richard aan het technische roer, veel succes gewenst! 
Inmiddels zijn we ook alweer gestart met een grote groep enthousiaste-
lingen om de volgend fase van de verbouwing financieel ingevuld te krij-
gen. Diverse acties zullen gaan plaatsvinden om zo snel mogelijk hiermee 
te kunnen gaan starten. Het geeft een goed gevoel als je ziet met welk 
elan dit weer opgepakt wordt. 

Tot slot over de bestuurssamenstelling; Robin gaat stoppen als jeugd-
voorzitter, maar blijft gelukkig nog wel actief voor de jeugd. Zijn opvolger 
draait momenteel al mee en zal op de ALV voorgesteld worden. Stan zal 
de PR/sponsoring vacature gaan invullen. En ja, dan heb ik zelf ook tij-
dens de ALV van 2017 aangekondigd na zes jaar voorzitterschap te gaan  
stoppen. Op dit moment is er helaas nog geen invulling voor de vacature 
van voorzitter, wellicht lezen mensen dit en melden ze zich alsnog aan ...

Martien de Zeeuw
voorzitter vvMaasdijk
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Tijdens de carrière zijn er natuurlijk een aantal hoogte- en 
dieptepunten geweest. 
De promotie naar de derde klasse was absoluut een hoogtepunt! Als je 
ergens een heel jaar naartoe werkt en leeft, dan is het mooi als het daad-
werkelijk lukt. Natuurlijk ook een mooi moment voor de club, Maasdijk 
hoort niet thuis in de vierde klasse. En het onthaal bij terugkomst was 
er ook één om niet te vergeten! Wat stonden daar een hoop mensen te 
wachten op ons, een waar feest!

Na alweer heel wat seizoenen bij Maasdijk te hebben gevoet-
bald, ben je komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van 
Maasdijk 1. Hoe is deze keuze tot stand gekomen?
Ik heb altijd gezegd dat als ik zelf zou stoppen met voetballen dat ik dan 
graag met het trainerschap verder zou willen gaan. Ik heb tien jaar lang 
training aan de jeugd gegeven waaronder ook de C-jeugd van vvMaas-
dijk, jongens die nu in ons eerste elftal spelen!
Patrick Fieret gaf aan dat hij ging stoppen als hoofdtrainer, daar heb ik het 
met hem over gehad. Ik merkte dat 38 een aardige leeftijd was voor het 
spelen in het eerste elftal. Het herstel ging wat langzamer ... Dus had ik 
voor mijzelf besloten dat het mijn laatste seizoen zou zijn. 
Bij de Technische Commissie van vvMaasdijk had ik kenbaar gemaakt dat 

De nieuwe hoofdtrainer van komend seizoen is inmiddels 
een goede bekende binnen de vereniging. We vroegen hem 
toch nog even kort zich voor te stellen. 
Inmiddels loop ik alweer ruim acht jaar rond bij vvMaasdijk, maar bij 
deze zal ik mij voorstellen.
Mijn naam is Richard Kraijenbosch, ik ben getrouwd met Lindsay en 
samen hebben wij twee kinderen. Onze dochter heet Jayda en is zes 
jaar oud, onze zoon heet Gino en is twee jaar oud. Wij wonen in 
Vlaardingen.
Ik ben op mijn vijfde begonnen bij Excelsior Maassluis en na een aan-
tal clubs ben ik bij vvMaasdijk terecht gekomen waar ik vorig seizoen 
op mijn 38ste ben gestopt met actief voetballen.
Buiten het voetballen ben ik werkzaam op het Lentiz Reviuslyceum in 
Maassluis als docent lichamelijke opvoeding. Ik sta inmiddels alweer 
vijftien jaar voor de klas. Naast voetbal heb ik nog een aantal hobby’s 
zoals skiën, kitesurfen en tennis doe ik ook graag.

Richard Kraijenbosch,
klaar voor een
nieuwe uitdaging

door: Kelly Vellekoop

ik graag hoofdtrainer zou willen worden. Na 
een aantal gesprekken waren wij eruit; met 
Patrick als assistent ga ik starten als hoofd-
trainer bij vvMaasdijk! Ik ben ook erg blij met 
de kans en het vertrouwen dat ik van de club 
heb gekregen!

Patrick Fieret wordt jouw assistent. 
Logische keuze?
Ja, ik vind van wel. Patrick heeft vijf jaar het 
eerste elftal hier getraind en een goede basis 
neergezet, ook in de zaken rondom het voet-
ballen. Voor mij is het fijn dat ik op iemand 
met zijn ervaring kan terugvallen wanneer 
het nodig is. Dit is mijn eerste seizoen als 
hoofdtrainer en er zullen ongetwijfeld zaken 
op mijn pad komen waarbij ik zijn hulp goed 
kan gebruiken. Verder heb ik het als speler 
goed met hem kunnen vinden, dus verwacht 
ik een goede samenwerking.

