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Van de voorzitter
tot geen huur van de velden hoeven te betalen en daarnaast waren er
diverse subsidies beschikbaar om onze vereniging te helpen. Door deze
regelingen, het feit dat alle leden hun contributies hebben betaald en
alle sponsoren bij ons zijn gebleven, staan we als vereniging er nog goed
en gezond voor. Dank aan leden, sponsoren, vrijwilligers, Business Club
Maasdijk en Gemeente Westland. BEDANKT voor jullie continue steun!!!
Terugkijkend naar het afgelopen seizoen, hebben we slechts enkele competitiewedstrijden mogen spelen bij de seizoenstart. Daarna ging alles
helaas weer in lockdown. De jeugd heeft het meeste mogen en kunnen
voetballen echter wel zonder ‘echte’ wedstrijden. Dit betekende dat er
veel werd gevraagd van de creativiteit, flexibiliteit en inzet van de trainers.
U zult begrijpen dat dit een enorme uitdaging is geweest. Hier wil ik alle
trainers voor bedanken.
In de zomervakantie is veld 1 vervangen door een prachtig nieuw kunstgrasveld. De dug-outs zijn verplaatst naar de andere kant van het veld. En
er zijn extra brede ingangen gemaakt aan alle kanten van het veld, zodat
men niet meer de losse doeltjes over de reling heen hoeft te gooien. Hans
Steentjes en Edward Vreugdenhil hebben zich tijdens de verbouwingsperiode enorm ingezet om alles goed te laten verlopen, ook hiervoor
uiten wij graag onze dank en waardering!
Beste allen,
Voor u ligt alweer de nieuwe presentatiegids
van V.V. Maasdijk. Allereerst wederom dank
en de complimenten aan de pr-commissie
voor de tijd en energie die zij in deze mooie
gids hebben gestoken.
COVID-19 blijft ons sinds maart 2020 bezighouden en heeft enorme effecten en gevolgen gehad op onze samenleving, onze economie en onze favoriete sport. We hebben
nu twee seizoenen achter de rug waar we
niet hebben kunnen doen waar we zo gek
op zijn: geen wedstrijden, geen competities,
geen toernooien, geen derde helften, geen
jubileum en dan uiteraard het gemis van
elkaar en de gezelligheid die V.V. Maasdijk
iedereen geeft. Als bestuur kunnen we zeggen dat de afgelopen 18 maanden ons bezig
heeft gehouden met punten die niet vaak
voorkomen. Uiteraard gaf dit ons zorgen
en vragen ‘Wat voor een effecten en gevolgen gaat COVID-19 ons brengen?’ en ‘Hoe
moesten we hiermee omgaan?’
Ik wil als eerste van deze gelegenheid gebruik maken om onze leden, sponsoren en
Gemeente Westland te bedanken. Mede
door het meedenken van de Gemeente
(Overheid) hebben wij als vereniging weinig
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Betreffende het aantal leden van V.V. Maasdijk is het leuk om te melden
dat we zijn gebeld door de KNVB met de vraag of het klopt dat het ledenbestand groeit in plaats van krimpt (dit is niet wat men ziet bij andere
verenigingen!) Met gepaste trots hebben we kunnen bevestigen dat dit
inderdaad correct is. In 2021 heeft het jeugdbestuur weer een succesvolle
mooie open dag georganiseerd met als resultaat dat we weer een groot
aantal nieuwe ‘mini’ leden hebben mogen inschrijven.
In dit nieuwe seizoen zullen we zowaar gaan starten met drie senioren
heren selectieteams. De wil, de gedrevenheid, de goede onderlinge sfeer
en de drang om aanspraak te maken op promotie van Maasdijk 1 is aanwezig; spelers en staf heel veel succes toegewenst!!!
Namens het bestuur wil ik aangeven dat onze vereniging bekend staat om
de enorme groep van vrijwilligers. Al deze vrijwilligers bij elkaar maken het
mogelijk om de werkzaamheden en verantwoordelijkheden te verdelen
over vele schouders, waardoor het voor iedereen leuk blijft. Mocht je nog
niet actief zijn als vrijwilliger, dan wil ik graag van de gelegenheid gebruik
maken: als je misschien toch wat voor de vereniging zou willen betekenen, meld je dan aan bij Wilma van Geest (email: secretarisjeugdzaken@
vvmaasdijk.nl)!
We staan nu aan de vooravond van het nieuwe seizoen, alle teams zijn
weer samengesteld en we zijn er klaar voor!! Laten we hopen en duimen
dat dit eindelijk weer een seizoen wordt waarin we competitiewedstrijden
mogen spelen tegen andere clubs, we weer met z’n allen het heerlijke
gras mogen ruiken, dat we met z’n allen weer onze spelers kunnen aanmoedigen en dat we weer mogen genieten van elkaars gezelligheid!
Ivo Peeters
Voorzitter V.V. Maasdijk
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Nick en Robin;
onze nieuwe aanwinsten!
Twee nieuwe, maar wellicht geen onbekende gezichten. Nick
van Vliet en Robin van der Ende. Al een aantal jaar klinkt in de
wandelgangen de wens om deze twee ervaren voetballers als
versterking te verwelkomen in de selectie. Met trots maakte
de club in februari 2021 bekend dat Nick en Robin de overstap
zouden gaan maken. Wij stellen ze hier aan u voor.
door: Wendy de Vos

