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Het is ieder jaar weer een hele uitdaging een presentatiegids samen te
stellen voorzien van nieuws, achtergronden, actualiteiten en mooie foto’s.
Met het jubileumjaar 2020 en vvMaasdijk 75 jaar in ons achterhoofd werd
het idee geboren voor een glossy uitgave. Hierin zouden we dan extra
aandacht kunnen schenken aan 75 jaar voetbalvereniging Maasdijk. Want
in al die jaren is er best wel wat gebeurd binnen en buiten de lijnen van
onze voetbalvelden. Een mix van heden en verleden waarbij vooral ook
het oude beeldmateriaal om van te smullen is. Een speciaal woord van
dank is hier op zijn plaats voor Cees Hoorweg die 75 jaar vvMaasdijk in
een geweldig mooi archief bijeen gebracht heeft. We hopen van harte
dat de presentatie/jubileumgids 19-20 uw goedkeuring kan wegdragen!
Met redactionele groet,
PR-commissie vvMaasdijk

Lange Kruisweg 44D
2676 BM Maasdijk
(0174) 513 384
info@vvmaasdijk.nl
www.vvmaasdijk.nl
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Welkom gewaardeerde
lezer van dit blad!

Cees Hoorweg, archivaris
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Vormgeving en realisatie:
Riezebos• online en offline promotie
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Van de voorzitter

beiden afgelopen november een nieuw 3-jarig contract hebben getekend.
Met gigantisch veel andere sponsoren die onze club steunen in de vorm
van een mooi sponsorbord bij veld 1, een kleedkamerdeur of een team.

En zo ligt voor u de nieuwe uitgave van de
presentatiegids van vvMaasdijk. Vanwege het
75-jarig jubileum van onze club is ervoor gekozen de presentatiegids een glossy jubileumuitstraling te geven. Het tijdstip van uitgave
is daardoor wel iets later dan gebruikelijk: bij
aanvang van het jubileumjaar 2020. Allereerst dank en de complimenten aan de PRcommissie voor de tijd en energie die zij in
deze mooie gids hebben gestoken!
In november 2018 heb ik de voorzittershamer
over mogen nemen van Martien de Zeeuw.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken
om mijn dank en waardering voor Martien
te uiten. Martien heeft na zijn aftreden
altijd nog klaar gestaan om het bestuur te
adviseren als daar behoefte aan was, Martien
bedankt!!
In het afgelopen seizoen, en met name na
november 2018, heb ik vvMaasdijk van een
hele andere kant mogen leren kennen. Ik
weet dat ik dit al vaker heb gezegd en geschreven maar nogmaals: wat mogen en
moeten we trots zijn op onze club! Een club
met twee prachtige hoofdsponsoren Staalduinen Logistics & P. Solleveld Export BV, die
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In de aanloop naar het nieuwe seizoen is de kledingcommissie weer druk
geweest met de nieuwe tenues. Ditmaal is er gekozen om de sponsoring
door middel van ‘sublimatie’ op de tenues te laten drukken, deze methode
moet voor een betere bedrukkingskwaliteit zorgen. Namens het bestuur
en de vereniging wil ik alle sponsoren en de kledingcommissie bedanken
voor het vertrouwen en de inzet!
Op sportief vlak geeft het afgelopen seizoen gemengde gevoelens. Helaas
is Maasdijk 1 gedegradeerd, echter daarnaast is Maasdijk Vrouwen 1 gepromoveerd naar de 2e klasse. Op de wederom zeer goed georganiseerde
en verzorgde seizoensafsluiting heeft een grote groep Maasdijk-supporters
de fantastische finale van Vrouwen 1 bijgewoond. Deze wedstrijd werd na
verlenging en strafschoppen gewonnen door Maasdijk. Dit was een
wedstrijd die liet zien dat je door teamspirit, met en voor elkaar willen
voetballen, inzet en nooit opgeven, gewoon kan winnen.
Daarnaast wil ik ook nog even de prachtige 2e plaats van JO19 bij de
Westlandse Kampioenschappen aanhalen, een hele mooie prestatie. In
het nieuwe seizoen zal Ron van der Salm de overstap maken van hoofdtrainer JO19 naar assistent hoofdtrainer Maasdijk 1 om samen met
Richard Kraaijenbosch Maasdijk 1 weer vorm te gaan geven. Dennis van
Staalduinen zal Maasdijk 2 onder zijn hoede gaan nemen. Bij deze wil
ik alle teams, trainers, leiders en vrijwilligers heel veel succes en plezier
wensen.
Last but not least: in het komende seizoen viert vvMaasdijk in het weekend van 19-20 juni haar 75-jarig bestaan. Bouwstenencommissie 2.0 is
hard bezig om dit jubileum vorm te geven, dus zorg ervoor dat dit weekend alvast als bezet wordt geblokt in de agenda’s!
Ivo Peeters
Voorzitter vvMaasdijk
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Voetbalvereniging Maasdijk
1945 - 2020