Een nieuwe uitdaging in een bekende 
omgeving, wat verwacht je van ko-
mend seizoen? Er komen een aantal 
nieuwe spelers van buitenaf en er 
stromen er een aantal door vanuit 
de jeugd. Is het team voor jou zo 
compleet? 
De omgeving is inderdaad bekend, de groep 
ken ik ook al heel goed natuurlijk. Het is een 
jonge groep met goede spelers. Met de spe-
lers van buitenaf en de spelers die er al spelen 
denk ik een goede mix te hebben. Zaak is 
om fit aan de competitie start te verschijnen 
en het aantal blessures zo beperkt mogelijk 
te houden. Een goede start en fit blijven is 
bepalend voor het verdere verloop van het 
seizoen. Met deze groep moeten wij zeker 
bovenin mee gaan draaien!
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Wanneer ben jij als trainer 
tevreden? 
Wanneer je bovenaan staat ben je uiteraard 
tevreden! Maar ik ben tevreden wanneer de 
spelers 100% geven. Je kan een keer minder 
spelen of als team een mindere periode heb-
ben, maar aan de inzet en werklust mag het 
nooit liggen. Verder is het een voorwaarde 
dat de spelers positief blijven naar elkaar. Het 
is je hobby, dus plezier is ook een belangrijk 
punt.

seizoen 2018-2019 5

Tot slot, wil je nog iets kwijt aan de Maasdijkse supporters? 
Ik heb de afgelopen jaren als speler zelf mogen ervaren dat er altijd veel 
Maasdijk supporters langs de lijn stonden. Bij uitwedstrijden waren er vaak 
meer Maasdijkers! Dit wordt door de spelers erg gewaardeerd. Ook zijn 
wij blij met de vrijwilligers die het park perfect bijhouden en vernieuwin-
gen doorvoeren, de kantine draaiend houden en zich inzetten voor de 
club! 
Ik hoop dat we jullie dit seizoen weer mogen begroeten bij de wedstrijden 
van 1 en 2.

Groetjes, Richard Kraijenbosch
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Wat hebben we nodig?
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoeveel geld er precies no-
dig is. Een grove indicatie geeft een verbouwingsom van zo’n e 50.000, 
afhankelijk van de keuken aanpassingen die gaan volgen. Hier zal meer 
duidelijkheid in komen als de wijze mannen en vrouwen een inventarisatie 
hebben gemaakt van de wensen en benodigdheden.

Wat wordt de doelstelling, als de exacte kosten nog niet 
bekend zijn?
Op dit moment is onze doelstelling om met nieuwe acties zo veel  
mogelijk geld op te halen. Alles wat we met de diverse acties ophalen,  
hoeven we niet extern te financieren. Ook subsidiemogelijkheden zullen 
later worden bekeken.

Welke acties gaan er allemaal opgezet worden? 
Na een eerste brainstormsessie aan het einde van afgelopen seizoen zijn 
er heel veel leuke ideeën op tafel gekomen. Deze ideeën zullen we in de 
komende periode uitwerken en geleidelijk uitzetten.

Maar wat zijn al die leuke ideeën dan?
Een kleine greep uit de vele ideeën: feesten geven, thema-avonden orga-
niseren, verkoopacties, loterijen, elftallen onderling laten strijden om zo 
veel mogelijk geld op te halen, extra sponsoren werven

Is er dan nu nog niets in gang gezet?
Er zijn op dit moment al wel acties in gang gezet. Zoals op de site valt te 
lezen zijn we in samenwerking met de Vrienden Loterij mensen gaan be-
naderen om voor vvMaasdijk mee te gaan spelen met de Vrienden Loterij. 
Per lot gaat de helft van de opbrengst naar de club. Dit is een heel mooi 
initiatief en kan lekker oplopen voor de club! Ook laten we de lopende 
acties uit de voorgaande verbouwing gewoon doorlopen.
Bijvoorbeeld: De minuut van Maasdijk 1 en Vrienden van Maasdijk. Check 
de site www.vvmaasdijk.nl om je aan te melden. Ook is met het bestuur 
besproken dat de opbrengst van de bingoavond en sponsoring van de elf 
kleedkamer- en de toiletdeuren ten goede komt aan deze verbouwing. 
Hier zal op zeer korte termijn een mail over worden gestuurd naar alle 
sponsoren.

