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Gezien door de 
ogen van Corien

September 2016, deze presentatiegids is alweer de zevende uitgave en 
ik mag nog steeds deel uitmaken van de redactie. Elk jaar weer een uit-
daging om iets leuks te verzinnen: met welke onderwerpen vullen we 
dit keer de uitgave? Inmiddels hebben we wel een aantal terugkerende  
rubrieken die tóch altijd weer anders zijn omdat het andere mensen  
betreft en ja, hoe verschillend zijn mensen? Interessant genoeg zou ik 
zeggen.

Met voetbal-ogen bekeken is het afgelopen seizoen wederom goed ver-
lopen. Maasdijk 1 is zeer goed gestart in de 3e klasse, bereikte bijna een 
hoogtepunt maar zwakte halverwege toch af om ergens in de midden-
moot te eindigen. Niet verkeerd is mijn conclusie. Vrouwen 1 daaren-
tegen werd kampioen en is daarmee gepromoveerd naar de 3e klasse. Bij 
de jeugd is het alleen de D1 gelukt als competitiewinnaars te eindigen. En 
hoe(?!), dat kan ieder zich vast nog wel herinneren!

Het was wel wennen zonder veld 4. Veld 3 was al niet in een topconditie. 
Door de vele regen zijn er heel veel trainingen afgelast en dat komt de 
conditie, het spel en dergelijke toch niet ten goede. Gelukkig is veld 3 
inmiddels helemaal opgeknapt. Vanaf medio oktober ongeveer kan die 
grasmat weer betreden worden.

Het begin van vorig seizoen verliep niet voor alle teams vlekkeloos, maar 
eind goed, al goed? Veel teams hebben het hoe dan ook feestelijk af- 
gesloten met een feestavond of een ander uitje.
En zo deed iedereen van vv Maasdijk dat ook nog eens dubbel en dwars 
op 11 juni. De legendarische Walk to the final naar de finale van de Flynth 
Westland Cup, het feest, de BC-veiling ...

Maar weer terug naar de seizoenstart 2016-2017, een nieuwe ronde met 
nieuwe kansen. Patrick Fieret staat ook dit jaar weer aan het roer van ons 
vlaggenschip en opnieuw zullen we beleven wat komend voetbaljaar ons 
weer brengen zal. Handhaven 3e klas in ieder geval!
 
Ik wens ieder een fantastisch mooi (voetbal-)seizoen toe: leden, vrij- 
willigers, vrienden, onze sponsoren en niet te vergeten onze trouwe  
supporters.
 

Met een vriendelijk sportieve groet,

Corien
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En dan ligt hij al weer voor ons, de nieuwe 
presentatiegids, waar mogelijk nog weer 
mooier dan de vorige edities. Op het mo-
ment dat dit stukje geschreven wordt, zijn 
net de eerste trainingen van de selectie ach-
ter de rug en is de zomerstop ineens alweer 
ten einde.
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we 
met een paar honderd leden en supporters 
gewoon wandelend naar de finale van de 
Westland Cup gekomen zijn. Ik denk echt dat 
zoiets alleen bij vv Maasdijk mogelijk is. Het 
geeft ook aan hoe hoog de betrokkenheid 
is van iedereen die de club een warm hart 
toedraagt. Na afloop van de finale kreeg ik 
als bestuurslid van de aanwezige Westlandse 
verenigingen de nodige complimenten over 
deze prachtige actie. Ik wil dit dan ook graag 
met de organisatoren en wandelaars delen.
Maasdijk 1 beleefde een wat wisselend sei-
zoen. Na een onverwacht sterke openings-
serie zijn we uiteindelijk op een plaats te-
rechtgekomen waar we vooraf graag voor 
getekend zouden hebben. Voor het nieuwe 
seizoen zijn er weer een aantal spelers bijge-
komen. Met deze selectie zou het moeten 

Terug en vooruit kijken

lukken om de ambitie voor dit seizoen ook weer te realiseren, in ieder 
geval veel succes voor de selectie onder leiding van Patrick samen met 
zijn technische staf.
Het bestuur heeft weinig gemerkt van de zomerstop; de vergaderingen 
zijn in de vakantieperiode gewoon allemaal ingevuld. De diverse commis-
sies zijn ook in de vakantie gewoon doorgegaan om alles voor het nieuwe 
seizoen weer geregeld te krijgen. Ook deze presentatiegids is in die peri-
ode wederom samengesteld. De Technische Commissie heeft veel tijd en 
inspanning verricht om de technische staf voor het nieuwe seizoen weer 
ingevuld te krijgen.
Vanuit het bestuur zijn we natuurlijk zeer blij met de komst van twee nieu-
we, maar eigenlijk oude bekende hoofdsponsors, te weten Staalduinen 
Logistics en P. Solleveld Export BV. Na een fors aantal jaren met Tradiro als 
hoofdsponsor, waarvoor uiteraard onze dank, gaan we nu in ieder geval 
voor een periode van drie jaar met deze twee bedrijven in zee.
Het bestuur is ook gestart met zich te oriënteren op de nieuwbouw van de 
kleedkamers. Zo is er een bouwcommissie opgericht, zijn we in gesprek 
met een aannemer, met de gemeente en kijken we kritisch naar de finan-
ciering. Op de ALV in november zal er meer duidelijkheid kunnen worden 
gegeven. De bedoeling is om uiteindelijk te starten medio 2017, wordt 
vervolgd dus!
Afsluitend wil ik iedereen die betrokken is bij de club, namens het bestuur 
van vv Maasdijk, voor het nieuwe seizoen veel (voetbal)plezier toewensen!