75 jaar

Op 20 juni 1945 werd Voetbalvereniging Maasdijk “geboren”.
Nét na de tweede wereldoorlog is de vereniging opgericht door
onder andere Jan Morcus en Piet Hoogendam. Dit alles gebeurde
in de druivenkas van Jan (Morcus) aan de Prinsenlaan.
Maar ... in Maasdijk beschikte men toentertijd nog niet over, juist, een
voetbalveld. Dat was er gewoonweg niet. Dat kunnen we ons nu niet
meer indenken, want voetbal, c.q. sportvelden vind je tegenwoordig
overal.
Vindingrijk als men was, werden de eerste wedstrijden gespeeld op het
weiland van Piet Sonneveld en bij Tinus Vellekoop. En heus waar, de wedstrijd vond ‘s-middag plaats, ’s-morgens graasden de paarden er nog.
U kunt zich wel indenken dat er voordat zo’n wedstrijd begon nog wel
wat werk aan de winkel was om wat paardenrommeltjes van het veld te
verwijderen.
Zowel de trainingen en wedstrijden vonden allemaal plaats op dat ene
weiland. Er is toen met één team gestart. De clubkleuren waren sober, een
wit shirt en zwarte broek. In die tijd waren andere kleuren niet te koop.
Destijds was er nog geen competitie maar werd er onderling gespeeld
tegen naburige clubs, zoals de Heenweg. In de loop der jaren nam het
ledenaantal toe, dus werd er gezocht naar een andere plek.
Op 8 augustus 1965 heeft de verhuizing naar de Lange Kruisweg plaatsgevonden. De voetbalvereniging kreeg toen de beschikking over twee
velden. Aangezien het ledenaantal bleef toenemen is de huidige locatie
aan de Lange Kruisweg verder uitgebreid. Voetbalvereniging Maasdijk
beschikte sinds 1970 over vier velden, er vond toen ook een uitbreiding
plaats van de kleedkamers.
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Inmiddels is er wel wat ingeleverd aan voetbalvelden. Korfbalvereniging Dijkvogels heeft
zich ook gevestigd aan de Lange Kruisweg,
waardoor vvMaasdijk wat ‘groen’ heeft moeten inleveren.
Niet gek ook, want ondanks dat voetbal
nog steeds de meest populaire teamsport
is (Bron: Go-do), kunnen er tegenwoordig
overal en nergens tal van sporten beoefend
worden en is de behoefte aan 3 velden+ voor
nu voldoende.
Tegenwoordig heeft vvMaasdijk ruim 500
leden, zijn er zes senioren teams waaronder
twee vrouwen teams. In de jeugdafdeling
spelen 15 teams.
Het is het vermelden zeker waard dat vv
Maasdijk over veel meidenteams beschikt én
dat daar nog steeds groei in zit.
Zoals geen enkele club zonder vrijwilligers
kan, zijn we bij vvMaasdijk ook heel erg blij
met iedereen die hand- en spandiensten verricht in welke vorm dan ook. Of je nou trainer, leider, barmedewerker of scheidsrechter
bent, vrijwilligers dragen de club!
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Edwin
de Kleijn,
forever
young!
Aan het begin van het nieuwe seizoen is mij gevraagd om een
kleine bijdrage te leveren aan de nieuwe presentatiegids van
vvMaasdijk. Ik ben Edwin de Kleijn, 48 jaar en gelukkig
getrouwd met Brenda. Samen hebben we één zoon, Rick, van
tien jaar. Samen met een leuke ploeg collega’s verdienen wij
onze centen met alle voorkomende werkzaamheden in de
grond- weg- en waterbouw.
Na zelf al vanaf mijn achtste bij Lyra te hebben gespeeld kwam ik zo’n vijf
jaar geleden bij vvMaasdijk omdat Rick ook ging voetballen. De gemoedelijke sfeer en de betrokkenheid van zowel de jeugd als de ouders zorgde
ervoor dat ik mij direct thuis voelde bij vvMaasdijk.
Toen de kleine man in de mini’s begon werd mij gevraagd of ik misschien
een keer training wilde geven en zo is het balletje gaan rollen. Na een paar
jaar training te hebben gegeven werd ik benaderd door Robin van der
Salm met de vraag of ik zijn functie als jeugdvoorzitter wilde overnemen.
Na overleg met het thuisfront heb ik de functie aanvaard en ben ik tijdens
de ALV van vorig jaar benoemd tot jeugdvoorzitter.
Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar verder. Het eerste jaar is voorbij
gevlogen en ik sta er iedere keer weer van te kijken wat er allemaal komt
kijken bij het reilen en zeilen van een voetbalvereniging. Of het nu gaat
over indelingen maken van de nieuwe teams, reclameborden langs de
velden, nieuwe kleding, derde helften en ga zo maar door. Voor alle disciplines staan er mensen klaar om de club te ondersteunen. Onze vereniging is een van de grote sociale pijlers binnen Maasdijk waarbij plezier,
normen en waarden wat mij betreft centraal staan.
De titel jeugdvoorzitter is voor mij slechts een naampje waaronder ik samen
met de medebestuurders van de jeugdcommissie, de bestuursleden van
het hoofdbestuur en een heel leger aan vrijwilligers een positieve bijdrage
wil leveren.
De eerste seizoenshelft zit er alweer op. Het opgestelde beleid zal verder
worden uitgerold waarin voetballen met plezier voor eenieder centraal
staat. Door gezamenlijke trainingen per gehele leeftijdscategorie te geven proberen we alle jeugdspelers dezelfde aandacht te geven. Deze trainingen worden in veel gevallen gegeven door onze eigen jeugdspelers/
speelsters, dit vind ik geweldig en is ook iets dat we meer willen stimuleren. Door het organiseren van kleine evenementen, het faciliteren van
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trainingscursussen en het uitspreken van
waardering willen we de huidige trainers
stimuleren om hiermee vooral door te gaan
en nieuwe trainers aan te sporen zich aan te
melden.
Ook gaan we verder bouwen aan een gezonde jeugdafdeling waarbinnen iedereen met
veel plezier speelt en die tevens voldoende
kwaliteit aflevert voor het eerste elftal van vv
Maasdijk. Want zeg nou eerlijk wat is er leuker dan op zaterdagmiddag “eigen kweek”
te zien spelen in het eerste... uiteraard bij zowel de mannen als bij de dames.
Dit seizoen vieren we ook het 75-jarig bestaan van de club. Hiervoor zijn ook al diverse commissies bezig met de organisatie voor
de viering van deze geweldige mijlpaal.
Op de vraag:” Wanneer ben je een tevreden
jeugdvoorzitter?” werd voor mij enige tijd
geleden het antwoord gegeven toen ik op
zomaar een zomermiddag buiten het seizoen het sportpark op kwam lopen. Er liepen
tientallen jongens en meisjes met een grote
glimlach te voetballen op veld één en er was
er niet eentje die het niet naar zijn/haar zin
had.
Er wordt vaak geroepen: “De jeugd heeft de
toekomst!” en dat is zeker waar. Laten we er
met z’n allen voor zorgen dat ze deze toekomst ook krijgen op sportief en maatschappelijk gebied. Als iedereen normen, waarden
en wederzijds respect toepast, en iedereen
een ander behandeld zoals ze zelf behandeld
willen worden zal het met de toekomst voor
de jeugd wel goed komen.
Ik ben in ieder geval trots dat ik op mijn 48ste
toch nog deel mag uitmaken van de jeugd ...
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Eindelijk
spreekt Ron
Door: Richelle Herbert