Jullie kennen elkaar al enige tijd. Stel de ander eens voor
aan onze lezers?
Nick over Robin: Robin van der Ende, geboren op 9-2-1990 in Maasland.
Robin heeft heel zijn leven gevoetbald bij Excelsior Maassluis. Hij is daar
begonnen als aanvaller en naarmate de jaren verstreken steeds een linie
verschoven naar achter. Robin werkt als inkoper bij Europroducts (hoofdsponsor Excelsior Maassluis), waardoor hij stiekem nog verbonden blijft
aan zijn oude club. Robin is geen vreemde op V.V. Maasdijk, want hij is
al enige tijd geïntegreerd in de familie Steentjes als vriend van Romy en
vader van Len.
Robin over Nick: Jij bent volgens mij van 12-2-1990? N: Ah, helaas, ik ben
jarig op de 25e! Robin (poging 2): Nick van Vliet, geboren op 25-2-90.
Nick is begonnen in de jeugd van V.V. Maasdijk. Nick heeft ook nog bij
ADO (jeugd) en Excelsior Maassluis (tot aan derdejaars senior) gespeeld.
Daarna kwam de overstap naar Westlandia. Nick is altijd al erg lang geweest. Ook bleef hij altijd het langst hangen, haha. Bij Excelsior hebben
wij samen gevoetbald. Hij was altijd een betrouwbare verdediger bij ons,
met af en toe een gekkigheidje (niet alleen met voetbal). Verder is Nick
vader van Kay en partner van Patty. Hij werkt als planner bij De Jong verpakking.
Wat maakt dat jullie hebben gekozen voor de overstap naar
het grote Maasdijk?
Nick: Samen spelen met mijn broer! Dat wilden wij allebei heel graag nog
eens doen. Samen met Robin maakte het voor mij makkelijker, omdat we
nu samen de overstap maken. Ook moet ik even noemen dat ik dit doe
zodat ik samen met Wouter Boers kan spelen.
Robin: Door corona kwam ik erachter hoeveel tijd ik eigenlijk altijd in de
voetbal stak. Ik wilde graag minder verplichtingen. Veel van mijn vrienden
hebben de afgelopen jaren al afscheid genomen bij Excelsior. Ook was het
nog niet zeker of ik weer in basis zou staan. Een mooie bijkomstigheid: ik
heb straks meer tijd voor thuis. Zeker nu Len vorig jaar is geboren, is dit
heel fijn.

