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En dan staan we alweer aan de vooravond 
van het seizoen 2022-2023. Wat gaat de 
tijd toch hard en wat is er in de laatste jaren 
veel gebeurd. We hebben te maken gekre-
gen met het (toen nog) onbekende COVID 
virus met alle gevolgen die daarbij hoorden, 
en hebben daardoor het 75-jarige jubileum 
moeten annuleren. De bomen om veld 1 zijn 
verwijderd, de veldverlichting is vervangen 
door energiezuinige LED verlichting en het 
afgelopen jaar is dan eindelijk het hoofdveld 
vernieuwd, waardoor er nu weer een prach-
tige nieuwe mat ligt. 

We zijn ook nu niet stil blijven zitten. Tijdens 
de afgelopen zomerstop is er mega hard ge-
werkt aan een schitterend nieuwe kantine 
(en ik kan namens het bestuur zeggen: we 
zijn enorm blij en trots op wat er nu staat). 
In een later bericht in deze presentatiegids 
wordt nog verder stilgestaan bij de sloop en 
bouw van onze nieuwe kantine.

Tijdens de zomerstop zijn de iconische doe-
ken van onze hoofdsponsors Staalduinen  
Logistics en P. Solleveld Export en de doeken  
van VV Maasdijk vernieuwd. Een groep van 
vrijwilligers heeft zich weer ingezet om er-
voor te zorgen dat de vereniging, waar  
onder veld 1, er weer fantastisch uitziet. 
Heren bedankt!

Van de voorzitter

Naast al deze materialistische veranderingen hebben we dit seizoen ook 
veranderingen op menselijk vlak. Dit seizoen zal Maasdijk 1 worden geleid 
door een nieuwe hoofdtrainer in de persoon van Dennis van den Steen. 
Net als afgelopen jaren zal Ron van der Salm de assistent-hoofdtrainer 
zijn. Dennis van Staalduinen zal ook dit seizoen Maasdijk 2 onder zijn 
hoede nemen en Martin de Zeeuw zal Maasdijk 3 gaan coachen. Ook bij 
de vrouwenelftallen hebben we nieuwe enthousiaste trainers. Maasdijk 
Vrouwen 1 zal worden geleid door Lars Meijer, Vrouwen 2 door Sotiri 
Antonakoudis en Vrouwen 3 door Bram de Vos. En ja, jullie lezen het in-
derdaad goed, we hebben dit seizoen maar liefst 3 Vrouwen elftallen!!

Ook een woord van dank aan de Technische Commissie (TC) voor het 
organiseren en aanstellen van de nieuwe trainers. Ik kan jullie zeggen dat 
dit een tijdrovend karwei is geweest, maar het resultaat mag er zijn... 
BEDANKT!

Bij de jeugd staat alles weer in de steigers. Het Jeugdbestuur en de Tech-
nische Jeugd Commissie (TJC) hebben er wederom voor gezorgd dat alle 
spelers en trainers zijn ingedeeld voor het nieuwe seizoen. De doelstelling  
voor dit seizoen is om het niveau van onze jeugdtrainers verder te ver-
hogen. Een groep van minimaal vijf trainers zal deel gaan nemen aan de 
KNVB opleiding Junioren-trainer. Allen alvast veel succes toegewenst!  

Wij hebben alle vertrouwen in onze trainers en spelersgroepen en wensen 
iedereen veel succes dit seizoen. We hopen uiteraard op een knallend 
eindseizoen met als resultaat veel kampioenschappen.
Last but not least, wederom complimenten aan onze PR-commissie voor 
het samenstellen van deze mooie presentatiegids.

Ivo Peeters 
Voorzitter VV Maasdijk
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Vertel eens iets over jezelf?
Mijn naam is Dennis van den Steen, 41 jaar en sinds 2010 getrouwd 
met Frederique. Wij wonen in Pijnacker en hebben vier kinderen; Vincent  
(11 jaar), Fenna (10 jaar), Matthijs (8 jaar) en Thomas (5 jaar). Zelf heb ik 
altijd gevoetbald. Eerst bij ‘mijn’ club LENS in Den Haag, dit was de club 
van mijn familie. Mijn vader en opa zaten er in het bestuur. Toen de club 
ging fuseren, waardoor de club en selectie heel erg veranderde, vertrok 
ik naar Verburch. Verburch was lekker dichtbij en voetbalde op een mooi 
niveau. Daarnaast kende ik het Westland al, omdat ik als trainer actief was 
bij Velo. 