Zittend op het heerlijke terras van
vvMaasdijk, op een zonnige zomeravond
onder het genot van een pilsje: een
interview met Ron! We kennen hem allemaal en we weten dan ook dat hij er
niet van houdt om in de publiciteit te
staan.
Vandaag spreekt Ron van der Salm, de
nieuwe assistent hoofdtrainer.
Vertel eens iets over jezelf?
„Mijn naam is Ron van de Salm, 32 jaar jong
en woonachtig in Maasdijk. Ik werk al ongeveer 11 jaar als salesmanager bij Florca
Westland. Florca is een bloemen-export bedrijf, dat vooral exporteert naar verre landen.
Toen ik 6 jaar was, ben ik begonnen met
voetballen, bij de toen nog ‘F-jes’. Altijd
actief gevoetbald tot eigenlijk vorig jaar, toen
is er niet veel meer van gekomen naast het
trainerschap. Daarnaast fiets (lees: wielren) ik
graag.”
Wanneer ben je begonnen als
trainer?
„Ik ben ongeveer 15 jaar geleden begonnen
bij de F6, toen nog onder begeleiding van
Abram de Vos. Na 2 jaar bij de F, begonnen
bij de E-jeugd en hierna verschillende leeftijdscategorieën in de jeugd getraind. Het
afgelopen seizoen was ik trainer van de JO19
samen met Dennis Wennekers.”
Je bent al een hele tijd trainer, wat
maakt dit zo leuk?
„Als het team plezier in het voetballen heeft.
Vanuit plezier en inzet, kan je samen met de
groep vooruit en verder ontwikkelen om te
kunnen presteren. Daarnaast is het leuk als
de prestaties worden beloond met overwinningen. Ik vind het belangrijk om één te zijn
met de groep, maar als het nodig is moet
je er ook boven staan. Vroeger kon ik slecht
tegen mijn verlies, maar sinds een aantal jaar
gaat me dit ‘meestal’ steeds beter af.”
Lachend vertelt hij over een verloren wed-
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strijd, waarna de jongens gillend onder de douche stonden te springen
en allang vergeten waren dat ze de wedstrijd hadden verloren.
Wat zijn jouw hoogte- en diepte punten als trainer?
„Het kampioenschap met de E1 en de B1. Daarnaast met de JO19, het
afgelopen seizoen op de Westland kampioenschappen. Helaas de finale
verloren, maar toch een geweldige prestatie. Diepte punten zijn er niet
echt, maar met de E1 twee keer kort achter elkaar laatste worden op het
Westlands Kampioenschap, zowel veld als zaal is niet echt leuk.”
Nieuwe uitdaging: de overstap van de jeugd naar de senioren. Waarom?
„Ik vind de stap van laatste jaar JO19 naar de selectie van de senioren
groot. Het is een grote groep selectie en dus minder individuele begeleiding. Hopelijk kan ik de spelers die vanuit de jeugd doorstromen hierin
begeleiden. Hiernaast zal ik als assistent trainer ondersteuning bieden en
wil ik een positieve bijdrage leveren aan het team.”
Helaas is het 1e elftal gedegradeerd naar de 4e klasse. Er
moet het één en ander gebeuren om weer terug te komen in
de Westlandse fietspoule. Wat moet er anders?
„Ik vind het belangrijk dat de hele selectie een team wordt. Er zijn veel
jongens vertrokken en van buiten de vereniging weinig bijgekomen.
Plezier, inzet en voor elkaar willen werken, dan volgen de resultaten vanzelf. Hopelijk kunnen we dan tegen het einde van het seizoen een plek
in de nacompetitie bemachtigen om te spelen voor promotie. Met een
aantal ervaren ‘vedettes’ en verse jeugd als aanvulling, zullen we er alles
aan doen om er een goed seizoen van te maken!”
Tot slot, niet alleen trainer …
Ron deed veel aan begeleiding bij de jeugd(kampen). Hij ging 12 jaar lang
mee als begeleider bij het jeugdtoernooi in Meppel en heeft dit de laatste jaren ook georganiseerd. Zaterdag en zondag werden de wedstrijden
gespeeld. Het toernooi was altijd super gezellig met elkaar, slapen in een
sporthal, met zijn allen eten en veel ouders die afreisden naar Meppel om
de teams aan te moedigen. Ook bij het kampweekend voor de JO9/JO11/
JO13 ging Ron mee als kampleider. Voor beide voetbalkampen ging Ron
afgelopen jaar voor het laatst mee. Als vereniging zijn we natuurlijk super
blij en trots dat hij dit zo lang heeft gedaan!
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Marc van Vliet,
A legend returns ...
Door: Lidia Laan