Wat moet er gebeuren?
De eerstvolgende verbouwing die we voor ogen hebben is die van de 
heren- en damestoiletten en de keuken, inclusief nieuwe apparatuur. 
Omdat hier ook weer een flinke som geld voor nodig is en we net een 
flinke verbouwing van de kleedkamers achter de rug hebben, hebben 
we als doel gesteld om dit over drie jaar te gaan realiseren. 

Alweer een 
verbouwing!

Om ons prachtige sportpark up-to-date te 
houden zijn er de afgelopen jaren al diverse 
werkzaamheden en verbouwingen geweest, 

maar we zijn nog niet klaar.

door: Lizzy Steentjes

Kunnen bedrijven of personen ook 
een gift doen?
Uiteraard is het voor iedereen mogelijk om 
een gift te doen ten behoeve van de komende 
verbouwing. Neem hiervoor dan contact op 
via sponsoring@vvmaasdijk.nl met als on-
derwerp “Bouwstenencommissie 2.0”. Alle 
beetjes helpen de club.
Na de veiling, tijdens de afsluiting van 
seizoen 17/18, is er door de Business Club 
vvMaasdijk de eerste € 1.000,- geschonken. 
Daarvoor nogmaals hartelijk bedankt!

Kunnen de leden verder nog iets voor 
jullie betekenen?
Ideeën zijn altijd welkom. 
Heb je nu een fantastisch idee waar we vol-
gens jou echt mee aan de slag moeten? Mail 
dit dan naar sponsoring@vvmaasdijk.nl met 
als onderwerp “Ideeën voor de Bouwstenen-
commissie”.
Ook zullen we nog veel leden nodig hebben 
bij de diverse acties die uitgezet gaan wor-
den, maar hier zal iedereen voor benaderd 
worden op het moment dat we jullie hulp 
nodig hebben.

Waar zijn alle acties te volgen?
Op de site www.vvmaasdijk.nl onder het 
kopje “ALLERLEI” vind je “ACTIES BOUW-
STENENCOMMISSIE 2.0”. Hier zullen we alle 
acties en giften blijven vermelden. Uiteraard 
komen deze nieuwsberichten in eerste in-
stantie ook op de hoofdpagina. 

Iedereen alvast bedankt voor het meedenken 
en meewerken.

De Bouwstenencommissie 2.0
Appie van der Ende, Dennis Wennekers, Renate 
Tanke, Roy Zuidgeest, Piet van der Salm, Joëlle 
de Zeeuw, Corine Sonneveld, Perry Vreugden-
hil, Stan Goeijenbier, Kelly Vellekoop, Geert 
Bruinen en Shirley van der Ende
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“Hoe is dat zo gekomen?”, vroeg ik Shirley. 
Het begon allemaal toen haar vriendinnetjes 
Amber en Roos op de voetbal gingen. Leuk, 
dacht Shirley, ik doe ook mee! Dat eerste jaar 
speelden ze in een meiden E-team en maak-
ten veel lol. Maar Shirley’s talent werd al snel 
opgemerkt en het tweede jaar speelde ze (als 
enige meisje) in de E1-selectie van Ron van 
der Salm en Dennis Wennekers. Het daarop 
volgende jaar speelde Shirley in een D mix 
team met vijf meiden en de rest jongens. Ze 
werden kampioen in Naaldwijk en gingen op 
de platte kar naar de Maasdijk terug. Daar 
ging Shirley voor het eerst met het hele team 
de sloot in, geweldige traditie is dat toch!

Ook met de B meiden werd het kampioen-
schap binnen gesleept en de bekende bagger- 
sloot opgezocht. Inmiddels voetbalt Shirley 
nu voor het vierde jaar in Vrouwen 2, het 
gezelligste team van de club. Het trainings-
kamp weekend is een jaarlijks hoogtepunt, er 
gaan zelfs ballen, hesjes en dopjes mee! Als  
er om de Ladies bokaal of zoals dat tegen-
woordig heet: de Westland Cup gespeeld 
moet worden dan hoort Shirley wel degelijk 
tot de selectie van de vvMaasdijk vrouwen. 
In Den Hoorn hebben we tijdens de finale  
allemaal kunnen zien waarom. Shirley speel-
de de sterren van de hemel en mede dank-
zij haar en de hattrick van Angela kwam de 
felbegeerde Westland Cup naar de Maasdijk.