4

Heb je in het verleden wedstrijden
gespeeld voor of tegen Maasdijk?
Robin: Weleens een keer voor de Maassluis
cup. Toen hebben we heel dik gewonnen.
De Maasdijkse vrouwen deden toen ook
mee. Toen heb ik Romy ontmoet!
Nick: Haha, dat was zeker je mooiste overwining! We hebben ook een keer samen in
de A1 Excelsior tegen Maasdijk A1 gespeeld.
Volgens mij was de uitslag toen 3-0.
Wat is het je hoogtepunt in jouw
voetbalcarrière tot nu toe geweest?
Nick: Het kampioenschap met Westlandia.
We ging toen van de hoofdklasse naar de
derde divisie.
Robin: We zijn in 2016 kampioen van de
zaterdag én landskampioen van de amateurs
geworden. Dat was écht een hoogtepunt!
Nick: Dieptepunten kunnen we eigenlijk niet
bedenken. We zijn nog nooit gedegradeerd
en zijn ook niet van plan dat bij Maasdijk te
laten gebeuren (knipoog).
Wat voor een voetballer ben je? Welke positie bekleed je graag?
Robin: De laatste jaren heb ik bij Excelsior
linksachter gestaan. Ik hoop dat ik bij Maasdijk wat anders kan doen dan bij Excelsior.
Daar ben ik van linksvoor naar midden,
naar linksachter gegaan. Ik zou mijzelf omschrijven als een linksbenige allrounder. Een
betrouwbare speler met aanvalsdrang.
Nick: Van origine ben ik een centrale verdediger, maar ik wil spelen waar de trainer
me nodig heeft. Als ik zou moeten kiezen
dan liefst op het middenveld. Ik ben tweebenig. De laatste jaren ben ik vrij stabiel in mijn
prestaties geweest.
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Waar kijk je het meeste naar uit en/
of heb je het meeste zin in?
Robin: Ik weet niet goed wat ik kan verwachten. Ik ken de jongens en trainer nog niet
goed. Ik hoop wel dat we bovenin kunnen
gaan meedoen.
Nick: Victoria stond bovenaan als enige
goede ploeg. Ik denk dat we wel mee kunnen gaan doen bovenin. Het zou leuk zijn als
Rien mijn naam scandeert door de omroep.
Vooral als Marc scoort en hij mij omroept. En
de derde helft!!
Robin: Ik kijk ook uit naar gezelligheid, dat
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heb ik de laatste jaren wel gemist bij Excelsior. En het nieuwe kunstgrasveld!
Welke toekomst is weggelegd voor jullie kleine spruit(en)?
Nick: Nou, hij gaat sowieso starten met voetballen. Over een paar jaar
gaat hij zijn eerste stapjes zetten bij V.V. Maasdijk. Mocht hij het talent van
zijn moeder (handbalster) hebben, wordt Kay keeper.
Robin: Len gaat ook sowieso op voetbal. Ik hoop dat Len en Kay bij elkaar
in het team komen. Misschien ook met een aantal kids van dezelfde leeftijd, van andere voetbalpapa’s/voetbalmama’s.
Nick en Robin: We hopen op weer veel toeschouwers komend seizoen (en
een goede kantineomzet)!!
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Nieuw in de selectie
even voorstellen:

Naam: Finn Tanke
Geboorte datum:
21 september 2002
Lengte:
1,80
Voorkeurspositie:
Centrale verdediger

Naam: Mika de Vos
Geboortedatum:
30 april 2002
Lengte:
1,96
Voorkeurspositie:
Spits

Ik kijk het meeste uit naar: Eindelijk weer wedstrijden voetballen
en lekker minuten maken

Ik kijk het meeste uit naar: De derde helften

Naam: Nigel Aalbregt
Geboortedatum:
25 februari 2002
Lengte:
1,84
Voorkeurspositie:
Rechtsbuiten

Naam: Jan van der Lee
Geboortedatum:
3 juli 2001
Lengte:
1,80
Voorkeurspositie:
rechtsachter

Ik kijk het meeste uit naar: Kampioen worden met het derde

Ik kijk het meeste uit naar: Gewoon weer lekker wedstrijden
voetballen!
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Naam: Jurgen Prins
Geboortedatum:
13 maart 2002
Lengte:
1,80
Voorkeurspositie:
Keeper
Ik kijk het meeste uit naar: Alle gezellige zaterdagen
op de voetbal!

Naam: Ronan Pronk
Geboortedatum:
5 december 2000
Lengte:
1,67
Voorkeurspositie:
buitenspeler
Ik kijk het meeste uit naar: Weer een volledig seizoen
voetballen en weer een volle kantine!
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Selectie
2021- 2022
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V.V.
MAASDIJK