tie, die met een bus naar Den Haag afgereisd
was, aan de Lange Kruisweg met veel volk,
herrie en vuurwerk binnen gehaald. Groot
feest natuurlijk!
Het is alweer een paar jaar geleden dat Martin de Zeeuw de
toen 6-jarige Marc avn Vliet kwam ophalen. “Kom we gaan voetballen!” zei Martin. Dat bleek een heel goed idee, nu 26 jaar
later voetballen ze nog steeds samen, maar nu in Maasdijk 1.
Vorig jaar vierde Marc zijn 25-jarig lidmaatschap bij de club. Alle jeugdelftallen heeft hij doorgelopen, meestal in de selectie. Het kampioenschap
met de A1 was daarin zeker een hoogtepunt. Ze hadden een hele goede
lichting dat jaar. Marc speelde dat seizoen alles en was in topvorm. Totdat tijdens de laatste en tevens kampioenswedstrijd, uit in Monster, Marc
vijf minuten voor tijd tegen een paal van de boarding gewerkt werd en
niet verder kon voetballen. Balen als een stekker natuurlijk maar gelukkig
werden ze wel kampioen!
De overstap van jeugd naar selectie verliep gladjes. Toenmalig trainer
Hans Lamens liet Marc een aantal bekerwedstrijden aan het begin van het
seizoen met het tweede elftal meespelen. Maar hij zag al snel potentie in
Marc en haalde hem naar Maasdijk 1 waar hij de rest van het seizoen een
basisplaats kreeg. Zijn favoriete positie is centraal achterin en daar heeft
hij zes jaar op rij gestaan en verschillende hoofdtrainers de revue zien passeren: Voskamp, Hageraats en tenslotte Vermeer. Met deze laatste boterde
het niet erg en voetballen in het tweede team was in verband met werk
op zaterdagmorgen niet haalbaar. In Maasdijk 3 speelde toen al Marcs
vrienden en de overstap was snel gemaakt.
Goede herinneringen heeft Marc aan de wedstrijden die hij met het Westlands Elftal mee mocht spelen tegen Westlandia en ADO Den Haag. Een
mooie ervaring en erg leuk om met de beste voetballers uit het Westland
samen te spelen. Ook de wedstrijd bij en tegen Haagse Hout waarin om
promotie naar de derde klasse gespeeld werd staat nog helder op zijn netvlies. Nadat ze de winst en promotie veiliggesteld hadden werd de selec-
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Ook mooi was de hattrick die Marc scoorde
thuis tegen Haagse Hout, met 3 goals in de
tweede helft werd de eindstand in dat duel
maar liefst 7-2. Ook als centraal verdediger
was Marc geregeld doeltreffend. Hij herinnert zich nog een jaar waarbij Marc samen
met Loe Mulder topscoorder van Maasdijk
1 werden terwijl ze samen centraal achterin
speelden.
De mooiste stunt die Marc met zijn vrienden
uitgehaald heeft was toch wel dat op vrijdagnacht voor het duel Honselersdijk – Maasdijk
op sportpark de Strijphorst de doelpalen van
het hoofdveld rood/zwart geverfd werden.
Alhoewel men op zaterdagmorgen in allerijl de palen wit overgesausd had, schemerde het rood/zwart er nog doorheen, alleen
zichtbaar voor de insiders! Na de wedstrijd
stapte Marc de kantine van Honselersdijk
binnen, met rood/zwarte verfspetters op zijn
schoenen....
De voorzitter van Honselersdijk vatte het zeer
sportief op en bood spontaan een kratje bier
aan. Ook vroeg hij om het bonnetje, zodat
hij de verf kosten kon vergoeden!
Tijdens de seizoensafsluiting werd Marc benaderd met de vraag of hij zich beschikbaar
wilde stellen voor Maasdijk 1. De dramatische degradatie had geleid tot leegloop in de
selectie en er was dringend behoefte aan betrouwbare, vaardige en strijdlustige spelers
om de jonge spelersgroep mee aan te vullen.
Marc hoefde niet lang na te denken, graag
wilde hij zijn tanden hierin zetten. Want
wat Marc altijd al deed, doet hij graag nog
een paar jaar met deze leuke spelersgroep:
samen ervoor gaan, vechten voor elkaar!
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De jeugd heeft
de toekomst
De jeugd heeft de toekomst.
Dat bewijzen deze mannen wel. Alle
zeven zijn ze begonnen in de F-jes van
Maasdijk. Ze hebben allemaal hun gehele
jeugd bij Maasdijk gevoetbald. Echte club
jongens dus. En dit jaar mogen ze dan
eindelijk dé stap naar de selectie maken.
We stelden ze een aantal vragen.
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Roy Zuidgeest
Geboortedatum: 27-9-2000
Lengte: 1.87m
Voorkeursbeen: Rechts
Positie: Centrale verdediger

Naam: Luuk van Beusichem
Geboortedatum: 20-02-2000
Lengte: 1.87m
Voorkeursbeen: Rechts
Positie: Keeper

Naam: Bram Boers
Geboortedatum: 31-8-2000
Lengte: 1.80m
Been: Rechts
Positie: Spits

Naam: Mike van Heijningen
Geboortedatum: 30-01-2000
Lengte: 1.95m
Been: Links
Positie: Links-centraal

Naam: Bram van Geest
Geboortedatum: 14-1-2000
Lengte: 1.93m
Been: Links
Positie: Links back

Naam: Thimo de Jong
Geboortedatum: 1-11- 2000
Lengte: 1.88m
Been: rechts
Positie: Centrale middenvelder