Met Amber stond Shirley voor het eerst als 
trainer voor een jeugdteam, de E5 in dit ge-
val. Daarna volgden de D meiden die ze niet 
alleen trainde maar ook leidde samen met 

John de Brabander. Afgelopen seizoen was Shirley de rechterhand van 
succescoach Ron van der Salm. Tijdens haar opleiding had ze al de cur-
sus trainer/coach voor pupillen en junioren afgerond en TC 3 was haar 
volgende target. Extra lesuren op de maandagen en stage lopen bij JO17 
selectie (ga er maar aan staan!) De studie werd succesvol afgerond en als 
kers op de taart werd JO17-1 kampioen. En natuurlijk gingen beide trai-
ner/coaches met alle kampioenen de sloot weer in!

Shirley is bepaald geen huismus. Afgelopen seizoen kon je haar zeker drie 
avonden in de week op het voetbalveld vinden. En zo ongeveer de gehele 
zaterdag. Met hemelvaart weekend ging ze als begeleider mee met MO15 
naar Denemarken. Een eind rijden maar wel erg geslaagd. Het volgende 
weekend stond het Eurosportring toernooi in Meppel op het programma. 
Minder ver rijden maar zeker zo geslaagd! Eind juni was Shirley alweer in 
Loon op Zand te vinden tijdens het super leuke jungle voetbalkamp. En 
tussendoor was er ook nog het Vrouwen 2 trainingsweekend ... maar dat 
was natuurlijk vooral bedoelt om even tot rust te komen. Moeder Petra zal 
ook weleens denken: “Wie is toch dat meisje dat op zondag (soms) een 
vorkje mee prikt?”

Voor komend seizoen staat er een nieuwe uitdaging op haar programma. 
Shirley wordt hoofdtrainer van JO15 en samen met neef en buurman Jelle 
van der Ende gaat ze JO15-1 trainen en leiden. De voorbereidingen zijn 
gestart en ze heeft er zin in. Als het patroon zich een beetje voortzet dan 
kan de platte kar voor deze jongens alvast wel besteld worden. En de  
baggersloot staat ook alweer te lonken!

door: Lidia Laan

Met haar éénentwintig lentes is Shirley 
toch nog zeker wel een jonge ster 
aan het vvMaasdijk firmament. Toch 
is haar staat van dienst al behoorlijk 
indrukwekkend. Het organiseren van 
een open dag, zaalvoetbaltoernooi of 
voetbalkamp, trainen en leiden van 
een jeugdteam of een bar afsluiting 
dienst: Shirley draait haar hand er niet 
voor om!

Shirley van der Ende
Duizendpoot in rood/zwart



 

Selectie
2018- 2019
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v.l.n.r en v.h.n.l:

Boyd Rijnenberg, Stan Groenewegen, Stef Bruinen, Kevin van den Berg, Barry Bronswijk, Mike van de Ven, Lars  
Veenman, Dennis van Berk, Ferry Steentjes, Stefan Bron, Dylan Bogaards, Swen Mesken, Said Jahangir, Kirill Slutskyy.

Jarno Pronk, Niels van Wijk, Lucas Quist, Roy van Nieuwkoop, Kees van der Hout, Wouter Laan, Lars van den Berg, 
Danny van Paasen, Nikki Krouwer, Jack Gardien, Rik Olsthoorn, Rik Groenewegen, Danny van Mastrigt, Jelle van Vliet.

Jelle van der Ende, Noah van Rijn, Gert van der Lee, Jelle Prins, Jeroen Vogels, Patrick Fieret, Richard Kraijenbosch, 
Fred Rijnenberg, Edward Vreugdenhil, René van der Lee, Michel Ammerlaan, Bart Hofstede, Wouter Boers, Martin de 
Zeeuw.

V.V.
MAASDIJK
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Een elftal nieuwe spelers

presentatiegids vvMaasdijk10

Kersverse hoofdtrainer Richard Kraijenbosch verwelkomt dit seizoen de versterkingen Stefan Bron 
(Westlandia), Dylan Bogaards en Kirill Slutskyy (beiden FC ’s Gravenzande). 
Terug op het oude nest zijn Lars Veenman (VDL) en Jelle van Vliet. Vanuit de jeugd wordt de selectie 
verder aangevuld met Lars Bentvelzen (helaas ontbreekt de foto), Kees van der Hout, Roy van Nieuw-
koop, Lucas Quist, Jarno Pronk en Niels van Wijk. Hieronder maken we kort kennis met de jongens. 