v.l.n.r en v.h.n.l:
Tim Vellekoop, Mika de Vos, Roy Zuidgeest, Wessel Dieben, Mike van Heijningen, Nigel Aalbrecht, Twan Noordam,
Nick van Vliet, Marc van Vliet, Kevin van den Berg, Wouter Boers, Nikki Krouwer, Djeen Haaring, Bram Boers, Thimo
de Jong
Robin van der Salm, Roy van Nieuwkoop, Rik Groenewegen, Ben van der Marel, Sem van Paassen, Max Kuipers,
Jurgen Prins, Ferry Steentjes, Lars Veenman, Luuk van Beusichem, Jack Gardien, Marcel Juursema, Danny van Mastrigt,
Stef Bruinen, Robin van der Ende, Edward Vreugdenhil.
Ad Groenewegen, Finn Tanke, Jan van der Lee, Maarten Laan, Shane Sanders, Fred Rijnenberg, Mike van de Ven,
Richard Krayenbosch, Ron van der Salm, Dennis van Staalduinen, Chris Zwaanswijk, Bart Hofstede, Gert van der Lee,
Jelle Prins, Veronique Wubben.
Daan Kaarsenmaker, Ronan Pronk, Lucas Quist, Jurjen Dekker, Jarno Pronk, Wouter Laan, Rik Olsthoorn, René van der
Lee, Bram van Geest, Carlo Raus
seizoen 2021-2022
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Dennis van Staalduinen,
V.V. Maasdijk clubman
vanaf het eerste uur!