Martien de Zeeuw
Voorzitter vv Maasdijk 
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Op een vrijdagavond ontmoet ik Jan van Staalduinen aan de keukentafel 
aan de De Derde Hoeve in Maasdijk, zo’n 100 meter van de voetbal-
vereniging. Enthousiast vertelt hij over zijn bedrijf, werkzaamheden en 
de ontwikkelingen die op dit moment spelen. Voortdurend is hij op zoek 
naar innovaties en verbeteringen die hij kan doorvoeren in zijn bedrijf. 
Op het moment van schrijven geniet Piet Solleveld van zijn vakantie. He-
laas heb ik hem voor dit artikel daarom alleen even kort telefonisch kun-
nen spreken. Ik merk echter algauw tijdens het telefonische interview dat 
het helemaal niet nodig is om Piet nog apart te interviewen. Jan en Piet  
denken min of meer hetzelfde, als echte ondernemers. 

Allereerst vraag ik naar een korte beschrijving van de bedrijven. Staal-
duinen Logistics is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in het 
transport en de op- en overslag van vloeistoffen. De tankwagens rijden 
dagelijks door de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Ook Denemarken 
en Engeland worden regelmatig aangedaan. Het bedrijf heeft zo’n 85  
medewerkers in dienst. P. Solleveld Export BV is een handelsonderneming 
in groente en fruit. Het bedrijf importeert en exporteert diverse soorten 
producten over de hele wereld en heeft circa 55 medewerkers in dienst. 

Beide bedrijven zijn van oudsher familiebedrijven en al jaren in Maasdijk te 
vinden. P. Solleveld Export BV is opgericht in augustus 1948 door de vader 
van Piet. Staalduinen Logistics is inmiddels in handen van de 3e generatie 
en viert in februari 2019 alweer zijn 100-jarig jubileum. Leuk om te vertel-
len is dat Piet zijn vader en Jan zijn oom vroeger samen naar de voetbal 
gingen kijken van waaruit de band tussen de twee bedrijven is ontstaan. 
Het antwoord op de vraag waarom de twee bedrijven samen sponsoren, 
is dan ook simpel volgens Piet: „Dat vinden we leuk. We zijn twee oude 
bedrijven die zijn opgezet door onze ouders en grootouders. We horen bij 
de Maasdijk, net als de voetbal”. 

Staalduinen Logistics en P. Solleveld Export BV hebben zich voor 
de komende drie seizoenen aan vv Maasdijk verbonden als hoofd- 
sponsors. De bedrijven waren in het verleden al eens hoofdsponsor 
en hebben zich dus nu opnieuw verbonden aan de club. Benieuwd 
naar de achtergrond en beweegredenen heb ik de twee mannen ach-
ter de bedrijven Jan van Staalduinen en Piet Solleveld geïnterviewd. 

Door: Natascha van Staalduinen

Staalduinen Logistics & 
P. Solleveld Export BV 
nieuwe hoofdsponsors 
vv Maasdijk

Natuurlijk ben ik erg benieuwd naar de re-
den waarom de bedrijven hebben gekozen 
om opnieuw hoofdsponsor te worden van vv 
Maadijk. Jan: „Een reden om hoofdsponsor 
te worden is om de vereniging een nieuwe 
impuls te geven in de modernisering van het 
complex wat hard nodig is. De allerbelang-
rijkste reden is echter simpel: clubliefde”. 
Piet legt dit verder uit: „Voetbal is aan de 
Maasdijk erg populair, omdat er niet veel 
andere sporten zijn. Ik heb zelf altijd gevoet-
bald vroeger en vind dat de jeugd de kans 
moet krijgen om het ook te doen”. Zowel Jan 
als Piet hebben een sterke binding met de 
club en voor beiden is het maatschappelijke 
belang van de voetbal erg belangrijk, maar 
wat maakt vv Maasdijk dan zo uniek? „Als 
je rondloopt op de vereniging dan zie je dat 
vanzelf. Het is een prachtig complex, er zijn 
enorm veel vrijwilligers en een sterke onder-
linge verbondenheid tussen de leden en sup-
porters”, aldus Jan. 

Beide voetballiefhebbers staan bijna elke 
zaterdagmiddag langs de lijn om te kijken 
naar de verrichtingen van Maasdijk 1. Piet: 
„Ik moet echt iets anders hebben om verstek 
te laten gaan. Ik heb vanaf mijn 10e gevoet-
bald en nadat ik gestopt ben, ben ik altijd 
direct in contact gebleven met de club als 
supporter. Voetbal geeft je plezier buiten je 
werk om”. Ook Jan zul je regelmatig langs  
de velden zien staan en trapt af en toe op 
donderdagavond nog een balletje bij de  
veteranen. „Voetbal is een leuk spelletje om 
naar te kijken, maar vooral ook om zelf te 
doen. Mijn vier kinderen zijn allemaal lid en 
voetballen, dus dat is erg leuk (Natascha, 
Lars, Jente en Amber red.)”. 
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Tot slot vraag ik beide heren of ze nog iets 
willen toevoegen aan het interview. Jan 
wenst alle voetliefhebbers en supporters een 
geweldig en vooral sportief seizoen toe. Piet 
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voegt daar nog aan toe dat hij het bestuur veel geluk en wijsheid wenst in 
het nemen van alle beslissingen rondom de verbouwing. Mooie woorden 
om mee af te sluiten.



De drie Musketiers:
back in town

Zes jaar geleden hingen er donkere wolken boven het Maasdijkse 
voetbalcomplex. Nadat een jaar eerder ook al twee jeugdspelers naar 
elders vertrokken waren, besloot ook nummer drie het avontuur aan 
te gaan. Het commentaar was niet van de lucht en zelfs good old 
Bram van Baalen, voorzitter van de supportersvereniging en vv Maas-
dijk raddraaier, was oprecht teleurgesteld. Gelukkig is nu de zon weer 
gaan schijnen boven de Lange Kruisweg want de drie Musketiers zijn 
terug!