Door: Richelle Herbert

Waarom vvMaasdijk?
Jelle: Ik heb in de jeugd bij vvMaasdijk gevoetbald en ik vind het leuk om weer met bekenden te spelen.
Lars B.: De gezelligste club van het Westland wil ik niet verlaten!
Stefan: Een nieuwe uitdaging bij een gezellige club. Ook Dylan beaamt dit. 
Kirill: Ik heb het gevoel om met de andere nieuwe spelers vvMaasdijk naar een hoger niveau te kunnen brengen  
 en daarnaast de gezelligheid op de club.
Lars V.: Gezellige club, waar goed voor iedereen gezorgd wordt en veel gezellige mensen!
Jarno: Ik ben in Maasdijk opgegroeid en heb nooit het idee gehad weg te willen gaan. Het is een gezellige club,  
 maar daarnaast wordt er ook veel inzet van je verwacht.

Wat zijn je kwaliteiten en welke positie speel je het liefst?
Roy: Ik speel het liefst op links back en ik ben sterk in duels, opkomen, passing en slidings.
Lucas: Kopsterk, lange passes en sterk in duels en ik speel graag rechtsback of op het middenveld.
Lars V.: Ik ben keeper en ben goed in coachen, lange passes en doelpunten voorkomen ;)
Kirill: Het liefst links buiten, want ik ben sterk in een actie maken.
Jarno: Ik speel graag op rechtsbuiten en ik ben goed in dribbelen, voorzet geven en ik ben snel.

Dylan Boogaards Kirill Slutskyy

Kees van der Hout Roy van Nieuwkoop Lucas Quist
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Stefan: Ik speel het liefst in de spits, ik ben snel en kopsterk.
Kees: Ik heb een goede trap en ik heb snelheid. Ik speel het liefst als aanvallend middenvelder.
Niels: Mijn kwaliteiten zijn snelheid, kopsterk, voorzet geven en niet opgeven. Ik speel het liefst rechtsback of  
 rechtsbuiten.
Dylan: Als centraal verdedigende middenvelder. Mijn kwaliteiten zijn passing, coachen en duelkracht.
Lars B.: Ik heb een goede conditie en ik speel het liefst op nummer 10.
Jelle: Het liefst speel ik spits of rechtsbuiten. Ik ben snel,laat me niet van de bal afzetten en ik heb een goed  
 schot.

Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière?
Lars V.: Wedstrijden gespeeld in stadions van Sparta, Dordrecht en MVV Maastricht.
Dylan: Kampioenschap bij FC ’s Gravenzande.
Jelle: Kampioen met de B1 in de 2e klasse bij vvMaasdijk.
Stefan: Promotie naar de eerste klasse met Westlandia.
Lucas: Gewonnen van Feyenoord tijdens de bekerronde.
Kees: Kampioen met de B1.

Wat weet je van vvMaasdijk?
Kirill: Dat vvMaasdijk ambitie heeft om hoger op tegaan.
Lars B.: Een geweldige dorpsclub.
Stefan: Gezellige club met trouwe supporters.
Roy: vvMaasdijk is zo’n beetje de kleinste club van het Westland, maar wel de gezelligste.
Niels: Leuke club, iedereen kent elkaar.

Stefan Bron

Lars Veenman Jelle van Vliet

Jarno Pronk Niels van Wijk



EN DIT ZIJN ZE:
Eén ding hebben ze in ieder geval met elkaar gemeen, want op de vraag 
waarom ze op voetbal gegaan zijn antwoordden ze allemaal dat ze het 
leuk vinden, alleen Pleun is gezwicht voor Lizzy omdat zij het aan hem 
gevraagd heeft.

Jack Boers, 6 jaar 
Wat vind je leuk aan voetballen: de bal lekker hard en hoog wegschieten
Wie is je favoriete voetballer en waarom: ik heb nog geen favoriete 
speler ik ben wel voor Ajax.

Pleun van den Berg, 6 jaar
Wat vind je leuk aan voetballen: De wedstrijden en het douchen daarna.
Wie is je favoriete voetballer en waarom: Mitchel Alsemgeest omdat ik 
hem zo aardig vind.

Milio Hartensveld, 6 jaar
Wat vind je leuk aan voetbal? Het trainen, 
zodat we heel veel gaan leren en later heel goed kunnen voetballen. 
Wie is je favoriete speler? Die heb ik nog niet echt. 

Ralf van der Giessen, 4 jaar
Wat vind je leuk aan voetballen: dat je kan schieten en afpakken.
Wie is je favoriete voetballer en waarom: Van Persie, omdat hij van 
Feyenoord is.

Dylan van den Berg, 5 jaar
Wat vind je leuk aan voetballen: Ik vind alles van voetbal leuk.
Wie is je favoriete voetballer en waarom: Ronaldo, omdat hij heel goed 
kan voetballen.