Heel wat jaren geleden, toen Dennis zelf nog niet kon lopen,
stond de kinderwagen van de familie Staalduinen al naast
het doel geparkeerd. Pa in het doel, Oma naast de dug-out
en de kleine Dennis rustig slapend in de kinderwagen,
misschien al dromend over zijn voetbalcarrière!
Door: Lidia Laan
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Toen Dennis nog geen zes jaar oud was,
mocht hij aansluiten bij het eerste F team van
V.V. Maasdijk. Vóór die tijd moest je gewoon
nog wachten tot je oud genoeg was voor
de E, die trouwens op groot veld speelden.
Maar in 1982 was er de mogelijkheid om op
een half veld te spelen met zeven spelertjes
en Dennis was erbij. Hij vond het voetballen geweldig maar vanaf zijn tweedejaars D
werd hij keeper en is dat vervolgens heel wat
jaren gebleven.
Vanaf 1997 tot 2010 keepte Dennis in Maasdijk 1. Dertien seizoenen lang was hij een
vaste waarde onder de lat van het keurkorps
van V.V. Maasdijk. En zijn talent werd ook
buiten Maasdijk opgemerkt. Johan Voskamp
trainde in die tijd het Westlands elftal en
voegde Dennis toe aan zijn Westlandse selectie. Mooie wedstrijden speelde hij daar met
de beste Westlandse voetballers, die door
Voskamp deskundig tot een team gesmeed
werden. Met spelers van zoveel mogelijk
verschillende Westlandse clubs werden er
prachtige wedstrijden gespeeld tegen onder
andere ADO en jong-Feyenoord. Maar voor
Dennis was het hoogtepunt toch wel de
wedstrijd tegen Sparta in het kasteel!
Sparta supporter is Dennis, zoals iedereen wel weet, in hart en nieren! Dus wat is
er mooier dan proberen te stunten tegen
diezelfde Sparta spelers die hij altijd fanatiek
aanmoedigde. Helaas werd er verloren
maar desalniettemin werd dit een dag om
nooit te vergeten!
Keepen in het Maasdijkse zaalvoetbalteam
deed Dennis er ook heel wat jaren bij, gewoon voor de lol. Toen het Maasdijkse team
ermee ophield werd hij benaderd door Patrick Fieret met de vraag of Dennis bij Westlandia zaal wilde komen keepen. Dat heeft
hij een jaar of zes met veel plezier gedaan
met een aantal oud selectiespelers op hoog
niveau.
Seizoen 2009/2010 werd het laatste jaar
dat Dennis het Maasdijkse doel verdedigde,
het was het derde jaar met trainer Ramon
Hageraats. Helaas waren ze net gedegradeerd naar de vierde klasse en weer opkrabbelen ging moeizaam dat seizoen. Toch kijkt
Dennis terug op een prettige en leerzame
periode met Hageraats, aan het einde van
het seizoen namen ze gezamenlijk afscheid
van Maasdijk 1.
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Voor Dennis betekende dat natuurlijk niet dat hij de club vaarwel zei. Al
vanaf zijn twintigste jaar was hij actief als trainer van de jeugd zodat hij
zich nu helemaal kon gaan concentreren op het trainen en leiden van
de B1. En later stapte hij over naar trainer van Maasdijk 2. Aankomend
seizoen staat hij als trainer voor Maasdijk 3, het nieuwste selectieteam van
V.V. Maasdijk. Een groot aandeel van de huidige selectiespelers heeft hij
eerder in de jeugd al onder zijn hoede gehad en dat is natuurlijk prachtig. Fanatiek als hij is verwacht hij natuurlijk veel van zijn jongens, maar
zijn voetbal motto is ook heel realistisch en luidt als volgt: “Mentaliteit is
belangrijker dan kwaliteit, behalve als kwaliteit ook mentaliteit toont.” En
zeg nou zelf, dat kan toch zo op een tegeltje!
De sociale kant van het spelletje vindt Dennis ook belangrijk. Zo ging hij
al op jonge leeftijd mee als begeleider op voetbalkamp. De eerste jaren
gingen ze naar een tentenkamp in Zeist waar jeugd uit het hele land bij
elkaar kwam voor een gezellige kampeerweek. Samen met Leo de Vos
leidde hij dan de C-jeugd terwijl hij zelf eigenlijk maar enkele jaren ouder
was dan de kampgangers.
Met Piet van der Salm werd het E en F combinatiekamp opgezet waarbij
eerst een paar dagen met de effies doorgebracht werd op een scoutingterrein in Schiedam. Woensdag was de wisseldag, de effies werden opgehaald en de eetjes gebracht. Met deze “verse” kampgangers werd de
week volgemaakt. Voor de kampleiding was dit natuurlijk een slijtageslag
maar de kinderen vonden het geweldig en daar doe je het toch voor!
In 2013 was het eindelijk zover: Gavin en Anna, de tweeling van Dennis
en Joanna, mochten op de voetbal! Begonnen bij de mini’s en vervolgens
samen naar de F4. Met papa Dennis als trainer en leider was dit met drie
jongens en vijf meiden het mooiste jaar! Terwijl Gavin de jeugdselectie
teams van Maasdijk verder doorliep, bleef Dennis Anna’s team trainen
en leiden. Meidenvoetbal is anders heeft Dennis geconstateerd. Kinderen
stimuleren en motiveren is soms een hele uitdaging. Op de training mag
er best gekletst worden maar het is wel belangrijk dat op zaterdag tijdens
de wedstrijd alles uit de kast gehaald wordt. Want fanatiek is Dennis
natuurlijk wel, het maakt niet uit welk team of welk niveau, tijdens de
wedstrijd gaan we met zijn allen voor de winst! En mocht het dan onverhoopt toch niet lukken dan was dat helemaal niet zo erg, zolang ze het
wel geprobeerd hebben. Mooi voorbeeld was de wedstrijd met E4 die
10-0 verloren werd. Leider Dennis was hevig teleurgesteld maar de kids
stonden gewoon net als anders te zingen onder de douche! Mooi vindt
hij dat!
De toekomstvisie van Dennis is positief. De start van het nieuwe derde
selectieteam laat zien dat er veel jeugd uit de eigen club doorschuift naar
de selectie. Dit is momenteel een hele grote vijver om in te vissen naar
talent. Om een constante aanvoer van jeugdig talent te waarborgen blijft
onze jeugdopleiding ontzettend belangrijk. Vandaar dat Dennis samen
met Ron van der Salm de jeugdtrainers begeleiden komend jaar. Onder
het motto: jong geleerd is oud gedaan.
Ik vroeg Dennis nog naar het meest memorabele moment uit zijn lange
voetbalcarrière en na even nadenken kwam dit moment bij hem op: Hij
keepte in B1 onder leiding van Abram de Vos en Leen Visser. De voorlaatste wedstrijd van het seizoen stond Maasdijk nipt bovenaan. Echter stonden ze tegen het einde van de wedstrijd 2-1 achter. Maar in de allerlaatste
minuut ging Dennis mee naar voren en scoorde warempel de gelijkmaker.
De week erop werden ze op doelsaldo kampioen, dat zou niet gelukt zijn
zonder dat gelijkspel van de week ervoor, de droom van iedere keeper!
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Helene en Mart
samen verder ...
Helene Steentjes is geen onbekend gezicht bij V.V. Maasdijk.
Haar 25-jarig jubileum als lid vierde ze al jaren geleden. Ze
kent V.V. Maasdijk van binnen en buiten, niet gek dat iedereen haar benadert als er iets opgelost moet worden. Inmiddels heeft zij een behoorlijke staat van dienst, maar ooit is
ze begonnen met alleen maar voetballen bij V.V. Maasdijk.
Door: Corine Sonneveld
Helene, getrouwd met Hans, samen drie kinderen gekregen, die ook allemaal V.V. Maasdijk in de genen hebben, is bij V.V. Maasdijk zelf begonnen in een meidenteam. Toen de kinderen geboren werden is zij gestopt,
maar na de geboorte van Lizzy begon het weer te kriebelen en is zij gaan
zaalvoetballen. Toen haar dochters ook allebei de voetbalschoenen aantrokken, is zij er zo’n beetje ingerold bij de club.