Door: Lidia Laan

Gezellig zittend aan de keukentafel met Stef Bruinen, Nikki Krouwer en 
Wouter Laan werden er eerst wat herinneringen opgehaald. 
Tien jaar geleden werden ze met de F1 kampioen. Ze speelden uit bij 
Quintus en begonnen slecht, 1-0 achter. Maar gelukkig herpakte de for-
matie van trainers Fred Krouwer en Hans Steentjes zich al snel en wonnen 
ze uiteindelijk met 1-5. Het kampioensfeest werd groots gevierd met bloe-
men, medailles, kinderchampagne en een etentje bij Piet Piraat in Brielle. 
In dat zelfde jaar presteerden ze ook op het Westlands Kampioenschap in 
Maasland buitengewoon goed en behaalden de tweede plaats. Dat waren 
nog eens tijden, daarover zijn ze het wel eens.

Ook het seizoen 2007-2008 met trainers Ron van der Salm en Dennis 
Wennekers was bijzonder. Deze twee geweldig gemotiveerde trainers 
zorgden ervoor dat ook dit een onvergetelijk voetbaljaar werd. Met een 

spannende competitie in de eerste klasse 
waarin ze knap de zesde plaats behaalden. 
Ook waren er leuke oefenduels tegen Excel-
sior Rotterdam op sportpark Woudestein. 
Helaas werd daar kansloos met 4-0 verloren, 
maar de week erna thuis tegen Feyenoord 
E1/E2 combinatie stond daar een Maasdijks 
team tot op het bot gemotiveerd om te 
stunten. Het eindigde in 1-2 verlies waar een 
gelijkspel lang in de lucht hing. De seizoen 
afsluiting aan de Schenkeldijk was er één 
waarover nog lang gesproken werd. Com-
pleet met een wedstrijd tegen de ouders op 
een veldje met verdacht uitziende honden-
drollen (gemaakt van ontbijtkoek), een BBQ 
en een zwembad waar werkelijk iedereen in 
moest behalve de supporterende opa’s Nico 
Laan en Joop Verbeek!
De overstap naar het grote veld in de D werd 
gemaakt onder leiding van Loek Ammerlaan. 
Voorafgaand aan het seizoen werd er een 
heuse presentatieavond georganiseerd waar-
bij de nieuwe kledinglijn werd geshowd door 
Joyce Groenewegen. Maar liefst vier sponso-
ren prijkten op de shirts en ook dit werd een 
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memorabel voetbaljaar dat afgesloten werd met een zeer succesvol Euro 
Sportring toernooi in Meppel. In de finale bleek Zaanlandia daar net iets te 
sterk, maar de tweede prijs was ook goed voor veel applaus van het mas-
saal meegereisde publiek en rood/zwart vuurwerk op de markt in Meppel. 

Nikki maakte vervolgens de overstap naar Westlandia. Hij heeft daar een 
mooie tijd gehad en veel geleerd. In het eerste jaar kwam hij bij trainer 
Patrick Fieret in de D-selectie. Zijn aanvallend ingestelde voetbalstijl waar-
bij ze continue volle bak druk moesten zetten, sprak hem toen ook al aan. 
Zijn mooiste voetbalmoment was toch wel de promotie naar de 2e divisie 
als eerstejaars A-speler, waarbij hij de allesbeslissende penalty scoorde. 
Hij twijfelt nog een beetje want in de wedstrijd die hieraan voorafging 
rekende Westlandia A1 af met Excelsior Maassluis A1, het team van zijn 
vrienden Wouter en Stef. En dat was stiekem natuurlijk ook wel leuk!

Eerst Stef en het jaar erna ook Wouter kozen voor Excelsior Maassluis. Ook 
zij hadden daar een prachtige tijd. Vooral met trainer Jan Evertsen hadden 
ze als tweedejaars B-spelers een turbulent jaar. Het was keihard bikkelen 
tot het eind om vervolgens op de tweede plaats te eindigen. Gelukkig 
hadden ze wel een periodetitel gehaald dus mochten ze nog voor promo-
tie door. Helaas grepen ze hier net naast omdat ze in de finalewedstrijd 
twee rode kaarten pakten en daardoor het duel verloren. Daarom was 
het wel fantastisch dat ze het laatste jaar A afsloten met een dik verdiend 
kampioenschap in de 3e divisie waarna ze ook nog de Rijnmond Cup bin-
nen haalden. Dat was een leuk afscheidscadeau wat Stef helaas op afstand 

meevierde vanwege zijn buitenlandse stage 
avontuur in Australië.

Nu keren ze terug op Maasdijkse bodem en 
ik vroeg hen wat de verwachtingen zijn voor 
dit seizoen? 
De eerste trainingen zijn achter de rug en ze 
zijn het er wel over eens dat het een leuke 
hechte spelersgroep is waar veel voetballend 
vermogen in zit. Ze verwachten bovenin 
mee te kunnen draaien en ook zeker een pe-
riodetitel te kunnen pakken. „Er is een leuke 
klik tussen de spelers en ik heb het volste ver-
trouwen dat het een mooi seizoen wordt”, 
aldus Wouter. Stef is van mening dat ze ge-
woon lekker moeten gaan voetballen en erin 
moeten geloven. „Als je erin gelooft dan is 
er veel mogelijk”, zegt hij. Nikki beaamt dit 
natuurlijk ook en hoopt op veel mooie voet-
balmomenten. Maar met een dikke knipoog 
wil hij daarnaast ook nog even laten weten 
dat deze drie vrijgezelle Musketiers ook ho-
pen op veel vrouwelijk schoon langs de lijn, 
eventueel voor een serieuze relatie! 

Naam: Ferhat Sönmez
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Den Haag
Vorige club(s): ADO, Forum Sport, RKAVV en GDA
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wat zijn je kwaliteiten? Snelheid en behendigheid
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen? Ik had een goed gevoel bij de vereniging. 
Ik had nog een aantal andere keuzes, maar het was voor mij al snel duidelijk dat 
vv Maasdijk de beste keuze was.
Wat weet je van vv Maasdijk? vv Maasdijk is een warme club. De mensen om je heen 
zijn goed voor je en alles is prima geregeld. 
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? Promoveren met GDA naar de 1e klasse.
Wat verwacht je van komend seizoen? Ik verwacht dat we een mooi seizoen gaan 
draaien en hopelijk kunnen we een periodetitel pakken. 