Magsey de Jong, 6 jaar
Wat vind je leuk aan voetballen? Ik vind rennen heel erg leuk. 
Wie is je favoriete voetballer en waarom? Dirk Kuijt, omdat hij heel 
vaak scoort.

Indy van de Ven, 6 jaar
Wat vind je leuk aan voetballen? Lekker dansen in de derde helft. 
Wie is je favoriete voetballer? Lieke Martens.

presentatiegids vvMaasdijk

door: Lizzy Steentjes

Wie zijn de mini’s?
De mini’s zijn jongens en meisjes in de 
leeftijd van 4 tot en met 6/7 jaar die 
spelenderwijs kennis maken met voetbal. 
Er wordt een gevarieerde training aange-
boden in kleine groepjes met enthousiaste 
trainers. 
Het plezier staat voorop, maar ook worden 
er, vooral vanaf 5 jaar, meer oefeningen 
gedaan ter voorbereiding op de overgang 
naar de JO9 afdeling. 
Naast de trainingen op woensdag kun-
nen de kinderen op zaterdag wedstrijdjes  
spelen tegen andere Westlandse mini’s. 

Wanneer trainen de mini’s?
De mini’s trainen op het hoofdveld van 
vvMaasdijk op woensdag van 17.15uur tot 
18.15uur.

Wat doen de mini’s nog meer?
Er worden allerlei leuke activiteiten georga- 
niseerd het jaar door voor de mini’s zoals:  
toernooitjes, Sinterklaasfeest, feestmiddag 
en een leuke jaarafsluiting.
 
Met wie kan ik contact opnemen 
als mijn zoon of dochter mee wil 
trainen?
De hoofdtrainer van de mini’s is
Lizzy Steentjes (06-19443573), per mail 
te bereiken op: lizzysteentjes@gmail.com

Onze talenten van de toekomst …

12
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Fris gedoucht komt Bart aangesneld 
om nog een en ander door te nemen 
voor dit interview. De oefenwedstrijd 
tegen Excelsior Rotterdam werd met 
3-2 gewonnen. Bart houdt er een pret-
tig gevoel aan over: “Een lekkere wed-
strijd, we starten met een betere selec-
tie dan vorig seizoen.”

Door: Corine Sonneveld

Over Bart
Bart Hofstede is 22 jaar jong, geboren en 
getogen in Maasdijk. Sinds zijn zesde jaar al 
lid van Voetbalvereniging Maasdijk en inmid-
dels al zes jaar deel uitmakend van de selectie 
van vvMaasdijks vlaggenschip. 
Bart studeert Logistiek en Economie aan de 
Rotterdamse Hogeschool waar hij aan het 
einde van het schooljaar zal afstuderen.

Bezig baasje
Voor vervelen heeft Bart helemaal geen tijd 
want naast zijn studie heeft hij naast het spel-
letje voetbal, snowboarden en hardlopen als 
hobby. Sportief bezig zijn in zijn vrije tijd, 
daar krijgt hij dus energie van. Hij is hoofd-
trainer van JO11 en traint en coacht zelf de 
JO11-1. “Ik vind het erg leuk om training te 
geven en kinderen beter te leren voetballen. 
Komend seizoen wordt mijn tweede jaar als 
hoofdtrainer van de JO11. Daarnaast ben 
ik vorig seizoen meegegaan als begeleider 
van het jeugdkamp. ”Tussen zijn studie en 
hobby’s door heeft hij óók een bijbaan bij 
Zuidgeest Growers.

Voetbalcarrière
Als Bart zijn voetbalcarrière overdenkt dan 
was zijn debuterende seizoen meteen on-
vergetelijk. Pas 6 jaar oud, spelend in de F6, 
waar vader Peet destijds trainer van was, is hij 

met dat team meteen kampioen geworden! In zijn verdere jeugd speelde 
hij alleen in de selectieteams. Hij trainde onder andere onder bekende vv-
Maasdijk-trainers; Ron van der Salm, Loek Ammerlaan en ook van huidig 
hoofdtrainer Richard Kraijenbosch heeft hij tijdens zijn C-jaren trainingen 
gehad. 

Van junior naar senior
Toen hij in de D1 terecht kwam, werd hij voornamelijk gepositioneerd als 
verdediger. Bij de B-junioren verschoof zijn positie vaker naar het midden- 
veld. Als eerstejaars B-junior maakte Bart zijn debuut bij Maasdijk 2.  
Hij weet het nog goed: “Dat was tegen FC ‘s Gravenzande. Al snel volgde 
de stap naar Maasdijk 1, in een wedstrijd tegen Westlandia waar Patrick 
Fieret toen nog trainer van was”. Bart maakte voordat hij als A-speler 
moest beginnen dus de overstap al naar de senioren. 
“Ik denk dat het voor mezelf een goede keuze is geweest om de A-junio-
ren over te slaan. Ik heb veel geleerd in het eerste elftal en ik denk zolang 
je elke zaterdag kunt spelen, de keuze juist is geweest.”