Op mijn 30e ben ik gestopt met voetballen, omdat ik mijn baan als  
welzijnswerker bij Stichting Wijkz (met als doelgroep jeugd van 6 t/m 12 
jaar) niet meer kon combineren met het voetballen. Daarnaast ging er 
ook steeds meer tijd zitten in mijn andere grote passie; het trainerschap. 
Na 10 jaar Velo (E1 t/m A1 en het 2e) greep ik de kans met beide handen 
aan om hoofdtrainer te worden bij mijn oude club Verburch. Daar heb ik 
in totaal 4 jaar gezeten. Tijdens deze periode ben ik ook een aantal keer 
met VV Maasdijk in aanraking gekomen als tegenstander. Na 14 jaar als 
trainer in het Westland vertrok ik naar DSVP. Ook hier heb ik 4 jaar met 
veel plezier gewerkt en mooie tijden meegemaakt.

Wat is je gevoel bij vv Maasdijk?
Met de aanstelling bij VV Maasdijk krijg ik de kans om met Maasdijk terug 
te keren naar het Westland. Hier heb ik het altijd naar mijn zin gehad en 
het werken bij een dorpsclub is mij dus wel bekend. Niks is zo leuk om te 
presteren voor en met mensen die zich als supporter/vrijwilliger/ speler 
zo goed mogelijk inzetten voor hun eigen cluppie waar ze trots op zijn! 
Die clubbinding heeft mij altijd aangetrokken. De gesprekken die ik tot nu 
heb gehad zijn ook erg leuk geweest en bevestigen mijn indruk. En wat 
mij vooral ook opvalt is dat VV Maasdijk er goed op staat, gezien de vele 
positieve reacties die ik sinds mijn aanstelling heb gekregen.

Vorig seizoen is er afscheid genomen van hoofdtrainer Richard  
Kraaijenbosch. Na de beslissing om afscheid te nemen, stond 
de club voor de opdracht tot het zoeken van een nieuwe 
hoofdtrainer. De technische commissie heeft deze gevonden in  
Dennis van den Steen. Wij benaderden Dennis en vroegen hem 
om zichzelf alvast aan u voor te stellen. Al snel volgde een  
positieve reactie. En deze positiviteit is volgens ons ook voel-
baar in onderstaande voorstelronde. 

door: Wendy de Vos

Een één-tweetje met 
Dennis van den Steen

Welke plannen heb je 
voor komend seizoen?
Ik wil voor komend seizoen graag eerst de 
groep leren kennen zowel op het veld, maar 
ook de mensen erachter. Hetzelfde geldt 
voor de vele supporters (waar Maasdijk om 
bekend staat) en de vrijwilligers. Ik blijf over 
het algemeen voor een langere tijd aan een 
club verbonden en probeer dan ook echt 
binding met alle geledingen te krijgen. Ik wil 
mij graag thuis voelen bij een club en zal mij 
dan ook zeker bij andere teams laten zien. 
Aangezien ik mijn eigen groep nog niet echt 
aan het werk heb gezien en de tegenstanders  
in de nieuwe Rotterdamse poule niet ken, 
vind ik het verder lastig om iets over komend 
seizoen te zeggen. Daarom focus ik mij in het 
begin vooral op het inslijpen van een attrac-
tieve en herkenbare speelwijze. De suppor-
ters moeten graag naar ons komen kijken!

Hoe typeer je jezelf als trainer 
en als mens?
Als ik mijzelf moet kenmerken als trainer, is 
het dat ik dit samen met de spelersgroep en 
de hele staf als team voor elkaar wil zien te 
krijgen. Het lijkt mij ook leuk om te kijken of 
de supporters na afloop van de wedstrijden 
(in de voorbereiding) hier al iets van terug-
zien en die zal ik dan ook na afloop van wed-
strijden in de kantine opzoeken. Al zullen we 
het zeker niet altijd eens zijn, haha. 
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Maar goed, het hele fanatieke mag ik wel. Dat 
heb ik als trainer na 25 jaar ook nog steeds 
en ik kan ook verschrikkelijk slecht tegen mijn 
verlies. Ik ga er dan ook vanuit dat we er met de  
selectie alles aan gaan doen om de suppor-
ters (weer) trots te maken!
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Ik hoop jullie in het nieuwe seizoen te mogen begroeten bij onze wed-
strijden!

Passie, enthousiasme en postiviteit; drie pijlers die staan voor een goed begin. 
Wij wensen Dennis heel veel plezier bij onze club.
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Nieuw in de selectieNieuw in de selectie
even voorstellen:even voorstellen:

Ray Krijger 02-11-2002
Sinds december 2021 werk ik bij VGK 
Cool Logistics in Ridderkerk als account-
manager. Naast mijn werk breng ik veel 
tijd door met mijn vrienden of hou ik 
me bezig met sporten. Bij VV Maasdijk 
hoop ik mezelf als centrale verdediger/
rechtsachter nog verder te ontwikkelen 
en vooral veel plezier te beleven. Zelf 
voetbal ik sinds dat ik kan herinneren 
al bij VV Maasdijk, hier hoop ik dan ook 
nog een hele tijd te kunnen voetballen.