Even voorstellen …
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Selectie
2016- 2017
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v.l.n.r en v.h.n.l:

Hans Bergwerff, Rik Groenewegen, Barry Bronswijk, Steven van Reeven, Edward Vreugdenhil, Djeen Haaring, 
Michel Ammerlaan, Danny van Paasen, Rick Olsthoorn.

Patrick Wuijsman, Kevin van den Berg, Boyd Rijnenberg, Jack Gardien, Dennis Wennekers, Leo Ooms, 
Cees Verbeek, Danny van Mastrigt, Chris Zwaanswijk, Wouter Laan, Stef Bruinen, Ad Groenewegen.

Martin de Zeeuw, Wouter Boers, Reinoud van der Meer, Wessel Prins, René van der Lee, Ferry Steentjes, 
Joey Vos, Appie van der Ende, Marijn Langenberg, Noah van Rijn, Swen Mesken, Kevin Huis.

Nick van der Ende, Jelle Prins, Mitchell Damen, Richard Kaaijenbosch, Ron Steentjes, Hans Hoogeveen, 
Patrick Fieret, Eric Groenheide, Mike Groenewegen, Bart Hofstede, Nikki Krouwer, Ferhat Sönmez.

V.V.
MAASDIJK
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Vrouwen 1
in de Derde Klasse

een interview met Robert Verkerk

dat soms lastig om mee te werken. Vrouwen zijn denk ik wel socialer in 
het veld dan mannen. Zo zal een speler die net begint, gelijk opgenomen 
worden in de groep en niet overgeslagen worden in het veld. Ook zullen 
vrouwen je altijd bedanken na een training.” 
Wat is je doelstelling voor komend seizoen?
„Voor Vrouwen 1 is handhaving in de 3e klasse het doel. Ik merk dat de 
vrouwen erg gemotiveerd zijn en willen presteren, omdat we vorig jaar 
kampioen geworden zijn. Daarnaast hoop ik dat het Vrouwen 2 lukt om 
bij de eerste vijf in de 4e klasse te eindigen.”

Hoe denk je dat te gaan bereiken? 
„Eigenlijk door gewoon door te gaan waarmee we vorig jaar begonnen 
zijn. Toen ik begon als trainer van de vrouwen werd vaak vanuit het mid-
denveld de lange bal gespeeld. De spits maakte dan een loopactie en dat 
resulteerde in doelpunten. Sinds het begin van vorig seizoen besteden we 
in de trainingen veel aandacht aan oefen ingen waarbij inspelen, kaatsen 
en draaien centraal staat om zodoende meer voetballend vermogen te 
creëren. Je ziet nu ook echt in het veld dat er meer wordt overgespeeld. 
Verder zal er denk ik weinig veranderen. Plezier is nog steeds het belang-
rijkste.”

Wat zijn precies de verschillen tussen de 3e en 4e klasse? 
„In de 3e klasse zijn de regels strenger. Doordat de vrouwen volgend jaar 
categorie A zijn, zullen ze voorrang krijgen op bepaalde teams. De wed-
strijden zullen gefloten worden door een officiële KNVB scheidsrechter. 
Zo zullen er bijvoorbeeld geen tijdstraffen meer zijn bij gele kaarten en zal 
er een schorsing volgen na een bepaald aantal kaarten in de competitie. 
Ook mag er maar vijf keer gewisseld worden per wedstrijd en mag er niet 
doorgewisseld worden. Daarnaast mag je als speler na vijftien wedstrijden 
in categorie A niet meer lager voetballen. Het zal nog een flinke puzzel 
worden om alles rond te krijgen. Wedstrijden mogen namelijk niet zo-
maar meer verzet worden. Vrouwen 1 heeft dit seizoen dertien spelers op 
papier en ook Vrouwen 2 heeft er maar vijftien, dus ik hoop dat iedereen 
fit blijft.” 

En dan nu natuurlijk de hamvraag: 
Gaan de vrouwen het redden in de 3e klasse?
„Ik heb de competitie indeling gezien, maar vind het lastig om een in-
schatting te maken van het niveau. Een aantal teams kennen we al, zoals 
VDL en ’s Gravenzande. Ook zijn er een hoop onbekende teams uit regio 
Leiden. Als iedereen gemotiveerd blijft en we de lijn van vorig seizoen 
kunnen doortrekken, dan denk ik wel dat het mogelijk moet zijn om ons 
te handhaven.”

Na een spannend slot van de com-
petitie kon Vrouwen 1 zich op 11 mei 
kampioen van de 4e klasse noemen. 
Komend seizoen zullen de vrouwen 
uitkomen in de 3e klasse. De 3e klasse 
valt onder categorie A van de KNVB. 
Het niveau zal omhoog gaan en dus 
zullen de vrouwen een tandje bij moe-
ten zetten. Tijd voor een interview met 
Vrouwen 1-trainer Robert Verkerk,  
beter bekend als Co.

Door: Natascha van Staalduinen

Kun je eens iets over jezelf vertellen?
„Ik heb t/m de B bij Maasdijk gevoetbald. 
Daarna heb ik een aantal seizoenen bij West-
landia gespeeld om vervolgens in de senioren 
weer terug te keren. Helaas ging het mis en 
scheurde ik mijn kruisbanden af, waardoor ik 
moest stoppen met voetballen. Ik heb ver-
volgens een periode niets gedaan, waarna ik 
trainer en leider geworden ben van het 3e. 
Dit heb ik zo’n drie à vier jaar gedaan. Op 
een gegeven moment werd ik door Kees van 
den Berg gevraagd om de Vrouwen te gaan 
trainen. Het 3e trainde destijds al niet meer, 
vanwege de lage opkomst. Aangezien ik zelf 
best wel fanatiek ben, leek me het wel een 
uitdaging om de Vrouwen te gaan trainen. 
Inmiddels doe ik dat alweer zo’n vijf jaar.” 