moeten staan. Ondanks dat ze moeilijk afstand kan nemen van de dingen die ze doet,
gaat ze in elk geval de technische commissie
voor de vrouwen/meiden tak van V.V. Maasdijk delen. Ze heeft hiervoor Martin Beishuizen benaderd en bereid gevonden.

Van het één kwam het ander en Abram de Vos heeft haar zo’n 12 jaar
geleden benaderd om plaats te nemen in de jeugdcommissie. Van leider,
tot trainer, het organiseren van de Bingo, lid van de kledingcommissie,
tot aan de organisatie van de schoonmaak van het gebouw. En niet te
vergeten haar verantwoordelijkheidsgevoel, want als ze toevallig ziet dat
er nog een vlag hangt of dat er nog een deur of hek openstaat … Helene
regelt dat het opgelost wordt.

Martin gaat het zogenaamde technische
stukje overnemen. En ook Martin is geen onbekende binnen V.V. Maasdijk, want hij heeft
onder andere al een paar jaar enkele meidenteams getraind en geleid. Een fanatieke
vrijwilliger die de meiden naar een hoger
niveau wil brengen. Deze klik van gemotiveerde mensen is zeker van waarde voor het
voortbestaan van de vrouwelijke delegatie bij
V.V. Maasdijk. Ik heb er alle vertrouwen in.

En soms worden vrijwilligers taken alles bij elkaar best wel veel. Als zij op
termijn haar taken zal neerleggen, zal er toch weer iemand anders op
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Selectie vrouwen
2021- 2022
V.V.
MAASDIJK

v.l.n.r en v.h.n.l:
Sara Zeelenberg, Marit Noordam, Richelle Herbert, Zoë van Gaalen, Daniek Rodenburg, Lizzy Steentjes, Sharon
Ammerlaan, Kim van Leijde, Robert Verkerk.
Anique Zuidgeest, Femke Mulder, Sanne Beishuizen, Larissa van der Meer, Joelle de Zeeuw, Angela Vellekoop, Lois
Wijnhorst, Maaike van Ruijven.
Ontbrekend op de foto: Michelle Mulder

Vrouwen 1 heeft een gedeeltelijk nieuw team omdat er een aantal spelers zijn gestopt en vanuit de jeugd is aangevuld. Zij komen dit jaar weer uit in de derde klasse. In de poule zitten een aantal Westlandse teams en een aantal
teams waar de vrouwen al eens tegen gespeeld hebben. Er is helaas (nog) geen vaste leider/trainer aangesteld; kom
eens kijken en misschien wekt het jouw interesse om deze enthousiaste vrouwen te gaan trainen! We zijn heel blij dat
tijdelijk de oude trainers hen willen helpen hen goed te laten starten in het nieuwe seizoen.
Loek Ammerlaan en Robert Verkerk bedankt!
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Vrijwilliger in de spotlights