Pascal van Santen 07-10-2003
Ik speel al mijn hele leven bij Maasdijk 
en het liefst in de spits. Dit jaar is mijn 
eerste jaar senioren en ik wil zo veel 
mogelijk goals maken dit seizoen. Het 
leukste aan Maasdijk is de gezelligheid 
na afloop met een biertje erbij.

Dylan Dekker 21-01-2003
Ik werk momenteel in de kas bij Combi-
vliet en in mijn vrijetijd doe ik graag 
skiën en leuke dingen met vrienden. 
Bij Maasdijk speel ik al sinds de mini’s 
en daarom wil ik natuurlijk ook in het 
eerste komen. Misschien nog niet het 
eerste seizoen, maar doel is wel in het 
eerste te komen. Dit het liefst op mijn 
favoriete posities linksvoor of linksach-
ter. Maar al moet ik ergens anders staan 
komt dat ook wel goed. Veder zou ik 
mezelf beschrijven als flexibel, sociaal 
en hardwerkend. Dat is ook wat ik zo 
mooi vind aan VV Maasdijk: de hard-
werkende vrijwilligers.

Moos Teunissen 28-02-2003
Ik werk nu als timmerman bij  Teunissen+ 
Berendse Vastgoed Projecten.
Mijn hobby’s zijn natuurlijk voetballen 
en gezellig een biertje doen met mijn 
vrienden. Ik ben een verdediger die 
graag het duel met mijn tegenstander 
aangaat en het hem heel de wedstrijd 
lastig probeert te maken. Ik hoop er 
een leuk en gezellig seizoen van maken. 
Het leukste aan VV Maasdijk vind ik de 
gezellige sfeer die er altijd hangt. 

Joost Van der Hout 18-04-2003
Ik ben nu bezig met mijn MBO Techni-
cus Elektrotechniek niveau 4 opleiding. 
Ik volg de opleiding bij DAEL Talent en 
ik heb deze opleiding bijna afgerond. 
Mijn hobbys zijn uiteraard voetbal en 
een biertje drinken met me vrienden. Ik 
speel mijn hele leven al bij vv Maasdijk 
en het liefst op de positief links voor. Als 
voetballer ben ik actief, doelgericht en 
ik probeer graag te scoren. Mijn doel 
dit seizoen is dat ik samen met mijn 
broer in het 1e van Maasdijk mag voet-
ballen. 

Robin van Hal 10-06-2003
Ik kom uit Maassluis. Ik werk bij de  
Albert Heijn en in mijn vrije tijd spreek 
ik graag af met vrienden. Ik studeer 
Marketing Management in Den Haag. 
Voordat ik bij Maasdijk kwam voetbal-
len heb ik 4 jaar bij VDL gevoetbald. 
Het liefst speel ik links- of rechtsbuiten 
en ik zou mijzelf omschrijven als een 
snelle speler die diepte in het spel toe-
voegt. Ik hoop dit seizoen lekker veel 
minuten te kunnen maken en weer wat 
doelpuntjes te scoren.
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Nieuw in de selectieNieuw in de selectie
even voorstellen:even voorstellen:

Jay Vreugdenhil 28-09-2003
Ik ben momenteel bezig met de Dael 
talent opleiding. In m’n vrije tijd ga ik 
graag uit met m’n vrienden en naast 
voetbal te spelen vind ik het ook erg 
leuk om naar voetbal te kijken. Ik speel 
al sinds m’n 5e met veel plezier bij vv 
Maasdijk. Ik hoop ook dit jaar weer een 
topseizoen te krijgen en dat er maar 
veel gewonnen en gelachen mag wor-
den. Het leukste aan Vv Maasdijk vind 
ik de gezelligheid na de wedstrijden in 
de kantine en op het terras.

Roy Bruinen 26-06-2003
Ik zit op het Lentiz MBO Westland 
en daar studeer ik Horti Technics &  
Management. Naast mijn school loop 
ik graag in de tuin bij Kwekerij de 
Schenkel. Mijn favoriete positie is aan-
vallende middenvelder of in de spits. Ik 
zou mezelf omschrijven als een voetbal 
liefhebber en iemand die houdt van 
gezelligheid met een biertje erbij. Mijn 
doel dit seizoen is om fit te blijven en bij 
veel goals betrokken te raken. 

Maurits de Stigter  16-04-1993 
Ik ben geboren in Bergschenhoek en 
hier heb ik gewoond totdat ik in 2019 
ben gaan samenwonen in Poeldijk. In 
het dagelijks leven werk ik als docent 
op Albeda waar ik lesgeef op de ver-
zorgende IG opleiding. In mijn vrije tijd 
voetbal en barbecue ik graag. Voordat 
ik dit seizoen bij VV Maasdijk ben gaan 
spelen, heb ik twintig jaar gevoetbald 
bij BVCB in Bergschenhoek en één jaar 
bij Sportclub Monster. Dit jaar heb ik 
met de voetbal als doel om plezier te 
maken en zo hoog mogelijk te eindigen 
in de competitie.