Zijn er grote verschillen tussen mannen- en 
vrouwenvoetbal?
„Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Mannen 
zijn technisch beter, omdat ze vaak al in 
de F beginnen met voetballen. De meeste 
vrouwen beginnen op latere leeftijd en slaan 
daardoor de techniekfase over waarin de ba-
sis gelegd wordt voor het voetballen. Daar-
naast denk ik dat het niveauverschil tussen 
spelers in vrouwenteams groter is dan bij de 
mannen, omdat er relatief minder vrouwen 
voetballen dan mannen. Voor een trainer is 
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We staan weer aan de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. Het was in 
vele opzichten een roerige zomer. Diverse trainers moesten nog gevon-
den worden, met onder andere de C1 en Vrouwen 2 als langst open-
staande posities. Ook was er lange tijd onduidelijkheid over het invullen 
van Maasdijk A1/ Maasdijk 3 (C-selectie). Op het moment van schrijven 
(eind juli) zijn deze posities nog niet ingevuld, maar hopelijk is dit wel het 
geval als u de presentatiegids onder ogen komt.
Al met al is er door de diverse betrokkenen weer een hoop werk verricht 
en daar zijn we als vereniging deze mensen ook zeer dankbaar voor! Een 
club als vv Maasdijk is zeer afhankelijk van diverse vrijwilligers en gelukkig 
zijn er altijd mensen bereid om een handje te helpen, alhoewel dit wel 
steeds lastiger lijkt te worden.
Komend seizoen verwachten we weer voldoende te kunnen genieten van 
alle teams. Maasdijk 1 gaat hopelijk een seizoen tegemoet waarin mee-
gedaan kan worden om de prijzen bovenin. Dit geldt ook voor Maasdijk 
2, met een bredere selectie dan vorig seizoen zou dit voor beide teams 
mogelijk moeten zijn. Het is vooral leuk om te zien dat er weer een kern 
Maasdijkse jonge jongens staat die hopelijk de komende jaren veel succes 
gaan behalen aan de Lange Kruisweg. 
Vrouwen 1 staat ook een boeiend seizoen te wachten, vorig jaar kam-
pioen, nu A-categorie, dus allemaal een tandje erbij en zorgen dat het 
dit seizoen zo blijft. Dit is een mooie bevestiging van jarenlange inspan-

Nieuws van de 
Technische Commissie

ning voor de Vrouwen- en Meisjesteams bij 
Maasdijk, hopelijk kan dit niveau alleen maar 
verder groeien.
Ook kunt u komend seizoen zowel de spelers 
van Maasdijk 1 als van Maasdijk 2 in nieuwe 
presentatiekleding aanschouwen, voor en 
na de wedstrijd lopen de mannen er keurig 
bij. Ook dit draagt bij aan de trots om bij 
vv Maasdijk te spelen. We proberen met een 
grote groep mensen aan alle details te den-
ken en alle randvoorwaarden zo goed moge-
lijk te creëren. Hiervoor gaat ook veel dank 
uit naar de Business Club. 
We zijn dan misschien geen grote vereni-
ging, maar met z’n allen zijn we wel tot 
grootse dingen in staat. De voorwaarden zijn 
er, nu is het aan de spelers en trainers om er 
een mooi seizoen van te maken.
Voor alle teams, heel veel succes, maar zeker 
ook heel veel plezier komend seizoen!

Namens de TC, 
Kevin van Gulik
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Mogen wij u voorstellen aan de speelster van seizoen 2015 - 2016

Joëlle de Zeeuw

nooitje vindt ze het wel leuk om nog even te 
voetballen. Maar is dan altijd weer blij als ze 
onder de lat staat. 
 
In het weekend gaat ze graag met haar 
vrienden en vriendinnen leuke dingen doen. 
Verder is Joëlle gek op kinderen, ze past dan 
ook regelmatig op.
Sporten is ook iets wat deze dame graag 
doet. Op school zit ze in een sportklas en 
heeft hierdoor elke woensdag drie uur extra 
les. Dan gaan ze verschillende sporten doen, 
van gewoon in de gymzaal op school tot wa-
terskiën, gewoon skiën en ga zo maar door. 
Zo heeft ze ook leren volleyballen, eerst ko-
men dan de speelregels aan bod, vervolgens 
ga je met de hele klas bij een wedstrijd kijken 
en dan uiteraard zelf ook volleyballen. Je leert 
zo heel veel verschillende sporten kennen.

Zoals u kunt lezen, is Joëlle een sportieve 
meid waar vv Maasdijk hopelijk nog veel ple-
zier aan gaat beleven. Wil je de speelster van 
het jaar ook wel eens in actie zien? Kom dan 
eens kijken naar een wedstijd van de MB1 en 
zie haar schitteren onder de lat.

Joëlle is zoals gezegd 15 jaar jong en voetbalt al vanaf haar 7de bij vv 
Maasdijk, begonnen in de F3 en dit seizoen te bewonderen in de MB1. Jo-
elle zit op het Maasland College en heeft het erg naar haar zin op school. 
Later wil ze op een kinderdagverblijf gaan werken. Na het Maasland Col-
lege is het dan ook de bedoeling om naar het SPW in Naaldwijk te gaan.
 
Hoe Joëlle heeft ontdekt dat ze keepen leuker vindt dan voetballen, is 
eigenlijk een minder leuk verhaal. Joëlle raakte aan het begin van vorig 
seizoen geblesseerd aan haar knie. Met als gevolg dat ze van AdFysio 3 
maanden niet meer mocht voetballen. Tijdens haar herstelperiode dacht 
ze „nou ‘k ga eens keepen”, dat beviel haar zo goed dat ze is blijven 
keepen. En zoals wij met zijn allen nu weten, niet zonder resultaat. Want 
na een voor Joëlle kort seizoen onder de lat is ze gelijk al uitgeroepen tot 
speelster van het jaar! Dit had ze al helemaal niet verwacht.
De nicht van Joëlle (Lisanne Voogt) vertelde dat ze op haar gestemd had. 
Joëlle dacht; op mij gestemd, hoe dan? Toen hoorde ze dus dat ze was 
genomineerd voor speelster van het jaar! En boven al haar verwachtingen 
is ze het nog geworden ook! 
 