De leukste club
Bart heeft tijdens zijn jeugdige voetbaljaren aardig wat spelers zien ver-
trekken, hij heeft zelf ook die keuze serieus overwogen. Nu komt hij bij 
Maasdijk 1 dezelfde jongens weer tegen die ooit weggegaan zijn en die 
zich uiteindelijk weer aangesloten hebben bij de Rood-Zwarten.

Tenslotte nog even dit:
Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen, zowel voor 
jezelf als voor het team?
“Ik hoop voor mezelf dat ik weer wat vaker basis kan staan en vooral  
belangrijk kan zijn voor het team. Het maakt mij niet uit wie scoort, zolang 
we de wedstrijd maar winnen. Ik denk dat we met het team dat we nu 
hebben zeker bovenin mee kunnen doen.” 

Wat vind je van de nieuwe trainers?
“Ik vind Richard en Jeroen Vos toptrainers. Zij verzorgen goede trainingen 
en zorgen daarnaast voor een goede sfeer. Daarna is het aan ons om te 
laten zien wat we kunnen.”

Als het aan Bart ligt dan zou je zeggen dat er aan het einde van het  
seizoen weer een promotiefeestje te vieren valt. Zijn enthousiasme,  
positiviteit en inzet; ik word er blij van. Laten we proosten op het 
nieuwe seizoen. Snel dus naar de kantine, want daar gebeurt het als 
de wedstrijd afgelopen is.

Bart Hofstede
Van F-pupil naar selectie-speler



presentatiegids vvMaasdijk14
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Vrijwilliger in de spotlights:

René van Geest,
al 41 jaar Maasdijks keukenprins!

Het is alweer een paar jaar geleden dat 
Cees Hoorweg op verjaarsvisite was 
bij de familie van Geest. Zijn oog viel 
op de toen tienjarige René die druk 
doende was met het ophalen van lege 
bierflesjes en bijvullen van pinda’s. 
“Dat kun je op de voetbal ook wel ko-
men doen!”, zei Cees. Daar had René 
wel oren naar, dus Cees zorgde er-
voor dat hij voortaan iedere zaterdag- 
ochtend vroeg door Dirk Maat met de 
rode Ford Taunus op-gehaald, en tegen 
half negen weer thuisgebracht werd. 

Door: Lidia Laan

René was de koning te rijk en nam zijn nieu-
we taak heel serieus op. Vooral het bijvullen 
van de koelkasten was natuurlijk erg belang-
rijk in die tijd toen er nog geen koelcel was. 
Veel gesjouw met vol en leeg fust dus. Al 
snel ‘promoveerde’ René en mocht hij ook 
helpen snoep en ijs verkopen aan de snoep-
balie. Toen de kantine-activiteiten door vv-
Maasdijk in eigen beheer genomen werden 
was hij inmiddels 15/16 jaar en kreeg hij ook 
de inkoop erbij. Hij bestelde telefonisch wat 
vervolgens aan de Lange Kruisweg afgele-
verd werd. Vanaf zijn achttiende jaar ging hij 
het zelf ophalen. Nog steeds iedere zaterdag 
van half acht in de morgen tot stipt vijf voor 
acht in de avond. Het alarm ging er namelijk 
automatisch om acht uur op!

Op mijn vraag of René ook zelf een voet-
balcarrière heeft gehad lacht hij een beetje 
schaapachtig. Hij heeft een tijdje met een 
vriendenteam gespeeld, het negende en 
later werd dat ‘uw zesde’. Hij was ook een 
beetje meespelend leider, afbellen was mo-
gelijk op vrijdagavond bij René. Aangezien er 
toen nog geen mobiele telefoons waren en 
René op vrijdagavond ook nog bij Rust Wat 
achter de bar stond, werd moeder van Geest 
er weleens een beetje gek van. “Bel voortaan 
maar als je wél kunt!” zei René dan. Het voet-
ballen zelf ging hem niet zo gemakkelijk af, 
vond hij zelf. Hij wist wel precies waarheen 

hij de bal wilde hebben maar die werkte dan niet altijd mee. Sportief was 
René toch zeker wel. Hij heeft een tijdje getraind voor de halve marathon 
en hij is Liers bowlingkampioen geweest!