Jack Scholtes 08-05-2003 
Ik werk bij van Beusichem Mechanisatie 
als monteur en daarnaast zit ik ook nog 
op het techniekcollege in Rotterdam. Ik 
ben rechtsbenig  en sta het liefst in de 
spits. Ik heb vanaf de mini-F tot 1e jaars 
D bij VV Maasdijk gespeeld. Daarna 
heb ik  6 jaar bij Westlandia gespeeld 
en had vorig jaar een uitstapje naar vv 
Lyra.  Nu ben ik weer terug in de Maas-
dijk en ik hoop dat we met het 1e gaan 
promoveren naar de 3e klasse.

Freek Zuidgeest 13-05-2003
Ik zit op het MBO Westland en wil later 
ook in de tuin werken, waar ik nu ook al 
veel aan het werk ben. 
Maasdijk is de club waar ik altijd al voet-
bal. Ik heb altijd zin in gezelligheid en 
ben een fanatieke speler. Mijn doel dit 
seizoen is om zo hoog mogelijk te voet-
ballen. 

Stijn Kaarsemaker 28-05-2003
Ik studeer werktuigbouwkunde aan de 
TU Delft en in mijn vrije tijd drink ik  
graag een biertje met vrienden. Het liefst 
sta ik als verdedigende middenvelder  
op het voetbalveld. 
Ik zou mezelf omschrijven als een 
doorzetter met een goede conditie en  
balgevoel. Ik hoop dit seizoen veel  
minuten te maken in de selectie. 
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Bovenste rij van links naar rechts:
Nigel Aalbregt, Maarten Laan , Joost van der Hout, Nick van Vliet, Roy Bruinen, Pascal van Santen, Wouter Laan, 
Robin van der Ende, Moos Teunissen, Nikki Krouwer

2e rij van boven, van links naar rechts
Kees Verbeek, Finn Tanke, Twan Noordam, Thimo de Jong, Max Kuiper, Kees van der Hout, Veronique Wubben, 
Daan Kaarsemaker, Freek Zuidgeest, Dylan Dekker, Ray Krijger, Kevin Groen, Martin de Zeeuw

3e rij van boven, van links naar rechts
Ad Groenewegen, Wessel Dieben, Sem van Paassen, Roy Zuidgeest, Djeen Haaring, Jay Vreugdenhil, 
Dennis van Staalduinen, Ron van der Salm, Dennis van den Steen, Dennis van Dijk, Maurits de Stigter, 
Mika de Vos, Tim Vellekoop, Rik Groenewegen, Robin van Hal, Maurice van Veldhooven

Onderste rij:
Ronan Pronk, Jarno Pronk, Gert van der Lee, Shane Sanders, Bram Boers, Wouter Boers, Luuk van Beusichem, 
Lars Veenman, Jurgen Prins, Jack Scholtes, Jan van der Lee, Bart Hofstede, Stijn Kaarsemaker, Jurjen Dekker, Lucas Quist

Op de foto ontbreken:
Kevin van den Berg, Stef Bruinen, Jelle van der Ende, Jack Gardien, Bram van Geest, Stan Goeijenbier, 
Rene van der Lee, Ben van der Marel, Danny van Mastrigt, Cor IJzelenberg, Reinoud van der Meer, 
Rick Olsthoorn, Lex Paauwe, Daan van Reeuwijk, Arjan van der Ende, Robin van der Salm, Edward Vreugdenhil

V.V.V.V.
MAASDIJKMAASDIJK
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Kennis maken  metKennis maken  met

Lars MeijerLars Meijer
hoofdtrainer Vrouwenhoofdtrainer Vrouwen

De zoektocht naar een hoofdtrainer voor de vrouwen heeft 
even geduurd, maar we hebben een topper gevonden. Wij gin-
gen in gesprek met hem en hij stelt zich graag aan jullie voor.

Door: Lizzy Steentjes

Hallo allemaal, mijn naam is dus Lars Meijer, 28 jaar, woonachtig in  
Maassluis en ik ben de nieuwe hoofdtrainer van de vrouwenafdeling op 
VV Maasdijk. In het dagelijks leven werk ik als salesmanager bij AP Hol-
land (een kassenbouw bedrijf) en woon ik samen met mijn verloofde Ma-
non en hondje Loulou. Manon is verpleegkundig specialist voor de MDL- 
afdeling in het EMC. 