Deze titel is haar zeker niet aan komen waaien. Ze traint namelijk 3 keer 
per week, 2 keer met haar eigen team en 1 keer keeperstraining samen 
met Romy Steentjes en Kelly Vellekoop onder leiding van Ron Steentjes. 
Dit is niet alleen leuk maar ook heel erg leerzaam. Ze is dan ook super blij 
dat ze met deze meiden mee mag trainen. 

Joëlle is van plan om lekker te blijven keepen. Zo af en toe met een toer-

Joëlle is pas 15 jaar, net begonnen met keepen en gelijk al ge-
kozen als speelster van het jaar. Dat belooft wat voor de toe-
komst! De hoogste tijd om Joëlle wat beter te leren kennen.

Door: Claudia Visser
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Het ultieme vriendenteam:
Maasdijk 3 of ... ehh ... 4?

In de beginjaren was Co Verkerk de leider 
van dit veelbelovende elftal dat uitkwam in 
de vijfde klasse. Hij deed dit met verve en 
heeft toentertijd wellicht de basis gelegd 
voor dit dreamteam. Alhoewel er wel wat 
transfers en wisselingen van de wacht heb-
ben plaatsgevonden door de jaren heen, is 
er nog steeds de harde kern. De kleine ge-
neraal, Eend, Poef, Remco, Alex en Chris zijn 
al tien jaar van vaste waarde voor Maasdijk 
3. Het is heus niet zo gemakkelijk om door 
de ballotagecommissie van dit team goed-
gekeurd te worden. Nieuweling Tim zal dat 
zeker beamen. Het feit dat hij een leuk zusje 
heeft hielp hierbij wel degelijk!

Ook Tim Kester is een groot aantal jaren lei-
der van Maasdijk 3 geweest. Een gedegen 
en sportief trainingskamp staat ieder jaar op 
het programma. De organisatie ligt om toer-
beurt in handen van de spelers en het trai-

Op de kop af tien jaar geleden stroom-
de een elftal jonge voetballers van de 
jeugd naar de senioren. Het werd een 
samenraapsel uit drie verschillende 
vriendengroepen die gezamenlijk HET 
GROTE DERDE werden.

Door: Lidia Laan

ningskamp vindt meestal eind april of begin mei plaats. De afsluiting van 
het seizoen is dan ook sinds jaar en dag geweldig te noemen: alle spelers 
staan dan helemaal op scherp voor de laatste twee wedstrijden van het 
seizoen. Deze opleving heeft dan ook tot gevolg dat ze ieder jaar net geen 
kampioen worden maar steevast tweede. Van onderen.

Doordat Maasdijk 3 al jaren in de vijfde klasse speelt, komen ze som-
mige tegenstanders telkens weer tegen. Zo hebben ze met een team van 
vv Naaldwijk al jaren een goede band. Het is dan ook traditie geworden 
dat Maasdijk thuis altijd wint en uit verliest. Om maar even te illustreren 
wat de invloed van thuispubliek is! De laatste jaren hebben ze een vaste 
scheidsrechter voor de thuisduels gevonden in de persoon van meneer 
Leito. Doordat meneer Leito ook via scheidsrechter.nl te boeken is, komen 
ze hem ook sporadisch als uit scheidsrechter tegen. Tot ieders tevreden-
heid, want hij is een kei van een scheidsrechter.

Het bijzondere aan Maasdijk 3 is toch wel dat ze maar liefst zes sponso-
ren hebben. Naast hun trouwe shirtsponsor W. Veenstra Bouw is er op 
het shirt ook ruimte gereserveerd voor vier andere sponsoren. Te weten 
A. Ruitenberg accountancy, Hamelink koeling, Sonneveld en EMC. Door 
ruimtegebrek op het shirt is er tevens voor broekreclame gekozen, zo-
doende zal Flower 4 all op het achterwerk prijken. Komt dat zien en be-
wonderen, deze voetballende reclamezuilen in rood/zwart. 

Voor komend seizoen staat het kampioenschap en de daarbij behorende 
huldiging in de planning. In mei 2017 zal Maasdijk 3 of….ehh….4  gehul-
digd worden waarbij ze vanaf het balkon boven het Wapen van Maasdijk 
toegejuicht kunnen worden. Het huis behorend bij dit balkon is kortgele-
den door één van de spelers aangekocht om deze aankomende huldiging 
veilig te stellen.
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In gesprek met …

Rob Troost
Rob Troost komt al jaren over de vloer bij vv Maasdijk, is dus ze-
ker geen onbekende op de club maar of iedereen hem kent? In 
dit interview kun je kennis maken met wat deze -ogenschijnlijk 
onzichtbare- man, letterlijk zichtbaar maakt voor onze voet-
balvereniging. Rob is een geboren en getogen Maasdijker en 
inmiddels geniet hij van zijn pensioen. In zijn werkende leven 
is hij in veel en wel in de méést uiteenlopende beroepen werk-
zaam geweest.

Door: Corine Sonneveld

Veelzijdig
Zo is hij ooit begonnen als boekhouder, vervolgens touringcar chauffeur, 
deed verkoop van wit- en bruingoed met eigen bedrijf. Muziek was zijn 
passie en daarom heeft hij veel in de muziek wereld gedaan, onder an-
dere artiestenmanagement. Hij had een Drive-in-Disco waarmee hij door 
het hele land reisde.  Deed platen/cd producties met een eigen label, 
organiseerde bedrijfsfeesten, was medewerker bij diverse radio “piraten” 
stations. Is laatstelijk ook werkzaam geweest bij de Westlandse Omroep 
Stichting; zijn eindstation was bij Caiway.