Met een aantal oud voetbalmaten (van uw zesde) haalt René nog steeds 
geregeld het oud papier op. Tegenwoordig komen ze met een vuilnis-
wagen langs, in de beginjaren ging dat wel anders. Toen belden ze 
op donderdagavond aan de deuren om dozen met oud papier op te  
halen. Vervolgens brachten ze die naar de papiercontainer die achterop 
de parkeerplaats stond. Meestal namen ze daarvoor ook jeugdspelers uit 
de D mee. Na afloop mochten die jongens dan bij Mart Schortinghuis 
in de kantine een patatje gaan eten. Sommigen waren dan wel heel snel 
klaar!
De opkomst van het damesvoetbal vindt René een geweldige ontwik-
keling. In de loop der jaren heeft hij die afdeling van vvMaasdijk hard 
zien groeien. En daarmee groeide ook de saamhorigheid en gezellig- 
heid binnen de vereniging. Heel veel meiden zijn namelijk ook heel en-
thousiast en actief als vrijwilliger op allerlei gebieden. Ook heeft hij veel 
respect voor de overige mensen achter de schermen zoals de zondag-
ochtend opruimers die er voor zorgen dat ons sportpark er altijd tiptop 
uitziet!

De vrijwillige brandweer van Maasdijk is ook een grote passie van René 
waar hij alweer zevenentwintig jaar actief is. Mede hierdoor heeft hij na 
24 jaar in de lelies bij de Munnik gewerkt te hebben, de overstap kunnen 
maken naar de Brandweer van de bloemenveiling. Een bezig baasje die 
René, maar dat wisten we natuurlijk allemaal al. En met zowel Amber als 
Marnix op de voetbal is er altijd nog reden genoeg om aan de Lange 
Kruisweg te gaan buurten. Hij draait nog steeds eens in de vijf weken zijn 
keukendienst, liefst samen met Petra en Joke die ook al vanaf het eerste 
uur meedraaien. Kortom: een man waar je nooit tevergeefs een beroep 
op doet!



Indeling
3e Klasse
2018 - 2019
Maasdijk Naaldwijk
Duno MVV’27
Duindorp SV Quick Steps
HBSS Schipluiden
Hercules VDL
KMD Verburch
Lyra Wat.Veld/Kranenburg 

 22-09-2018 Maasdijk Verburch

 29-09-2018 HVV Hercules Maasdijk

 6-10-2018 Maasdijk Duindorp SV

 13-10-2018 W.Veld/Kranenb. Maasdijk

 20-10-2018 KMD Maasdijk

 27-10-2018 Maasdijk MVV’27

 3-11-2018 HBSS Maasdijk

 17-11-2018 Maasdijk Schipluiden

 24-11-2018 Naaldwijk Maasdijk

 1-12-2018 Maasdijk VDL

 8-12-2018 LYRA Maasdijk

 15-12-2018 Maasdijk Quick Steps

 19-01-2019 DUNO Maasdijk

 26-01-2019 Maasdijk HBSS

 2-02-2019 Schipluiden Maasdijk

 9-02-2019 Verburch Maasdijk

 16-02-2019 Maasdijk Hercules

 9-03-2019 Maasdijk KMD

 16-03-2019 MVV ‘27 Maasdijk

 23-03-2019 Maasdijk DUNO

 6-04-2019 Quick Steps Maasdijk

 13-04-2019 Maasdijk LYRA

 20-04-2019 VDL Maasdijk

 11-05-2019 Maasdijk Naaldwijk

 18-05-2019 Duindorp SV Maasdijk

 25-05-2019 Maasdijk W.Veld/Kranenb.

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

Voetbalkamp 2018: Rumble in the jungle!
Dit jaar was het voetbalkamp helemaal in junglestyle. Tijdens de vos-
senjacht kon je zomaar gorilla’s, pinguïns, leeuwen, Eric Groenheide en 
andere vreemde vogels spotten in Loon op Zand. De zeskamp was avon-
tuurlijk en de bonte avond beregezellig! Het enige minpuntje: het was zo 
snel voorbij!

Grote dank aan onze trouwe sponsoren waarop we ieder jaar weer  
een beroep mogen doen: Beekenkamp Group, bakkerij Gebr. Van 
den Berg, Corné van den Berg Grondwerken en transport, Piet 
Solleveld Export BV, Paprikakwekerij Vitapep, Businessclub  
vvMaasdijk, Slijterij van Lenteren, Aannemingsbedrijf Stuit BV 
en alle maffe kampleiders.

V.V.
MAASDIJK