Naam: Jurjen Dekker
Geboortedatum: 4-11-2000
Lengte: 1.80m
Been: Ik ben van nature rechtsbenig, maar mijn linkerbeen is
ook zeker niet slecht te noemen.
Positie: Allround middenvelder
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V.V.
MAASDIJK

Selectie mannen
2019- 2020

v.l.n.r en v.h.n.l:
Rick Groenewegen, Jelle vd Ende, Jarno Pronk, Djeen Haaring, Tim Vellekoop, Lucas Quist, Stan Goeijenbier,
Lars Bentvelzen, Kees vd Hout, Rick Olsthoorn
Mike vd Ven, Wouter Boers, Wouter Laan, Roy van Nieuwkoop, Luuk van Beusichem, Lars Veenman,
Stan Groenewegen, Bram van Geest, René vd Lee, Ron vd Salm
Danny van Mastrigt, Jelle Prins, Jack Gardien, Richard Kraijenbosch, Veronique Wubben, Dennis van Staalduinen,
Bram Boers, Mike Groenewegen, Bart Hofstede
Spelers die ontbreken op de foto: Stef Bruinen, Ferry Steentjes, Gert vd Lee, Dennis van Berk, Martin de Zeeuw,
Kevin vd Berg, Roy Zuidgeest, Thimo de Jong, Djeen Haaring, Jurjen Dekker, Marc van Vliet, Edward Vreugdenhil
en Robin vd Salm
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The success story
Vrouwen 1
Door: Lidia Laan

De Maasdijkse vrouwenafdeling groeit en bloeit al jaren. Nadat
vrouwen 1 tweemaal gedegradeerd waren, speelden ze afgelopen seizoen in de derde klasse de pannen van het dak. Aan
het einde van een spannend seizoen stonden ze op een knappe
derde plaats waardoor ze in de nacompetitie voor promotie
mochten spelen. Driemaal winst leverde de dames promotie op
naar de 2e klasse B.
Ik sprak Loek Ammerlaan, één van de mannen achter de vrouwen op een
mooie zomeravond. Samen met Co (Robert Verkerk) vormt hij het begeleidende duo van VR1. Samen verzorgen ze de trainingen en bepalen
ze de spelwijze. Terwijl Co zich wat meer met de tactische kant bemoeit,
zo houdt Loek zich meer bezig met de technische kant van het verhaal.
Dat deze fijne samenwerking zijn vruchten afwerpt is wel duidelijk geworden. De sfeer in de groep is dan ook bijzon der goed en dat is essentieel
volgens Loek: „Plezier staat voorop”.
De aanwas van jeugdspeelsters die vanuit MO19 overkwamen naar de
senioren was aanzienlijk afgelopen seizoen. Maar liefst vier “jonkies”
werden toegevoegd aan het team. Deze jonge meiden pasten zich prima
aan en werden heel goed in de groep opgenomen. Volgens Loek is dat
ook één van de sterkste punten van dit team; respect naar elkaar, enthousiast en fanatiek maar ook samen één team!
Loek was vroeger zelf ook fanatiek voetballer in de jeugd van vvMaasdijk
en heeft de selectieteams van (toen nog) D, C, B en A doorlopen. De stap
naar de senioren heeft hij echter niet gemaakt, op dat moment was werk
belangrijker dan hobby. Maar toen Michel eindelijk de F-gerechtigde leeftijd bereikt had, begon het bij Loek ook al snel weer te kriebelen. Hij werd
leider van de E2 en het jaar erop van de E1, die dat jaar in de eerste klasse
speelde. Daarna heeft hij ook nog de D1 en A1 onder zijn hoede gehad.
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Hij heeft ook nog 1 jaar de B en A jongens
training gegeven. De B jongens trainde hij
samen met Peet Eijeriks en de A jongens samen met Dennis van Staalduinen.
Na een aantal jaren rust en volop tijd om bij
zijn eigen kroost te supporteren werd er wederom een beroep op Loek gedaan. Dit keer
door Rob van Staalduinen, die vanwege een
knieblessure een vervangende trainer zocht
voor VR2. Dat was een leuke nieuwe uitdaging en geleidelijk aan schoof Loek door naar
VR1, waar dochter Sharon ook in speelde. In
seizoen 15/16 werd VR1 kampioen en promoveerde naar de derde klasse. Daarna ging
het twee seizoenen wat minder gemakkelijk
maar uiteindelijk was de promotie afgelopen
juni volgens Loek “de kroon op het werk!”
Ook dit seizoen staan beide success-coaches
weer voor de groep. Met heel veel plezier
overigens en met een nieuwe missie: handhaving in de tweede klasse. Om dit doel te
bereiken zullen de trainingen nog iets beter
moeten, ze spelen tenslotte een treetje hoger.
Loek verwacht iets meer inzet dan vorig jaar
maar hij heeft ook het volste vertrouwen in
zijn meiden. Supertrots is hij ook op al die
dames die zich ook buiten de lijnen inzetten
voor de club, en zo voor veel activiteiten en
gezelligheid zorgen!

presentatiegids vvMaasdijk
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MAASDIJK

Selectie vrouwen
2019- 2020

v.l.n.r en v.h.n.l:
Loek Ammerlaan, Michelle Mulder, Maaike van Ruyven, Nikeh Visser, Sharon Ammerlaan, Angela Vellekoop,
Robert Verkerk
Marit Noordam, Richelle Herbert, Sanne de Vos, Joëlle de Zeeuw, Lizzy Steentjes, Femke Mulder, Lizet Noordam
Speelsters die ontbreken op de foto: Loïs Wijnhorst, Amber van Staalduinen en Larissa van der Meer

seizoen 2019-2020
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Kennismaken
met Lucas Quist
Door: Richelle Herbert

Lucas Quist, hoofdtrainer van de JO9 en afgelopen jaar voor het
eerst mee als leiding bij het jeugdkamp. De hoogste tijd om
Lucas wat beter te leren kennen.

dagje naar Drievliet gingen. Maar ook geniet
hij van de kleine dingen, bijvoorbeeld dat de
jongens altijd aan het einde van het seizoen
in de sloot springen.