Als voetballer begon ik al heel snel met keepen.  
Bronchitis, mijn lengte, en ik kon niet goed 
voetballen, dus dan zet je eigen vader je 
al snel op goal. En dat kon ik gelukkig wel 
goed, dus ik heb daarna m’n handschoenen 
nooit meer uitgedaan. Ik heb in de jeugd 
vooral bij VELO gekeept. Met wel een kleine 
uitstap naar Haaglandia om op hoger niveau 
te voetballen. Verder heb ik ook stage mogen 
lopen bij de KNVB en ADO Den Haag. Maar 
vanwege mijn school koos ik ervoor om uit-
eindelijk terug te gaan naar VELO en hier de 
rest van mijn jeugd te spelen. 

Sotiri Antonakoudis
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Vanwege mijn opleiding ben ik één jaar ge-
stopt met voetbal en toen ik terugkwam in 
Nederland ben ik bij KMD gaan keepen. Hier 
is ook het training geven begonnen. En dat 
vond ik zelfs zo leuk dat ik op zoek ging naar 
een club op hoger niveau. Zodoende kwam 
ik uit bij Ter Leede. Ik koos er daarom wel 
voor om zelf te stoppen met voetballen, je 
kan eenmaal niet twee dingen half doen. 
Vier jaar lang ben ik op topklasse niveau  
assistent/keeperstrainer geweest. Dit was 
een hele leerzame periode en daardoor ben 
ik nog meer fan geworden van het vrouwen-
voetbal. Daarom ben ik nu ook bezig met 
mijn UEFA C cursus bij de KNVB, om mijn 
papiertje te halen en zo een nog betere trai-
ner te worden. 
Naast mijn grootste hobby voetbal, houd 
ik heel erg van muziek, ik spaar namelijk 
lp’s. En dan van alle verschillende soorten 
muziekstijlen (rock, hip-pop, pop, 60’s, 
70’s, etc.). Maar ik houd ook heel erg van 
allemaal verschillende soorten spellen. Dit  
varieert van lange en korte bordspellen tot aan  
klaverjassen.

Vertel hoe kom je zo
bij VV Maasdijk?
Ik ben eind 2021 verhuisd van Den Haag 
naar Maassluis. Dit zorgde ervoor dat de 
afstand naar Ter Leede te groot werd en er 
zou te veel reistijd zijn om dit te behappen 
naast een fulltimebaan. Daarom wilde ik wat 
dichter bij huis een nieuwe uitdaging zoe-
ken in het vrouwenvoetbal, maar wel bij een 
club dat het vrouwenvoetbal een warm hart 
toedraagt. Want er zijn nog genoeg vereni-
gingen in Nederland waar dat zeker niet zo 
is. Toevallig kende ik Loek Ammerlaan vanuit 
een zakelijk verleden, dus zodoende kwamen 
we met elkaar in contact. Dit versnelde heel 
erg het proces en ik voelde me vanaf minuut 
één al geaccepteerd. Na een paar gesprek-
ken en een proeftraining waren we het snel 
eens dat ik de nieuwe trainer zou worden. 

Wat is je eerste indruk 
van de vereniging?
Een warm bad, één grote familie, een echte 
dorpse club! Maar waar ook ruimte is voor 
buitenstaanders die wat voor de club willen 
doen. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik in 
deze korte periode al een hoop mensen heb 
leren kennen die hun hart op de juiste plek 
hebben zitten. Er zijn zo veel mensen die 
echt veel doen voor de club en die kunnen 
dan ook niet vaak genoeg bedankt worden 
voor hun harde werk. Ook weer iets waar  

andere clubs van kunnen leren van Maasdijk, met zoveel vrijwilligers is het 
een bijzondere vereniging. 

Wat is je ambitie met het vrouwenvoetbal bij VV Maasdijk?
Ik ben altijd wel ambitieus, misschien iets te! Maar ik zou heel graag het 
boegbeeld van het vrouwenvoetbal willen worden in het Westland. Er is 
momenteel niet één team wat er echt uit springt in onze regio en ik denk 
dat wij dat gat mooi kunnen opvullen. En ik denk dat we het zeker in ons 
hebben om de trots van het Westlandse vrouwenvoetbal te worden. 
Verder ben ik ook voorstander van jeugdige speelsters snel aan te laten 
sluiten bij de vrouwenselectie. Zodoende leren ze al sneller het hogere 
tempo en het fysieke van het vrouwenvoetbal ten op opzichte van meisjes- 
voetbal. Zo zijn ze sneller klaar om de eventuele stap naar VR1 te  
maken. Er zijn een hoop talentvolle meiden bij VV Maasdijk, dus ik  
benieuwd wat de komende jaren gaan brengen.
Verder zou het mij heel gaaf lijken om een grotere staf te creëren. Om de 
randzaken om het voetbal heen nog beter te kunnen organiseren voor de 
speelsters. Denk dan aan een assistent-trainer, vaste assistent-scheidsrech-
ter, eigen verzorger, teammanager etc. 