Jurjen Dekker
Jurjen Dekker, 20 jaar oud en woonachtig in Maasdijk. In het
dagelijks leven houdt hij zich vooral bezig met zijn studie
sportkunde, waarin hij in het tweede leerjaar zit. Hiermee wil
hij later sportevenementen gaan organiseren of sportverenigingen gaan ondersteunen. Als hij tijd over heeft wil hij nog
wel eens wat uurtjes werken bij Frestia in de snackpaprika’s of
bij Double Sports. Dat is een bedrijf dat TSO’s, BSO’s en schoolactiviteiten faciliteert. Daarbovenop besteed hij veel tijd aan
en op de voetbal. Zelf speelt hij in de selectie en is hoofdtrainer van de O10/O11.
Door: Lizzy Steentjes
De keuze om bij vv Maasdijk te gaan voetballen was snel gemaakt. Andere sporten lagen hem niet zo en beide ouders hebben hier zelf ook
gevoetbald. Zijn voetbalcarrière bij V.V. Maasdijk begon allemaal in de F4,
destijds waren er nog geen mini’s. Daarop volgde één jaar in de F2 om
vervolgens elk jaar in het eerste elftal van desbetreffende leeftijdscategorie
gevoetbald te hebben. Hiervan heeft hij één jaar dispensatie gehad toen
hij naar de B (O17) zou moeten gaan waardoor hij nog één jaar extra in
de C (O15) mocht blijven voetballen. ”Als ik hier nu op terugkijk ben ik
blij dat ik dit heb mogen doen, omdat ik daardoor definitief op het middenveld werd gezet door Ron van der Salm (toen-malig trainer van de
C)”. Hij speelt nu voor het derde jaar in de selectie.
Dit wordt zijn tweede seizoen als hoofd-trainer van de O10/O11 jeugd,
hiervoor heeft hij al een aantal jaar training gegeven. Hij is begonnen als
trainer van de mini’s toen hij 13 was. Met een stop er tussen is hij uiteindelijk bij de leeftijdscategorie uitgekomen waar hij nu nog bij zit. Samen
met Jurgen heeft hij al heel wat trainingen verzorgd en wedstrijden geleid.
Sinds twee jaar staat hij als hoofdtrainer voor de groep van de O10 en
011 lichting.

spelen. Ik zou dan ook met veel plezier naar
hun prestaties kijken.” Daarnaast vindt hij
het ook heel belangrijk dat elk kind het naar
zijn zin heeft op de voetbal, dat zij plezier
beleven aan het voetbalspelletje, en dat op
ieder zijn eigen niveau. Daarnaast vindt hij
het super om een band op te bouwen met
de kinderen die hij training mag geven. “Ik
vind het dan leuk om te zien dat ze toch nog
naar me toe blijven komen, ook al geef ik ze
geen training meer, om een praatje te maken.” Naast het training geven vind hij het
helpen van de trainers van de overige JO11/
JO10 teams ook een leuke uitdaging. “Ik
hoop dat ze het daardoor nog leuker gaan
vinden en soms sparren we met elkaar over
een training.”
Als trainer wil hij de kinderen het plezier bijbrengen wat je als team kan hebben door
goed samen te spelen, maar ook door met
elkaar plezier te maken. Net zo belangrijk
vindt hij het dat de kinderen individueel plezier in het spel krijgen door zelf in te zien
dat ze er toe doen en dat ze leuk en soms
zelfs heel goed kunnen voetballen. “Ik wil de
kinderen ook voetbaltechnisch, als in balcontrole, passing, schieten, samenspel en spelinzicht, helpen zichzelf te ontwikkelen om
een betere voetballer te worden. We gaan er
weer een top jaar van maken!”
We wensen Jurjen heel veel succes komend
seizoen. Maak er een mooi jaar van!

“Ik wil als hoofdtrainer bereiken dat kinderen die bij mij getraind hebben zich door blijven ontwikkelen en later wellicht in de selectie mogen
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Els

Mijn naam is Suzy Wennekers, ik
ben 41 jaar en samen met Ronald
heb ik twee dochters, Manon en
Gwen.
Ik was een jaar of negen toen Romilda
Mulder, die destijds de meiden trainde en
coachte, mij vroeg of ik een keer mee wilde
doen met een wedstrijd. Ik vond de meiden
in het team erg gezellig, ben lid geworden
en ben dat eigenlijk altijd gebleven.
In de jaren ’90 op zaterdagmiddag in een
overvolle kantine met de Lotto-lijsten lopen
en proberen zoveel mogelijk lijsten vol te
krijgen en het record te verbreken. Dat zijn
leuke herinneringen. Later ook regelmatig
achter de bar met de meiden uit mijn team.
Er was (en is nog steeds) altijd een hele goede sfeer.
Vorig jaar ben ik met Perry Vreugdenhil in
gesprek gegaan na zijn oproep voor een opvolger voor zijn functie als penningmeester.
Het was een hele lijst aan taken, maar heel
fijn dat Els ook enthousiast was en we de
taken konden verdelen. Ik vind het fijn dat ik
mijn steentje bij kan dragen aan deze mooie
club, samen met de andere bestuursleden en
vele vrijwilligers.
Ons eerste seizoen zit er alweer op en deze
was anders dan anders. Gelukkig kunnen
we gebruik maken van een steunpakket met
financiële regelingen van de Rijksoverheid.
We gaan er van uit dat seizoen 2021/2022
weer wat meer ‘gewoon’ gaat worden. Ook
voor ons 7x7 team!