Lucas is twintig jaar en komt uit Maassluis. Hij is in de F begonnen met
voetballen bij Excelsior Maasluis. Daarna heeft hij in de E t/m de C bij
MVV’27 gevoetbald. Via Lars Bentvelzen is Lucas bij vvMaasdijk terecht
gekomen. Hij werd gevraagd om mee te doen met het B-toernooi. Hier
werden ze uiteindelijk 1e en kwamen er twee kratten bier het veld op.
Lucas wist niet wat hij zag en de keuze om over te stappen naar Maasdijk was snel gemaakt! Nu voetbalt hij inmiddels alweer vier jaar bij vv
Maasdijk en komt hij uit in het 2e elftal, vaak als rechtsback of op het
middenveld.

Dit seizoen zijn er drie teams JO9/8. Als
hoofdtrainer maakt hij de selectie, stelt hij
trainers aan voor de andere teams en is hij
het aanspreekpunt van de JO9. Eén keer in
de maand traint hij gezamenlijk met alle
teams van JO9. In de toekomst lijkt het Lucas
leuk om trainer te worden van een team op
het grote veld.

Omdat Lucas zich graag bezighoudt met sport, volgt hij de opleiding tot
docent lichamelijk opvoeding, ook wel HALO genoemd. Vorig jaar heeft
hij stage gelopen op het Lentiz Revius lyceum in Maassluis onder begeleiding van Richard Kraaijenbosch. Later wil hij sportleraar worden of zich
bezig houden met buitenlandse sportreizen. Naast het voetballen loopt
hij graag hard of is hij in de sportschool te vinden. Als bijbaan werkt Lucas
bij onze hoofdsponsor Staalduinen Logistics, waar hij verantwoordelijk is
voor de cleaning van de vrachtwagens.
Lucas geeft al drie jaar training en is sinds vorig jaar hoofdtrainer van de
JO9. Hij is begonnen met de JO9-2 en JO9-3 training geven en nu voor
het 2e seizoen is hij verantwoordelijk voor de JO9-1. Het leukste vindt hij
dat bij deze leeftijdscategorie de meeste ontwikkeling te zien is. Op een
training leer je vooral de basis aan en dit herhaal je vaak. Naast het aanleren vindt Lucas het ook belangrijk dat de spelers plezier hebben in het
spel. Het hoogtepunt was toen de JO9-2 tweede was geworden bij de verkiezingen van team van het jaar en ze met het gewonnen geldbedrag een
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Afgelopen jaar is hij voor het eerst mee geweest als leiding bij het kampweekend van
de jeugd. Hier is het de gewoonte dat als je
voor het eerst mee gaat, je ontgroend wordt!
Lucas en Leon Mulder hebben hier niet lang
op gewacht, of toch wel?! Door de verzonnen dropping hebben de mannen zo’n anderhalf uur in het bos gewacht op de kinderen die nooit gedropt werden. Ondanks
de ontgroening heeft hij een super weekend
beleefd! Het was een toplocatie en er zijn
veel leuke spelletjes gedaan met de kinderen.
Ook vindt Lucas het leuk om te helpen bij
de open dag en het begeleiden van nieuwe
jeugdtrainers. Inmiddels is Lucas goed ingeburgerd bij de club en heeft hij zelfs zijn grote liefde gevonden op het clubterrein: Femke
Mulder van vrouwen 1.

presentatiegids vvMaasdijk

Sparen en een
feestje bouwen
Wij van de Bouwstenencommissie 2.0
willen ook weer even van deze gelegenheid gebruik maken om jullie te
informeren over waar we staan en wat
we gaan doen.
Sparen
Zoals velen van jullie al op de site hebben
gelezen of tijdens de ALV hebben gehoord
staat de teller inmiddels al op e 36.000,00.
Hier mogen we na anderhalf jaar al best trots
op zijn, maar we zijn zeker nog niet klaar.
Ook voor dit jaar staan er weer een aantal
acties gepland. De meeste zaken zullen gewoon doorlopen, of gaan we weer herhalen. N.a.v. de laatste ALV zijn er ook weer
wat nieuwe ideeën binnengekomen die de
komende periode uitgewerkt gaan worden,
zodat we ook hier weer een succes van kunnen maken. Mocht je dit nu lezen en denken
„vIk heb nog een fantastisch idee”, meldt je
dat gerust bij één van ons.

een gezellige feest avond die uiteraard volledig in het teken zal staan van
het 75 jarig jubileum van de voetbal vereniging.
Op zaterdag 20 juni, dé officiële Maasdijkse feestdag, staan er vanaf de
ochtend al tal van activiteiten gepland voor jong en oud. Tot het eind van
de middag zal er dan ook voor iedereen wat te doen zijn. Tijdens dit middag programma zullen we ook een alternatieve loterij houden, namelijk
“Kak in je vak”. We verdelen een veld in vakken die we als loten gaan
verkopen. De koeien zullen op het veld los gelaten worden en poept de
koe in je vak dan heb je gewonnen.
De avond zal beginnen met de inmiddels traditionele veiling van de
Business Club, waarna wij de regie weer overnemen en er super gezellige
feest avond van gaan maken. De avond zit vol met live muziek en is voor
iedereen toegankelijk.
Uiteraard zullen we het complete programma publiceren via de diverse
informatie kanalen van VV Maasdijk, wanneer deze rond is. Hou voor
nieuwtjes en updates ook de site van VV Maasdijk in de gaten.
Bedankt
Via deze weg willen we ook nog even iedereen bedanken voor zijn of haar
medewerking bij de diverse activiteiten.
De Bouwstenencommissie 2.0