Wat is kenmerkend voor jou als trainer?
Ik denk dat ik wel een rustige trainer ben, maar wel iemand die wel alles  
over heeft voor zijn team. Ik probeer altijd alles tot in de puntjes te  
regelen en de dames te ontzorgen. In ruil hiervoor verwacht ik wel inzet 
en discipline van de speelsters. Uiteindelijk is voetbal maar een bijzaak in 
het leven, wel de belangrijkste en leukste bijzaak maar er zijn zeker be-
langrijkere dingen. Dus ik probeer ook altijd veel plezier te maken op de 
trainingsavonden. 
Verder kan ik heel slecht tegen mijn verlies. Dit heb ik ook thuis met bord-
spelletjes of met FIFA. Maar ik blijf altijd respectvol, tegen de tegenstander, 
scheidsrechter etc. Uiteindelijk zijn normen en waarden de basis van ieder 
mens en iedereen verdiend het om met respect behandeld te worden. 
Verder houd ik van afwisselend voetbal, dat wil zeggen dat je als team 
zijnde zo flexibel bent dat je altijd een oplossing kan vinden. Of de tegen-
stander nou hoogdruk zet of de bus parkeert, het maakt niet uit want we 
weten altijd hoe we dit moeten aanvliegen/oplossen. 

En je hebt ook nog eens de trainer 
van Vrouwen 2 aangedragen…
Ja, soms moet je niet verder kijken dan je neus lang is, dit nam ik wel 
heel letterlijk. Mijn buurman (Sotiri) is echt een voetbalfreak/liefhebber. 
Samen in de tuin zaten we al vaak over voetbal te kletsen en ik merkte al 
gauw dat we over heel veel dingen hetzelfde denken. Toen vanuit de TC  
niemand gevonden kon worden, heb ik de brutale schoenen aangetrok-
ken en vroeg ik Sot (Sotiri Antonakoudis, red.) of hij interesse had om mijn 
rechterhand te worden en VR2 te gaan trainen/coachen. Eigenlijk was hij 
al heel snel enthousiast en binnen no-time was het dan ook een feit. Sot 
wordt de nieuwe trainer van VR2. 

Wil je nog iets kwijt?
Ik heb heel erg veel zin in dit seizoen! Het zal in het begin zeker een beetje 
wennen zijn aan elkaar, maar ik heb het gevoel dat dit goed gaat komen. 
De dames zijn enthousiast, willen graag leren en zijn gemotiveerd, dit 
waardeer ik heel erg.

Bij het lezen van dit interview spat ook het enthousiasme en positiviteit eraf. 
Heel veel succes Lars en Sotiri!
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Selectie Vrouwen
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seizoen 2022-2023 13

V.V.V.V.
MAASDIJKMAASDIJK

v.l.n.r boven
Lizzy Steentjes, Sanne Beishuizen, Lisa Gerritse, Danique van den Berg, Larissa van der Meer, Anna van Staalduinen, 
Michelle Mulder, Anique Zuidgeest

v.l.n.r. midden
Angela Vellekoop, Lynn Doorduin, Floor Vreugdenhil, Lynn Hut, Maaike Visser, Fenna Schoenmaker, Joy van Holsteijn, 
Maaike van Ruijven, Sharon Ammerlaan, June van Holsteijn, Lars Meijer

v.l.n.r. onder
Anouk van der Lugt, Nikita Bouw, Femke Mulder, Lois Wijnhorst, Danique Rodenburg, Joëlle de Zeeuw, Joy Duindam, 
Sara Zeelenberg, Sascha van den Berg, Lieke Schermer, Romy Wennekers.
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Dennis van Leijde 52 jaar, is verkoper en projectont-
wikkelaar van internationale kasprojecten, getrouwd met  
Debbie en samen hebben zij een dochter Kim.
Kim is 19 jaar, studeert verpleegkunde en vindt het leuk 
om te shoppen, lunchen en drankjes te drinken. 

Martin Beishuizen 51 jaar, geboren en getogen in Maas- 
dijk, werkt bij van Mierlo Bouw, getrouwd met Marlene 
Noordam en samen hebben zij 2 dochters, Sanne en Kim. 
Sanne is 18 jaar en hoopt dit jaar haar diploma te halen 
voor persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. 