Over vv Maasdijk 
Op 14-jarige leeftijd werd Rob lid van vv Maasdijk, destijds nog gevestigd 
aan de Nollaan. Met onder andere Gerrit Noordam, Martin Coenradi en 
Pleun van den Berg werd hij voor het eerst met de B kampioen. Na het 
doorlopen van de jeugd kwam hij in Maasdijk 2 terecht. Een uitwedstrijd  
in 1966 met Maasdijk 6  tegen CSVD (nu Vitesse Delft) herinnert hij zich 
nog goed. Cees Hoorweg miste een penalty maar in de rebound scoorde 
hij en later nogmaals. Met 3000 toeschouwers langs de lijn (want het 
eerste van CSVD kon ook kampioen worden) was dat er één om nooit 
te vergeten. Alles heeft hij bijgehouden in een voetbaldagboek. Hij vindt 
het dan ook best jammer dat er eigenlijk weinig van vv Maasdijks’ historie 
beschreven is.
Ten tijde van zijn voetbalcarrière was hij ook verzorger bij de junioren 
en later pupillentrainer. Nadat hij zijn diploma sportmasseur behaald had 
is hij verzorger van Maasdijk 1 geworden. Rob zou Rob niet zijn om na 

een paar jaar te switchen naar een andere 
vrijwilligersfunctie om vervolgens twee jaar 
het Maasdijkse damesteam te gaan trainen. 
Ervaring had hij toen al opgedaan als trai-
ner van het Naaldwijkse damesvoetbalteam. 
Toch bleef de “functie” als verzorger trekken 
dus stapte hij weer over, of terug, naar die 
positie.

Webmaster
Hij heeft een aantal jaren op zaterdagmid-
dag alle uitslagen van voetballend Westland 
bijgewerkt op de tv schermen in de kantine. 
Vandaag de dag zijn deze zaken eigenlijk niet 
meer nodig. Via Facebook en Twitter weet je 
direct wie, wat en waar er gescoord wordt. 
Wel is hij beheerder van de vv Maasdijk web-
site. Vanaf het bestaan van de website in 
2000 is hij daarbij betrokken. De eerste site 
heeft hij zelf ontworpen en verzorgde de in-
put van nieuws en dergelijke. Later is men 
overgegaan naar de huidige provider van de 
website, daar worden alle KNVB uitslagen 
automatisch in verwerkt.
Naast de website zet hij het programma in 
elkaar van de tv-cyclus welke elke zaterdag 
te zien is op de tv-schermen in de kantine en 
is hij indirect betrokken bij de “making of” 
de nieuwsbrief.

Tenslotte krijgt Rob nog een paar 
vragen voorgelegd:
Wat zijn jouw verwachtingen van het komende 
seizoen? Met al de streekderby’s zal het niet 
gemakkelijk worden en een voorspelling is 
zeer moeilijk. Vooral als er weer zo slecht ver-
dedigend gevoetbald wordt zoals afgelopen 
jaar.
Wat is je mooiste voetbalervaring? Dat zijn di-
verse ervaringen die ik meegemaakt heb als 
verzorger: De voetbalreisjes naar België die 
Cees Hoorweg organiseerde, enkele kampi-
oenschappen, nacompetitie wedstrijden en 
de trainingsweekenden.
Wat wil je verder nog kwijt? Mijn bewonde-
ring voor alle vrijwilligers van vv Maasdijk, 
die de club tot een bloeiende vereniging ma-
ken. Er wordt tamelijk veel georganiseerd, 
vooral voor de jeugd.

Mijn conclusie is dat Rob een nogal bezig 
baasje is. Als ik hem vraag wat het thuisfront 
daar van vindt, is dat volgens Rob geen punt 
van discussie. Nu hij met pensioen is zou hij 
tijd over moeten hebben, echter Rob heeft 
een “to-do list” die voorlopig nog dusdanig 
veel activiteiten bevat dat hij zich daarmee 
nog héél lang kan vermaken. 
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Judy voetbalt sinds 2004 bij vv Maasdijk, 
speelt nu in Vrouwen 2 en heeft inmiddels 
een indrukwekkende CV opgebouwd bij 
onze club. Ik som het even voor u op: Ze 
heeft diverse feestavonden georganiseerd, 
ze heeft in de sponsorcommissie gezeten, 
gaat haar 4e seizoen in als trainster, is mo-
menteel lid van de kantinecommissie en tot 
slot ging ze dit jaar ook mee op D-E-F kamp 
als leiding. Gedurende dit kampweekend zet 
de leiding van ongeveer 20 personen zich in 
om 95 kids te amuseren. Judy ging dit jaar 
voor het eerst mee en kreeg gelijk samen 
met Marcel van den Berg (ook nieuweling) 
een ‘Belgische’ ontgroening.

Perry voetbalt sinds zijn 6e. Met een aantal 
breaks speelt hij nu in het 3e (wat dit sei-
zoen misschien het 4e wordt). Perry heeft 
niet zo’n lange ‘vv Maasdijk-CV’ als zijn zusje 
Judy, maar ook Perry zet zich hard in voor vv 
Maasdijk.
Perry heeft een aantal jaar geleden training 
gegeven aan de E2, veel spelertjes van die 
lichting komen nu in het eerste en dat vindt 
hij erg leuk om te zien! Sinds november 2014 
is hij officieel de penningmeester van onze 
club. Naar deze functie heeft hij een aantal 
maanden toegeleefd. Zo woonde hij de ver-
gaderingen van het bestuur bij ter voorbe-
reiding op zijn functie als penningmeester. 
En zijn voorganger Tim Kester heeft stukje 
bij beetje zijn taken overgedragen aan Perry, 
zodat hij goed voorbereid aan deze functie 
kon beginnen. Betrokken zijn bij subsidie-
aanvragen en financieringen, het opstellen 
van financiële (kwartaal)rapportages en het 
streven naar goede balans van inkomsten en 
uitgaven van de vereniging zijn voor hem 
belangrijke taken binnen zijn functie.  