seizoen 2021-2022

Suzy

Even voorstellen:

Suzy en Els
de nieuwe financiële vrouwen!
Mijn naam is Els de Jong. In 1994 ben ik bij VV Maasdijk
terecht gekomen. Ik was toen 14 jaar en wilde graag op voetbal. Voor die tijd heb ik altijd bij KDO geturnd. Ook heel
leuk, maar het was tijd voor een teamsport.
Het was altijd sfeervol op de club. Ik weet niet of het nu kwam door de
kantine en het terras, of het rad dat iedere zaterdag draaide of omdat je
gewoon veel bekenden tegenkwam.
Misschien een combinatie van alles. Ik vond in ieder geval altijd dat geen
vereniging aan V.V. Maasdijk kon tippen. En nog steeds niet.
Door de jaren heen heb ik lootjes verkocht bij de club, schoongemaakt,
kantine-diensten gedraaid. Kleine dingetjes, totdat ze me vroegen voor
penningmeesterschap. Een grote functie, waar meer bij komt kijken dan
je in eerste instantie verwacht.
Gelukkig wilde Suzy Wennekers ook graag deze rol vervullen zodat we
er een combinatie functie van konden maken. Haar taken meer gericht
op de financiële verwerking van alles, en mijn taken meer gericht op
sponsoring en kantine-inkoop. Samen willen we er voor zorgen dat het
financiële gedeelte op rolletjes blijft lopen.
Er ligt een mooi seizoen in het verschiet.
Het eerste veld ligt er weer tiptop bij en zoals het er nu naar uitziet gaat
er ook gewoon lekker gevoetbald worden.
We gaan er een sportief seizoen van maken en hopen met onze bijdrage
hieraan mee te helpen.
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V.V.
MAASDIJK

Indeling
4e Klasse E
2021 - 2022

Alle sponsors bedankt!

Maasdijk		
BMT 1		
Erasmus 1		
GDA 1		
GSC ESDO 1		
HMSH 1		
Houtwijk SV 1

MSV ‘71
ODB 1
PGS/ VOGEL 1
Quintus 1
TOOFAN 1
VCS 1
Wanica Star 1

25-09-2021
02-10-2021
09-10-2021
16-10-2021
23-10-2021
30-10-2021
06-11-2021
20-11-2021
27-11-2021
04-12-2021
11-12-2021

Maasdijk 1
GDA 1
Maasdijk 1
VCS 1
Maasdijk 1
ODB 1
Toofan 1
Maasdijk 1
BMT 1
Maasdijk 1
Maasdijk 1

PGS Vogel 1
Maasdijk 1
Erasmus 1
Maasdijk 1
Quintus 1
Maasdijk 1
Maasdijk 1
Wanica Star 1
Maasdijk 1
Houtwijk SV 1
MSV ‘71

22-01-2022
29-01-2022
05-02-2022
12-02-2022
19-02-2022
12-03-2022
19-03-2022
26-03-2022
02-04-2022
09-04-2022
23-04-2022
30-04-2022
14-05-2022
21-05-2022
28-05-2022

GSC ESDO 1
Maasdijk 1
Quintus 1
Maasdijk 1
Wanica Star 1
Maasdijk 1
Houtwijk SV 1
MSV’71
Maasdijk 1
HMSH 1
Maasdijk 1
PGS Vogel 1
Maasdijk 1
Erasmus 1
Maasdijk 1

Maasdijk 1
HMSH 1
Maasdijk 1
Toofan 1
Maasdijk 1
GDA 1
Maasdijk 1
Maasdijk 1
VCS 1
Maasdijk 1
BMT 1
Maasdijk 1
GSC ESDO 1
Maasdijk 1
ODB 1

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