Hoe leuk is het dat jouw vader jou en je team 
training geeft, leider is van je elftal en/of 
scheidsrechter is bij de wedstrijd? 
S: Het was voor mij best lastig omdat mijn vader trainer en 
leider was, soms botste het tussen ons omdat mijn vader 
namelijk erg fanatiek is. Nou ben ik dat zelf ook en weet ik 
ook van wie ik dat heb. Het is ook erg leuk dat hij altijd heel 
betrokken is. Ik heb erg veel bewondering voor hem, hij 
bereid thuis alles voor en weet van iedere tegenstander wel 
iets. Nu bespreken we samen de wedstrijden en trainingen 
het team van mijn zusje. 
K: Sinds dat ik op de voetbal zit is mijn vader betrokken bij 
de club en dat vind ik top! In de MO-13 was hij leider, dat 
vond ik leuk. In de MO-19 mijn trainer, dat was prima. Later 
werd hij scheidsrechter dat vond ik alles behalve leuk…

Tot slot, vertel even hoe leuk het is om vrijwilliger 
te zijn bij VV Maasdijk?
S: Ik vind het erg leuk om vrijwilliger te zijn bij VV Maasdijk, 
omdat je zo ook nog meer mensen leert kennen en het is 
leuk om wat te doen voor je eigen club. 
M: Het is erg leuk en eigenlijk een beetje verslavend. Wat 
ik hierbij nog wel kwijt wil is dat ik echt respect heb voor 
de vrijwilligers die taken of schema’s moeten delegeren. Je 
bent altijd afhankelijk van mensen die mee willen werken, ik 
hoop daarom dat er zoveel mogelijk mensen ja zullen zeg-
gen als hen iets gevraagd wordt. Zodat iedereen er plezier 
in blijft houden. 
K: Het is erg leuk om wat te kunnen betekenen voor de 
club. Het training geven zou ik echt nog heel lang willen 
doen, de groep trainers is ook heel gezellig. Er wordt ook 
vanuit de club een vrijwilligers dag georganiseerd die altijd 
heel gezellig is. Het is top om vrijwilliger te zijn!
D: Maasdijk is een gezellige en leuke club met een onge-
dwongen sfeer. Op zaterdag na een wedstrijd van het eer-
ste in de kantine blijven hangen, en dat zal met de nieuwe 
kantine zeker gebeuren!

Door: Sonja van den Berg

Hoe ben je bij de VV Maasdijk terecht gekomen, 
en wat zijn je taken bij op de voetbal?
M: Ik ben als jeugdlid in de E-pupillen gestart en tot aan de 
senioren door gevoetbald. Nadat mijn kinderen op voetbal 
zijn gegaan ben ik leider-trainer geworden, verder neem 
ik zitting in de TJC als vertegenwoordiger van het meiden 
voetbal. 
S: Ik was er altijd al zeker van dat ik ging voetballen. Ik ben 
begonnen in de ME-1. Sinds twee jaar geef ik training aan 
de MO15-1. Zelf speel ik nu bij VR-1 en draaien we af en 
toe een bardienst. En help ik vaak met de opendag. 
D: In 2015 ben ik begonnen als leider bij het elftal van 
Kim tot en met seizoen 17/18. Daarna ben ik trainer  
geweest van de oudste meiden elftallen tot en met afgelopen  
seizoen. En vanaf 2019 ben ik scheidsrechter. 
K: Toen ik in groep 8 zat gingen steeds meer meiden op 
voetbal. Ik ben mee gaan trainen en sinds dien niet meer 
weg gegaan. Nu speel ik bij VR-1. Ik ben nu ook al 4 jaar 
trainer en ga aankomend seizoen de JO-8 training geven. 
Ook ga ik mee op voetbalkamp.

Vertel ons eens hoe trots je bent als vader, als je 
dochter ervoor kiest om op voetbal te gaan? 
M: Heel trots, nadat Sanne een paar keer proef getraind 
had vond ze het vreemd om in een jongensteam te gaan 
voetballen, ze wilde graag in een meiden team maar die 
waren er toen nog niet zo veel. Toen er een meiden E-team 
kwam raakte ze weer enthousiast. En sinds vorig seizoen 
speelt ze bij VR-1.
D: Ik ben heel trots, zeker als het loopt en gezellig is in de 
teams waar ze in zat/zit. Afgelopen jaar heeft Kim de over-
stap gemaakt naar VR-1 en dat is goed verlopen. 

Zo vader, zo dochter Zo vader, zo dochter 
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De plannen om de keuken en de sanitaire groepen te  
vervangen stonden al langer op de planning. Het bestuur 
besloot om de verbouwing groots aan te pakken en direct 
de kantine mee te nemen in de plannen. In deze rare tijden 
waarin de prijzen de pan uit rijzen, goede mensen moeilijk 
te vinden zijn en er een beperkte time range voor uitvoe-
ring is, was dit een uitdaging. Daarom heeft het bestuur 
besloten om al in de voorbereiding een bouwteam op te 
richten, waarvoor we gerenommeerde en aan VV Maasdijk 
gelieerde partijen zouden uitnodigen. 

Na goed overleg met de betrokken partijen en een gron-
dige controle op de financiële haalbaarheid hebben we 
als bestuur in de ledenvergadering van 2021 goedkeuring  
gevraagd. Na een kleine presentatie van de plannen stem-
de de ALV in met de plannen en konden we aan de slag.