Als antwoord op mijn vraag waarom zij zich 
zo inzetten voor onze club krijg ik als ant-
woord van Judy: “Ja, ik vind het leuk om te 

doen, Maasdijk is een leuke vereniging, gezellige mensen en ik krijg er een 
goed gevoel van om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.”
Perry geeft aan sport binnen een kleine gemeenschap belangrijk te vin-
den. Met de diversiteit van jeugd, ouderen, jongens en meiden is er bin-
nen vv Maasdijk een goede mix. De betrokkenheid van de ouders en de 
verschillende commissies maakt het tot één geheel. Doordat dit allemaal 
goed geregeld is, willen de mensen zich ook meer inzetten voor onze 
club. 
Ook het aantal leden voor zo’n klein dorp is hoog. Je ziet het terug in een 
goedlopende kantine op zaterdagmiddag en de gezelligheid die er onder-
ling is. Daar wil ik me ook graag voor inzetten, zodat we met zijn allen 
trots kunnen zijn op onze vereniging.

Binnen de familie Vreugdenhil is vv Maasdijk een steeds grotere rol gaan 
spelen. Tijdens de familie etentjes komt het onderwerp voetbal weleens 
aan bod. Vaak gaat het dan over hoe de zaken bij Lyra/Westlandia gere-
geld worden in tegenstelling tot bij vv Maasdijk.
Nu Perry en Judy veel voor de club doen, hoort vader Bram hun enthou-
siasme en trekt hij nu meer naar de Maasdijk toe. Bram komt uit de Lier 
en heeft daar altijd gevoetbald, zo trok hij logischerwijs veel naar Lyra toe. 
Nu is Bram alweer een paar jaar lid van de Business Club, sponsort vv 
Maasdijk en is, als het werk het toelaat, geregeld op zaterdagmiddag 
langs de lijn en in de kantine te vinden. Dat vinden Perry en Judy natuur-
lijk erg leuk om te zien! 

Wat Perry en Judy nog kwijt willen is, ook al zijn er al veel vrijwilligers bin-
nen vv Maasdijk, er zijn altijd nog taken die opgevuld moeten worden. 
Meld je gewoon lekker aan voor iets wat je leuk lijkt. Hoe meer vrijwilligers 
er zijn, hoe minder iedereen hoeft te doen. Dus wacht niet tot je gevraagd 
wordt!
Als aanvulling geeft Perry aan dat alle ideeën welkom zijn. Wie weet kun-
nen we verdere verbeteringen doorvoeren binnen de vereniging. 

Vrijwilligersfamilie in de spotlights
Broer en zus Perry en Judy Vreugdenhil
Wat is vv Maasdijk zonder haar vrij-
willigers? vv Maasdijk kan van geluk 
spreken dat er al veel leden zijn, die 
zich op welke manier dan ook inzetten 
voor onze club. Zoals deze broer en zus 
zich actief inzetten voor vv Maasdijk. 

Door: Claudia Visser
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Indeling
3e Klasse B
2016 - 2017
Maasdijk  MVV ‘27
Ariston ‘80  Naaldwijk  
Die Hague  Quick Steps
GDA  Schipluiden
SV Houtwijk  SEV
KMD  VELO
Loosduinen  Verburch  
 
   
03-09-2016 Maasdijk KMD
10-09-2016 VELO Maasdijk 
17-09-2016 Maasdijk GDA
24-09-2016 Naaldwijk  Maasdijk
01-10-2016 Maasdijk Die Haghe
08-10-2016 Ariston ‘80 Maasdijk
15-10-2016 Maasdijk MVV’27
29-10-2016 Loosduinen Maasdijk 
05-11-2016 Maasdijk Quick Steps 
12-11-2016 Houtwijk Maasdijk 
26-11-2016 Maasdijk Verburch
03-12-2016 Schipluiden Maasdijk
10-12-2016 Maasdijk SEV
28-01-2017 KMD Maasdijk
04-02-2017 Maasdijk Velo
11-02-2017 GDA Maasdijk
18-02-2017 Maasdijk Naaldwijk
11-03-2017 Quick Steps Maasdijk
18-03-2017 Maasdijk Ariston ‘80
25-03-2017 Die Haghe Maasdijk
01-04-2017 Maasdijk Loosduinen
08-04-2017 MVV’27 Maasdijk
22-04-2017 Maasdijk Houtwijk
29-04-2017 Verburch Maasdijk
03-05-2017 Maasdijk Schipluiden
13-05-2017 SEV Maasdijk
Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

Voetbalkamp 2016:
Een beregezellig onderonsje!

In het weekend van 1-2-3 juli hebben we met 95 kids Loon op Zand op 
stelten gezet. Kampeerboerderij Land van Kleef was het decor voor een 
supergezellig weekend waarin we allemaal effe Belg mochten zijn. Helaas 
strandden de Rode Duivels op vrijdagavond op het EK, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Zondagmiddag half vijf waren we moe maar voldaan 
weer in de Maasdijk terug. 

Grote dank aan alle sponsoren die een steentje bijgedragen hebben:
Beekenkamp voor het uitlenen van een vrachtwagen
Bakkerij van den Berg, Marcel en Corné van den Berg voor brood, 
tosti’s, broodjes, krentenbollen, eierkoeken etc. etc. etc.
P. Solleveld Export B.V. voor appels, sinaasappels, watermeloenen en 
komkommers
Vitapep voor snackpaprika’s
Bussiness Club vv Maasdijk voor kamp shirts en vesten voor de leiding
Slijterij van Lenteren en Stichting Kwest voor het uitlenen van hun bus

V.V.
MAASDIJK