Feestje bouwen
In 2020 bestaat onze fantastische club al
weer 75 jaar en dat is tijd voor feestje. Of zeg
maar gerust Feest. Wij van de Bouwstenencommissie hebben hier in het initiatief genomen en zijn op dit moment druk bezig met
de organisatie.
Op het moment van publicatie van deze
jubileum editie is het programma nog niet
helemaal rond, maar we kunnen jullie wel in
grote lijnen meenemen in onze plannen van
dit 2 dagen durende feest voor jong en oud.
Vrijdag 19 juni willen we om 17.00 uur starten met een gezellige vrijdag-middag-borrel
voor leden, oud-leden en familie. De vrijdagmiddag-borrel zal onder het genot van een
hapje en een drankje vanzelf over gaan in

seizoen 2019-2020
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Rien Mostert,

al 70 jaar lid van de mooiste vereniging van het Westland!
Door: Lidia Laan
Het was in het jaar des Heren 1950 als de toen dertienjarige
Rien Mostert zich aanmeldt als lid van voetbalvereniging Maasdijk. De vereniging bestaat dan inmiddels 5 jaar en vanaf de
C-junioren leeftijd kon er gevoetbald worden. Eigenlijk wilde de
kleine Rien al eerder gaan voetballen maar 13 was toentertijd
de minimale leeftijd. Eindelijk was hij dan oud genoeg en mocht
mee gaan doen. Op zaterdagmiddag aan de Nollaan, eerst de
paarden eraf jagen en dan voetballen maar! Maar wel weer voor
vijf uur iedereen klaar en naar huis, voordat Swiebertje begon!
In die tijd was er alleen in A, B en C-jeugd steeds één elftal en een aantal
seniorenelftallen. Er was maar één veld en er werd tweemaal een half uur
gespeeld. Er werd anders gespeeld, aldus Rien, wat onbesuisder en met
een voorhoede van vijf man. Er werd éénmaal per week getraind, dicht bij
de lantaarnpaal om toch nog iets te zien. Rien was niet zo’n hoogvlieger
maar wel een liefhebber van het spelletje. Hij speelde in het derde elftal
en werd éénmaal meegevraagd als wisselspeler bij het eerste elftal. Reuze
spannend natuurlijk maar Rien was ook wel een beetje opgelucht dat een
invalbeurt niet nodig was.
Rien was eigenlijk altijd al meer betrokken als begeleider dan als voetballer. In 1968 werd Rien secretaris van vvMaasdijk, een functie die hij maar
liefst 38 jaar zou vervullen. In 1965 verhuisde de club naar de Lange Kruisweg, waar ruimte was voor twee velden. De vereniging groeide gestaag,
in de jaren ‘80 had vvMaasdijk maar liefst 12 senioren elftallen en de
beschikking over vier velden. In seizoen 1985 werd door Maasdijk 1 tegen
Feyenoord gespeeld en in 1995 nogmaals. Dat zijn mooie herinneringen
die je altijd bij blijven, aldus Rien.

Rien kan terugkijken op een mooie tijd bij
een hele fijne vereniging met veel randgebeuren, veel vrijwilligers en veel gezelligheid.
Gerekend naar het inwonersaantal van Maasdijk is 10% lid van onze voetbalvereniging.
Dit betekent dat bijna ieder gezin in ons dorp
heeft wel iets van doen heeft met de club.
vvMaasdijk vervuld daarin dan ook een belangrijke maatschappelijke functie als grootste sportvereniging van het dorp. Iedereen
is altijd welkom, jong en oud, zo zie je geregeld drie generaties tegelijk aan de bar staan
en dat is toch prachtig!
Over het Maasdijkse keurkorps heeft Rien wel
weer een goed gevoel, dat ze in een behoorlijke dip hebben gezeten valt niet te ontkennen. Maar het plezier in het spel is terug en
de sfeer in de groep is beter. Veel supporters
blijven ook trouw komen en we hopen allemaal op betere tijden. Sommigen onder ons
mijmeren daar ook over, die mijmeringen
van Rien zijn zondags te lezen!

Een sportief hoogtepunt was in 1970 toen Maasdijk 1 doorgedrongen
was tot de halve finale van de KNVB-beker. Dit historische duel werd op
neutraal terrein gespeeld, op het Juliana sportpark in ’s-Gravenzande.
5000 supporters zagen daar een spannende wedstrijd tegen SHO, die
helaas met 4-3 verloren werd. Een ander grappig voorval was de vrijdagmiddag dat ADO Den Haag een vriendschappelijke wedstrijd kwam spelen. Door hevige sneeuwval waren de velden in de regio niet bespeelbaar.
Maar Dick Maat zorgde ervoor dat de lijnen van ons Maasdijkse veld toch
allemaal sneeuwvrij geblazen werden. Zo kon ADO dat weekend toch een
oefenpotje spelen.
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Vrijwilliger in de spotlights