De verbouwing is gerealiseerd met en door Nieuwvliet 
Bouw, Dael, Bentz en Endesytems. Met de expertise 

en input van deze partijen is er een plan opgesteld waarin 
echt de gehele kantine gedemonteerd zou moeten wor-
den en alles een nieuwe indeling zou krijgen. Uiteraard is er 
voor het gehele plan een bijbehorende raming opgesteld 
met de wetenschap dat er door de bouwstenencommissie 
al een behoorlijk bedrag gespaard was en dat we als club 
vanuit de Supportersvereniging € 20.000,- ontvingen 
voor deze verbouwing.

Met behulp van een klein leger aan vrijwilligers is de  
kantine op maandag 20 juni leeggehaald en in de dagen 
daarna volledig ontmanteld. De 40 m³ container, door 
Willem Van Buuren gesponsord, was daarmee vol. 
Vanaf dat moment is er ontzettend veel gebeurd en is alles 
weer helemaal opgebouwd, aangekleed en op de tv’s na, 
dus bijna volledig vernieuwd. Tijdens de uitvoering zijn we 
nog verrast door De Resolutie, die de gehele wand met 
fotobehang heeft gesponsord en door Vebru Schilders, 
die het behang en de verf hebben gesponsord.

We kunnen wel stellen dat er door de betrokken partijen 
een topprestatie is geleverd, met als resultaat een kantine  
waar menig horecaonderneming alleen maar van kan  
dromen.
Nu kunnen onze leden nog trotser zijn op de mooiste club 
van het Westland.

Dank aan iedereen 
die hieraan meegewerkt heeft.

Uw oude, vertrouwde club 
in een nieuw jasje 

Misschien bent u één van de leden die het 
‘nieuwe jasje’ al heeft gezien. Zo niet, roepen 
we u op om snel te komen kijken. Er is namelijk 
nogal wat gebeurd op de club afgelopen zomer. 
Wij vroegen Edwin de Kleijn, bestuurslid/jeugd-
voorzitter, om het proces rondom de verbouwing 
met u te delen.

Door: Wendy de Vos



Indeling
4e Klasse E
2022 - 2023
Maasdijk   PPSC 1

Blijdorp  Rotterdam United 1

BZC / Zuiderpark 1 RVV Overschie 1

Egelantier Boys 1  Steeds Hooger 1

Hermes DVS  Transvalia ZW 1

MSV’71  VOB 1

Overmaas 1  WCR 1

24 sept 2022 RVV Overschie Maasdijk

1 okt 2022 Maasdijk Steeds Hooger

8 okt 2022 BZC / Zuiderpark  Maasdijk

15 okt 2022 Maasdijk Transvalia ZW

29 okt 2022 Egelantier Boys  Maasdijk

5 nov 2022 Maasdijk Hermes DVS

12 nov 2022 Maasdijk WCR 1

19 nov 2022 Rotterdam United  Maasdijk

26 nov 2022 Maasdijk Blijdorp

3 dec 2022 PPSC Maasdijk

10 dec 2022 Maasdijk Overmaas

21 jan 2023 VOB Maasdijk

28 jan 2023 Maasdijk MSV ‘71

4 feb 2022 Maasdijk RVV Overschie

11 feb 2023 Steeds Hooger  Maasdijk

4 mrt 2023 Maasdijk BZC/Zuiderpark

11 mrt 2023 Transvalia ZW Maasdijk

18 mrt 2023 Maasdijk Egelantier Boys

25 mrt 2023 Hermes DVS Maasdijk

1 apr 2023 WCR Maasdijk

15 apr 2023 Maasdijk Rotterdam United

22 apr 2023 Blijdorp Maasdijk

29 apr 2023 Maasdijk PPSC

13 mei 2023 Overmaas  Maasdijk

20 mei 2023 Maasdijk VOB

27 mei 2023 MSV ‘71 Maasdijk

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

V.V.V.V.
MAASDIJKMAASDIJK

Voetbalkamp 2022, het was weer fantastisch!

Ook dit jaar zijn we richting Loon op Zand gereden voor een weekend 
vol plezier.
We hebben met 86 Maasdijkse kinderen in een geel T-shirt en een roze 
petje door de Efteling gestruind. We hebben allemaal leuke spellen  
gedaan. In slapen hadden we geen zin, dus dat deden we daarom ook 
niet. Wel hebben we gefeest tot in de late uurtjes tijdens de bonte avond. 
Het was weer supergezellig. En natuurlijk willen onze sponsors heel erg 
bedanken!

Volgend jaar is er uiteraard weer een voetbalkamp. Deze vindt plaats op 
23, 24 en 25 juni. Zet deze data alvast in je agenda!