Jilles van den Doel,

keeperstrainer met duidelijk Doel
Door: Lidia Laan
„Volle hand, niet kruisen, niet met je benen!”
Menig Maasdijkse keeper hoort deze woorden nog nagalmen in
zijn (of haar) oren. De basisregels voor een succesvolle keeper
volgens keeperstrainer Jilles van den Doel. .
Een keeper in hart en nieren, zo zou je Jilles wel kunnen noemen. Na een
aantal jaren MVV’27 kwam hij zo’n drieëndertig jaar geleden als senioren
keeper naar vvMaasdijk. Voor veel Maasdijkers was Jilles geen onbekende,
door zijn werkzaamheden bij Berg Diensten en later BWH kende iedereen
deze verzekeringsman wel. Verzekeren doet Jilles nog steeds en keepen
ook, nog steeds met veel plezier! Dit seizoen zal hij in het vierde elftal (een
vriendenteam) het doel verdedigen, hij is dan ook superblij dat hij dat nog
steeds kan doen!
Het trainen van jeugdkeepers is een grote passie van Jilles, met veel enthousiasme spreekt hij over “zijn keepers” die hij met veel verve de fijne
kneepjes van het keepersvak probeert bij te brengen. Hij is iedere week op
het trainingsveld te vinden om een groepje keepers te begeleiden.
Zo had hij afgelopen seizoen de JO19 en JO17 keepers onder zijn hoede.
Belangrijk vindt hij een veilige omgeving voor deze jongens. Honderd
procent inzet, fanatiek aan de slag, maar ook elkaar beoordelen op een
eerlijke en respectvolle manier, uiteraard blijft dat binnenskamers. Veel
lol en gein met elkaar is zeker niet onbelangrijk. Ook in wat lastige tijden
houdt hij contact en probeert hij het zelfvertrouwen van de keepers hoog
te houden. Want als sluitpost van een team heb je soms toch een wat
eenzame positie.
Jilles herinnert zich nog goed de tijd van Jan Onck. Mooie tijden waren
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dat! Jan regelde als coördinator alles tot in
de puntjes voor alle jeugd-keeperstrainers.
Iedere leeftijdscategorie had zijn eigen keeperstrainer en er was onderling regelmatig
overleg. Zo stroomden heel wat keepers uit
eigen kweekvijver door naar de selectie van
Maasdijk 1 en dat is natuurlijk prachtig om
te zien!
De afgelopen jaren werd actieve keeperstrainers begeleiding wel een beetje gemist. Ook
van overleg was nauwelijks sprake en dat
vond Jilles erg jammer. Gelukkig is voor dit
seizoen wel weer een selectie keeperstrainer
gevonden die hopelijk ook serieus aandacht
aan de jeugdkeepers gaat schenken. Mike
van de Ven heeft deze taak op zich genomen
en Jilles hoopt op een soepele samenwerking. Want de jeugd heeft de toekomst, dat
weten we allemaal.
Het is toch wel heel bijzonder dat Jilles na
al die jaren nog altijd drie keer in de week
met veel plezier zijn voetbalschoenen onderbindt. Niet veel van zijn leeftijdsgenoten
doen hem dat na. Ik hoop, en veel jeugdkeepers met mij, dat Jilles voorlopig nog niet
met keeperspensioen hoeft te gaan!
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Voetbalkamp Circus Maasdijk
Met de jeugdteams onder 13 jaar gingen we eind juni naar Loon op Zand
voor weer een fantastisch kampweekend. Mede door het prachtige weer
en voldoende gekke kampleiders werd het een circus om nooit te vergeten! Met geweldige optredens, verbazingwekkende goocheltrucs en met
onze eigen mac-Berg walk-inn restaurant op de oprit ontbrak het ons
werkelijk aan niets!
Sponsoren bedankt: Piet Solleveld, Vitapep, Hofland Freesia
(vrachtwagen), Bakkerij van de Berg, Corné van de Berg, Ende
systems, Slijterij van Lenteren en de bussinessclub vvMaasdijk.

Indeling
2019 - 2020
vvMAASDIJK MANNEN 1
Maasdijk
MSV ‘71
BMT 1
PGS/ VOGEL 1
Erasmus 1
Quintus 1
GSC ESDO 1
RAS 1
HMC 1
VCS 1
HMSH 1
Wanica Star 1
Houtwijk SV 1

4e Klasse E

25 januari 2020
1 februari 2020
8 februari 2020
15 februari 2020
7 maart 2020
14 maart 2020
21 maart 2020
28 maart 2020
4 april 2020
18 april 2020
25 april 2020
9 mei 2020
23 mei 2020

HMC 1
Maasdijk 1
Maasdijk 1
RAS 1
Maasdijk 1
BMT 1
Houtwijk sv 1
Maasdijk 1
HMSH 1
Maasdijk 1
GSC ESDO 1
Maasdijk 1
Maasdijk 1

Maasdijk 1
VCS 1
Wanica Star 1
Maasdijk 1
Quintus 1
Maasdijk 1
Maasdijk 1
HMC 1
Maasdijk 1
MSV ‘71 1
Maasdijk 1
PGS/VOGEL 1
Erasmus 1

vvMaasdijk VROUWEN 1
2e Klasse B
Maasdijk VR1
LYRA VR1
ARC VR1
Maense FC VR1
Ariston ‘80 VR1 RCL VR2
Den Hoorn VR1 RKAVV VR1
DSVP VR1
UVS VR1
IFC VR1
Zuidland VR1
Jodan Boys VR1
25 januari 2020 Jodan Boys VR1 Maasdijk VR1
1 februari 2020 Maasdijk VR1
RKAVV VR1
8 februari 2020 LYRA VR1
Maasdijk VR1
15 februari 2020 Maasdijk VR1
IFC VR1
7 maart 2020
UVS VR1
Maasdijk VR1
14 maart 2020
Maasdijk VR1
DSVP VR1
28 maart 2020
Maasdijk VR1
Jodan Boys VR1
4 april 2020
ARC VR1
Maasdijk VR1
18 april 2020
Den Hoorn VR1 Maasdijk VR1
25 april 2020
Maasdijk VR1
Maense FC VR1
9 mei 2020
Maasdijk VR1
RCL VR2
16 mei 2020
Zuidland VR1
Maasdijk VR1
23 mei 2020
Maasdijk VR1
Ariston ‘80 VR1
Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten

