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Gezien door de 
ogen van Corien

Zo staan we weer aan het begin van een nieuw voetbalseizoen. Na de 
promotie het afgelopen seizoen start Maasdijk 1 in de derde klasse. De 
nieuwe aanwinsten erbij, waarvan een paar terugkerende jeugdspelers, 
zouden zomaar eens het verschil kunnen maken; als er tenminste geen 
groot blessureleed uitbreekt.

Toch nog even terugblikkend op het vorige seizoen, waarbij we als be-
stuur afscheid hebben genomen van Tim Kester als penningmeester en 
Perry Vreugdenhil verwelkomt is in het bestuur.  Niet alleen Maasdijk 1 
promoveerde, er waren ook kampioenen. De B1, het ‘One team One mis-
sion’ team vierde feest en gaan nu voor ‘part 2’. 
De D2 speelde hun laatste competitiewedstrijd zonder dat er ooit op kam-
pioenschap gerekend werd en wat toch gebeurde, waardoor er op stel en 
sprong van alles geregeld werd om die mannetjes te huldigen. Zoiets kan 
toch alleen maar in Maasdijk! En ook de teams die het nét niet haalden, 
maar toch goed presteerden: C1, E1, MA1, vergeet ik nog iemand?! 
De traditionele activiteiten, toernooien, de seizoensafsluiting, het promo-
tiefeest, de veiling van de Business Club, het jeugdkamp, wat is er weer 
veel gebeurd! Ook onze nieuwe buren, CKV Dijkvogels hebben tijdens 
ons afgelopen seizoen hun intrek genomen in de mooie nieuwe accom-
modatie.

Maar weer terug naar nu, want daar gaat het over. Patrick Fieret wacht 
de schone taak om in de derde klasse te handhaven. Verder zal iedereen 
ongetwijfeld weer met heel veel (team)spirit en enthousiasme een leuk 
seizoen tegemoet gaan. 
 
Inmiddels zijn de trainingen al weer een paar weken aan de gang voor de 
selectiegroepen.
De zomervakantie is weer ten einde en langzaamaan gaat het aan de 
Lange Kruisweg weer “leven”.

Ik eindig altijd met dezelfde woorden en wens weer dat we met elkaar een 
onvergetelijk seizoen mogen gaan beleven met onze leden, vrijwilligers, 
vrienden en onze sponsoren. Stuk voor stuk is ieder onmisbaar!

Veel leesplezier weer…

Met een vriendelijk sportieve groet,

Corien
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van diverse spelers, trainers, teams etc. van het seizoen door Hans Jong-
mans met aansluitend de inmiddels traditionele veiling van de Business 
Club waar Piet van der Salm als veilingmeester niet meer weg te denken 
valt. Kortom het was een groot succes die dag.
Bij de jeugd en dames en meisjes kunnen we terugkijken op een prima 
seizoen, met twee kampioensteams! Natuurlijk liep het niet altijd overal 
zoals je graag wilde maar er was altijd veel voetbalplezier te melden. Dit 
geldt ook voor de overige seniorenelftallen natuurlijk.

Op het moment van schrijven zitten we nog in de zomerstop, maar er is 
al veel werk verzet voor het nieuwe seizoen, de technische staf is voor alle 
geledingen inmiddels rond, het begint al weer een beetje te kriebelen.
Het belangrijkste mogen we natuurlijk niet vergeten. Dat is een woord 
van dank aan de vele vrijwilligers welke actief zijn op de club, ongeacht in 
welke rol en op welk niveau. Zonder deze mensen zou het allemaal niet 
mogelijk zijn geweest. Ook voor het nieuwe seizoen doen we graag weer 
een beroep op jullie!
 
Ik wil iedereen op of naast het veld of in welke rol dan ook, voor het 
nieuwe seizoen veel sportief plezier toewensen. Sportiviteit blijft daarin 
bovenaan staan!

Het allerbeste en veel succes !

Martien de Zeeuw
Voorzitter VV Maasdijk 

In mijn voorwoord van de vorige editie van 
de presentatiegids moest ik nog melden dat 
we wél de nacompetitie bereikt hadden, 
maar geen promotie hebben weten te be-
werkstelligen.

Het is natuurlijk veel leuker nu terug te  
kunnen kijken op een beter einde. Na een 
ongelofelijk spannende wedstrijd, met winst 
in de penaltyserie, spelen we dit seizoen 
met het eerste elftal weer in de zo gewenste  
3e klasse. Met slechts één vertrekker uit de 
eerste groep en een aantal nieuwe spelers 
die bij Maasdijk wilden komen voetballen, 
kijken we met vertrouwen naar het nieuwe 
seizoen uit.
Typerend voor VV Maasdijk is de wijze hoe 
de promotie werd gevierd. Binnen no time 
was het terras omgetoverd tot een feest-
tent, muziek erbij, de bus met vuurwerk en 
rookkaarsen binnen halen, hier en daar een 
drankje. Complimenten weer aan de vrijwil-
ligers daarvoor!
Zo werd op gepaste wijze het voetbalseizoen 
weer uitgeluid. Een mooie zaterdag met het 
mixtoernooi, de penaltybokaal, de verkiezing 

Een nieuwe start met veel vertrouwde, 
maar ook nieuwe gezichten
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De ervaringen op het laagste niveau waren bij tijd en wijlen een steek in 
het rood-zwarte voetbalhart. Iedereen binnen de club besefte dat er iets 
moest gebeuren, wil de club het niveau bereiken en handhaven waarnaar 
gestreefd wordt. Gedurende het seizoen is op inventieve wijze en met 
gezond verstand een beleidsplan uitgewerkt, dat Maasdijk in de komende 
jaren tot een stabiele subtopper in de derde klasse moet maken. Gecre-
eerd en daarmee geaccepteerd door alle geledingen binnen de club. 

Maasdijk is er alles aan gelegen om eigen talent binnenboord te hou-
den, weggeplukt talent indien mogelijk weer bij de club te krijgen en in 
beperkte mate een gerichte versterking binnen te halen. Daarvoor zijn 
de randvoorwaarden rondom de eerste selectie verder geoptimaliseerd. 
,,Iedereen hier wil dat we een bepaald niveau nastreven’’, zegt Jongmans. 
,,Daar moest iets extra’s voor gecreëerd worden.’’

Belonen van collectief
Zo zullen de selectiespelers van Maasdijk komend seizoen worden be-
loond naar prestatie. Jongmans: ,,Dat is voor niemand een geheim. Een 
fantastisch initiatief vanuit onze Businessclub. Het is mooi dat we met 
zijn allen tot een verantwoord plan zijn gekomen. Het gaat om een klei-
nigheidje richting de groep, waarbij het collectief beloond wordt bij het 
behalen van één of drie punten op zaterdag. Er worden individueel geen 
spelers beloond, omdat het collectief bij Maasdijk altijd belangrijker zal 
zijn dan één of twee spelers. Dit stelsel is puur bedoeld om de concur-
rentie binnen de groep harder te maken. Iedereen wil straks bij die eerste 
vijftien zitten. Bovendien is het leuk om voor te spelen.’’ Fieret: ,,Het gaat 
om de extra stimulans. Het is echt niet gebeurd om in één keer topspelers 
naar Maasdijk te halen, want daar zijn de bedragen te marginaal voor. Het 
is om aan de A-selectie te laten zien dat we er echt mee bezig zijn. Om 
te laten zien dat wij écht willen dat Maasdijk nooit meer afzakt naar het 
laagste niveau en we een zekere sportieve ambitie hebben. De promotie 
is voor het gros van de nieuwe jongens natuurlijk van doorslaggevend 
belang geweest.’’

Eigen jongens
Maasdijk verwelkomt komend seizoen zeven nieuwe spelers. Fabian Ver-
meer (MVV’27), Gert en René van der Lee, Boyd Rijnenberg, Barry Brons-

wijk (Westlandia), Gerrie de Bruin (Te Werve) 
en Joey Vos (PGS/Vogel) vormen de gewens-
te kwaliteitsinjectie voor de ploeg van Fieret. 
De club streeft er altijd naar om een eigen 
gezicht te houden. Rond de tachtig procent 
van de selectie moet uit ‘eigen jongens’ be-
staan. De eerste drie van de zeven aanwin-
sten keren dan ook terug bij de club waar 
zij op jongere leeftijd werden weggeplukt. 
Jongmans: ,,Daarmee is die doelstelling ge-
handhaafd. Bovendien hevelen we Noah van 
Rijn vanuit de B-jeugd, die afgelopen jaar 
kampioen werd, definitief over naar de A-
selectie. Hij deed vorig jaar al een aantal keer 
mee in het eerste elftal. Het doel van de jon-
gens die erbij gekomen zijn, is dat zij onze ei-
gen jongens ook weer beter maken. Zij heb-
ben daarvoor de kwaliteit of de ervaring op 
derdeklasseniveau of hoger. Hun komst zorgt 
er ook weer voor dat de tweede selectie –ko-
mend seizoen getraind door oud-spelers Eric 
Groenheide en Robbie Vellekoop- er kwalita-
tief flink op vooruit gaat. De twee hoogste 
elftallen van de club worden daarmee op een 
hoger plan gebracht.’’
Fieret: ,,Een drietal van de nieuwelingen 
komt terug naar hun eigen club. Daarvan 
kunnen er van mij niet genoeg terugkomen.  
De andere vier spelen op posities waarop wij 
dachten versterking nodig te hebben. De 
laatste drie weken voor de overschrijvings-
deadline heb ik veel jongens van buitenaf 
moeten teleurstellen die graag naar Maas-
dijk wilden komen. Puur omdat wij op die 
posities al goed bezet waren. We zullen al-
tijd rekening houden met wat we zelf in huis 
hebben.’’

Supporterspotje
De eigen supporters hebben voor een enor-
me bonus voor de selectie gezorgd. Zij heb-
ben gedurende het afgelopen seizoen een 
‘potje’ gemaakt, die het mede mogelijk 
maakt dat de selectie komend seizoen op 
trainingskamp kan naar het buitenland. Per 
overwinning doneerde een groep supporters 
ieder voor zich vijf euro. Met een soortge-
lijk initiatief wil men dit ieder jaar mogelijk 

‘Die vierde klasse
willen wij nooit meer’
VV Maasdijk doet er alles aan om de sportieve top van de club struc-
tureel op een hoger plan te brengen. De spectaculaire promotie naar 
de derde klasse afgelopen seizoen, moet een definitief afscheid be-
tekenen van de kelder van het amateurvoetbal. Hoofdtrainer Patrick 
Fieret en technische man Hans Jongmans geven inzage in het beleid. 
„Alles rondom het eerste elftal is gefaciliteerd alsof het een hoofd-
klasser betreft”, zegt Fieret. „Dat is mede om maar één boodschap uit 
te dragen: die vierde klasse willen wij nooit meer.”

Door: Robin Jongmans
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maken. Jongmans: ,,Met de eigen bijdrage 
van de spelers, kunnen we nu zo’n uitje 
voor de spelersgroep organiseren. De spe-
lers zijn vorig jaar zelf ook nog een eigen 
‘pot’ gestart om mee te doen met de sup-
portersgroep. Dat is geweldig en hoort 
weer bij de randvoorwaarden waar we zo 
mee bezig zijn. Net als het feit dat ze alle-
maal de beschikking krijgen over twee trai-
ningssetjes, die netjes op de club worden 
gewassen en de schoenenbon die de groep 
jaarlijks krijgt.’’
Fieret: ,,Bij een hoop derde-, tweede- en 
zelfs eersteklassers bestaat dit gewoon niet. 
Daarom probeer ik die gasten wel voor te 
houden dat er bij Maasdijk een hoop lusten 
zijn, maar dat er dan ook best wat lasten 
tegenover mogen staan. Er mag wat van ze 
gevraagd worden.’’

De derde klasse
Nu Maasdijk na twee jaar afwezigheid terug is in de derde klasse, is 
handhaving in eerste instantie het grootste doel. De club zal zich staan-
de moeten zien te houden tussen de veelal meer ervaren en jarenlang 
stabiele derdeklassers in de poule. Fieret: ,,We zitten in een mooie, maar 
ook heel zware poule. Ik kan zo acht clubs noemen die voor een prijs 
kunnen gaan spelen, maar ik kan er geen vier aanwijzen die voor de on-
derste plekken in aanmerking komen. Het wordt een pittig seizoen. We 
zullen ons bijvoorbeeld moeten afvragen of we nog wel zó aanvallend 
kunnen spelen als we altijd in de vierde klasse hebben gedaan. We zul-
len in de voorbereiding bekijken hoe bij ons alles in elkaar past, ook met 
de nieuwe jongens. Mentaal zit deze groep goed in elkaar, dat hebben 
we gezien met de promotie. Je kunt van tevoren niet verzinnen dat een 
wedstrijd die gelopen lijkt, zo op zijn kop komt te staan (een 0-2 voor-
sprong bij Haagse Hout werd in de laatste en 97e minuut weggewerkt 
tot 2-2, red.). Negen van de tien keer verliest een ploeg die zo de deksel 
op zijn neus krijgt ook nog de penalty’s. Maar wij schoten ze gewoon 
alle vijf binnen. Dat moet je toch maar even doen. Het was alsof we in 
een thriller zaten met zijn allen. Het feest en de ontlading was daardoor 
natuurlijk echt ongekend. Laten we hopen dat we er nog jaren van kun-
nen genieten.’’
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Oud-verdediger na einde spelerscarrière 
nu assistent-trainer van Maasdijk 2

Heupslijtage maakte abrupt een einde aan de voetbalcarrière van Rob 
Vellekoop (29). De man die een decennium lang onafgebroken in het 
eerste elftal speelde, keert als assistent-trainer van het tweede elftal 
terug onder veel van de jongens waartussen hij voorbestemd was om 
uit te groeien tot een nieuwe ‘Mister Maasdijk’.

Door: Robin Jongmans

,,Het idee was eigenlijk om de nieuwe Hans Hoogeveen te worden’’, lacht 
Vellekoop. ,,Die debuteerde op zijn vierde volgens mij al in het eerste elftal 
en tikte de veertig jaar wel aan toen hij stopte.’’
Vellekoop kan weer lachen na het moment waarop de artsen hem even 
de grond onder zijn voeten vandaan veegden. ,,De mededeling dat stop-
pen met voetbal de enige optie was om er later in mijn leven geen hinder 
van te houden. Écht balen. Ik was pas 28 jaar. Mijn beste jaren moesten 
dus nog komen’’, grijnst de voormalig verdediger, die de voorbereiding 
op het vorige seizoen nog wel startte, maar na één training al wist dat 
hij fysiek ergens helemaal niet in orde was.  ,,Ik was al een jaartje aan het 
kwakkelen met blessures. Achteraf door het compenseren van de klachten 
die vanuit mijn heup kwamen.’’

Waar Vellekoop een steunpilaar moest zijn in het team dat zich naar de 
derde klasse vocht, maakte hij de weg naar de bizarre promotie van ach-
ter de reclameborden mee. De eerste maanden zonder voetbal vielen de 
ras-Maasdijker zwaar. ,,Je hebt dan het idee: daar had ik zelf lekker tussen 
moeten lopen. Je mist het samenzijn met die gasten, de kleedkamermo-
menten, de trainingskampen. En uiteindelijk de promotie inderdaad, al 
was dat wel super natuurlijk. Zeker ook als trouwe supporter.’’

De promotie waar hij wél bij was en een grote bijdrage aan leverde (in 
2011 onder Martin Vermeer, red.), behoort tot de mooiste momenten 
uit zijn rood-zwarte voetballeven. ,,De ontlading en de ontvangst toen in 
Maasdijk; als ik daar aan terugdenk, krijg ik nog steeds kippenvel. Dat was 
echt prachtig.’’

De entree van Vellekoop in het eerste elftal, was een bijzondere. Als piep-
jonge B-junior liep hij ineens tussen mannen met een enorme rugzak ere-
divisie-ervaring. ,,Dat was tegen het Sparta Rotterdam van de broertjes De 
Nooijer nog en Kew Jaliens en Mendes da Silva’’, kijkt Vellekoop terug. ,,Ik 
was tweedejaars B-junior en werd doordeweeks ineens gebeld of ik mee 
wilde doen. Nou, graag natuurlijk. Ik kwam er in de tweede helft in. Mijn 

allereerste wedstrijd in Maasdijk 1, tegen 
zo’n club. Dat was wel bijzonder. We verlo-
ren wel dik. In 2006 speelden we nog een 
keer tegen Sparta, toen ging het een stuk  
beter (0-3). Dat was met Ricky van den Bergh, 
Sjaak Polak, Marvin Emnes en dergelijke. Dat 
zijn toch wel twee hoogtepuntjes geweest.’’ 
 
Na zijn ‘droomdebuut’ werd Vellekoop on-
derdeel van een selectie vol jonge, maar ook 
ervaren spelers. Die mix maakte Maasdijk tot 
een vaste bespeler van de top in de derde 
klasse. Een status waar de club nu langzaam 
weer naartoe wil. ,,Dat waren voetballend 
gezien wel de beste jaren’’, zegt de man 
die erbij kwam als verdediger en eindigde 
als verdediger, maar het Westlands Elftal 
haalde in de periode dat hij op het midden-
veld speelde. ,,Dennis van Staalduinen, onze 
keeper toen, was daarin een vaste waarde. 
Ik heb dat één zomer meegemaakt, dat was 
een mooie ervaring. Het niveauverschil met 
de jongens uit de hoofdklasse bijvoorbeeld, 
maakte het flink aanpoten’’, lacht Vellekoop, 
die zijn ‘interland’ niet tegen een profclub 
uitkwam, maar met de zaterdag- tegen de 
zondagselectie aantrad. ,,Zo’n duel tegen 
een profclub zou een uitverkiezing voor 
het Westlands Elftal nog specialer maken.’’ 
 
Vellekoop staat nu voor een nieuw voetballe-
ven. Vanaf komend seizoen assisteert hij oud-
ploeggenoot Eric Groenheide bij het tweede 
elftal. ,,Daar heb ik heel veel zin in’’, zegt de 
nu oud-speler. ,,Het is sowieso al mooi om na 
een jaar als afgelopen seizoen, ook weer ge-
woon onder die jongens te zijn. Mede door 
de kwaliteitsimpuls bij de eerste selectie, krij-
gen we een leuke groep, met allemaal jon-
gens die lekker kunnen voetballen. Dit was 
voor mij een heel leuke optie.’’
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“Ik ben al vanaf mijn zevende jaar lid van vv Maasdijk. Het grootste ge-
deelte van mijn voetbalcarrière ben ik keeper geweest. In de F1 gestart, 
om en om samen met Hans Bergwerff. Daarnaast heb ik in de C nog één 
jaartje gevoetbald, omdat er dat seizoen teveel keepers waren. Verder heb 
ik regelmatig gevoetbald met de jaarlijkse toernooitjes in de jeugd. Zelfs in 
de selectie heb ik weleens een paar wedstrijdjes gevoetbald: de Westland 
Cup en voor de KNVB-beker, dit meestal niet meer dan een half uurtje, 
met wisselend succes overigens”.

Als speler van de selectie valt het weleens niet mee om het wonen in Den 
Haag te combineren met het werken en voetballen in Maasdijk.  Dennis 
gaat op dinsdag en donderdag, de trainingsavonden van de selectie, na 
het werk vanuit Maasdijk, toch naar huis om een hapje te eten en vervol-
gens snel terug richting Maasdijk te rijden om daar weer te gaan trainen.

Blessureleed speelde Dennis de afgelopen jaren parten; hij is langere tijd 
uit de roulatie geweest vanwege een langdurige blessure. “In het seizoen 
2011-2012 toen we sinds lange tijd weer in de derde klasse uitkwamen, 
speelden we een wedstrijd tegen de koploper van dat moment, VVOR. 
Net voor rust werd ik bij een hoge bal uit balans gebracht en kwam ik 
verkeerd terecht. Een flinke pijnscheut was het gevolg. De pijn trok weg 
en heb de laatste minuten nog volgemaakt. In de rust was er aan mijn knie 
niets te zien en ook de pijn was nagenoeg weg. Toen ik na de rust het veld 
op liep, kreeg ik bij een onschuldige beweging opnieuw die pijnscheut en 
was het einde oefening. In eerste instantie werd gedacht aan irritatie aan 
mijn kniebanden. Toen dat niet wegtrok is er na een aantal weken een 
scan gemaakt waaruit bleek dat ik een scheur had in mijn voorste kruis-
band. Er waren twee opties, of opereren en twaalf maanden revalideren 
of mijn spieren dusdanig trainen dat de kruisband ontlast zou worden. Ik 
koos voor de laatste optie maar net voordat ik fit verklaard werd, scheur-
de de kruisband volledig af. Daarna ben ik wel geopereerd en heb circa 
vijftien maanden gerevalideerd. Bijna twee jaar na mijn laatste wedstrijd 
maakte ik mijn rentree in het eerste elftal.
Ik ben afgelopen jaar nogmaals geopereerd aan de betreffende knie om-
dat er littekenweefsel was ontstaan wat mijn kniegewricht in de weg zat. 
Sindsdien is de knie prima in orde. Aan het einde van het seizoen speelde 
een blessure in mijn lies me parten (overigens een blessure die veelvuldig 
voorkomt bij Maasdijk) en heb ik de nacompetitie ternauwernood ge-
haald en gespeeld”.

De promotie van afgelopen jaar was toch wel 
zijn mooiste voetbalervaring bij vvMaasdijk. 
Ondanks dat hij dit in 2011 ook beleefd heeft 
én een keer kampioen is geworden is met 
Maasdijk 2, is de wijze waarop Maasdijk het 
afgelopen seizoen promoveerde er één om 
nooit te vergeten volgens Dennis. 

Als Dennis vooruitblikt naar het komende sei-
zoen dan is zijn beleving daarbij dat vvMaas-
dijk is ingedeeld in een prachtige maar lood-
zware poule met veel Westlandse en Haagse 
ploegen. Als promovendus in de derde klasse 
zal Maasdijk de underdog zijn. Het team is 
met een aantal aanwinsten nagenoeg intact 
gebleven. “Door het aantrekken van nieuwe 
spelers wordt het team een stuk breder dan 
het nu is en dat is eigenlijk wel nodig. Om 
een goed resultaat neer te zetten in de derde 
klasse zullen we niet alleen meer goede voet-
ballers moeten hebben, maar zal de huidige 
groep zich ook verder moeten ontwikkelen. 
De meeste nieuwe jongens hebben jarenlang 
gevoetbald op een hoger niveau dan dat we 
gewend zijn bij Maasdijk. Deze ervaring zul-
len zij overbrengen op de huidige groep. 
Hierdoor wordt iedereen beter en ontstaat 
er gezonde concurrentie, waarvan de club 
zeker beter wordt”. 

Dennis wenst van harte dat vvMaasdijk een 
stabiele derde klasser wordt waar hij zelf na-
tuurlijk ook zijn steentje aan bij kan dragen. 
Als afsluiting van dit verhaal benadrukt hij 
dat vv Maasdijk één van de mooiste vereni-
gingen van de regio is. De combinatie van 
een prachtig sportpark, professionele aan-
pak, enorme vrijwilligersschare en het dorpse 
karakter van de club maakt het een vereni-
ging om trots op te zijn!

Aan tafel met Dennis van Dijk, 30 jaar jong, samenwonend in Den 
Haag met Angelique en hun twee zoontjes Lucas van 4 (FC Barcelona 
fan!) en Dani van bijna 2 jaar. Dennis is als vertegenwoordiger werk-
zaam bij Logiqs B.V. te Maasdijk, een bedrijf wat interne transportsys-
temen voor de tuinbouw ontwerpt en installeert. Ondanks zijn huidi-
ge woonplaats toch al bijna 25 jaar onafgebroken lid van vvMaasdijk 
terwijl hij nooit in het dorp zelf gewoond heeft. Maar voor inwoners 
uit de Groeneweg, daar waar Dennis geboren is, was Maasdijk hét 
dorp waar hij naar basisschool De Zevensprong ging en dus ook lid is 
geworden van Voetbalvereniging Maasdijk.

Door: Corine Sonneveld

Dennis, een Dijk van 
een keeper
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In gesprek met …

Bram van Baalen
Op een regenachtige zomeravond trof Mammarazzie hem op 
ons prachtige sportcomplex aan de Lange Kruisweg. De man die 
de laatste tijd volop in de media te vinden was. Gehuldigd door 
de burgemeester, gewaardeerd door vv Maasdijk en omstreken.  
Drager van de ‘Westland Stek‘ en 0-0 snor en de grootste raddraaier 
van de vereniging: Bram van Baalen, alias Bram Snor.

Door: Mammarazzie

Bram vertelde over zijn eigen voetbalcarrière die begon op het school-
plein van de lagere school. Bram had daar lol in maar in die tijd moest je 
tot je twaalfde jaar wachten totdat je op de voetbal mocht. Gelukkig voor 
Bram werd het eerste pupillenelftal voor 10-jarigen opgericht net toen 
Bram 10 jaar was. Eindelijk kon hij bij vv Maasdijk zijn kunsten gaan ver-
tonen. Dat heeft hij zeven jaar gedaan tot en met de A-jeugd. Inmiddels 
was hem wel duidelijk geworden dat een balsport met drie ballen en een 
keu hem meer lag. Daarbij had hij ook net Truus, de liefde van zijn leven 
ontmoet, een kwestie van prioriteiten stellen dus!

Trouw supporter van Maasdijk 1 was Bram al vanaf zijn zesde jaar, hij ging 
dan met zijn vader naar de thuiswedstrijden aan de Nollaan. Mooie tijden 
waren dat met spelers als Wim Scheffers en Aart van Dijk. Nadat Bram 
gestopt was met voetballen bleef hij Maasdijk 1 volgen en nadat hij en 
Truus getrouwd waren gingen ze ook geregeld klaverjassen op maandag-
avond in de kantine. Toenmalig voorzitter van de supportersvereniging 
Rien Zonneveld zag het wel zitten met Bram en vroeg hem toe te treden 
tot het bestuur van de supportersvereniging. Bram had hier wel oren naar 
en al snel werd duidelijk dat ze een vervangend voorzitter zochten. Zo 
werd Bram in september 1981 voorzitter van de supportersvereniging en 
tot op de dag van vandaag is hij dat nog steeds, 34 jaar alweer!

We kennen Bram van Baalen natuurlijk allemaal als een heel bezig baasje. 
Altijd in de weer met de organisatie van klaverjasavondjes of draaiend aan 
het rad van fortuin. Vroeger beheerde de supportersvereniging dan ook 
nog de entree en fietsenstalling bij thuiswedstrijden. Fietsen stallen voor 
een duppie en auto’s voor een gulden. In die tijd was Piet Koornneef actief 
als penningmeester die alle inkomsten knap beheerde en in de hoge rente 
jaren goed doordacht wegzette. Met de contributie van de leden er ook 
nog bij opgeteld was er in 1985 een knap bedrag in kas. En dat kwam ge-
weldig goed uit want vv Maasdijk bestond dat jaar 40 jaar. De supporters- 
vereniging was maar wat trots en blij dat ze op 10 augustus 1985 een 

gloednieuwe tribune aan konden bieden aan 
toenmalig voorzitter Huib Hoogendonk. De 
wedstrijd Maasdijk - Feyenoord die ter ere 
van deze gelegenheid gespeeld werd brengt 
nog steeds een grote grijns op het gezicht 
van Bram! Met recht een hoogtepunt in de 
clubgeschiedenis van vvMaasdijk.

De schenkingen van de supportersvereniging 
werden een goede traditie en leverden een 
indrukwekkend lijstje op:
- 50 jaar: 60.000 gulden ten behoeve van de 
nieuwe bar en koelcel
- 60 jaar: 10.000 euro ten behoeve van kan-
tine meubilair en een grote flat screen
- 70 jaar: 75 zonnecollectoren, onlangs ge-
plaatst op het dak van het complex

Vrijdag 19 juni jl. was het groot feest vertelde 
Bram. Het 50-jarig bestaan van de suppor-
tersvereniging werd in de kantine gevierd 
voor alle leden. Lekker met koffie en taart 
werd dit een hele gezellige en gedenkwaar-
dige avond.
Tot grote verrassing van Bram kwam Burge-
meester van der Tak in hoogsteigen persoon 
langs. Bram werd gedecoreerd met de West-
land Stek vanwege zijn jarenlange inspan-
ningen als vrijwilliger en voorzitter van de 
supportersvereniging. Ook Truus werd in de 
bloemetjes gezet. Toen Bram een beetje van 
de schrik bekomen was liet hij burgemeester 
Van der Tak beloven nog eens terug te ko-
men voor een bakkie op een doordeweekse 
morgen. Want de manier waarop Westland 
momenteel bestuurd wordt kan niet echt de 
goedkeuring van Bram van Baalen wegdra-
gen. Dat kan veel beter en Bram wil onze 
burgervader graag eens adviseren en wat 
Maasdijkse wijsheid meegeven!
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Nr Naam Positie
1 Djeen Haaring Verdediger
2 Gerrie de Bruijn Middenvelder
3 Barry Bronswijk Verdediger
4 Marc Van Vliet Verdediger
5 Hans Bergwerff Aanvaller
6 Kevin van den Berg Aanvaller
7 Jack Gardien Aanvaller
8 Kevin Huis Middenvelder
9 Ron Steentjes Keeperstrainer
10 Robin vd Salm Assistent-scheidsrechter 1
11 Marijn Langenberg Middenvelder
12 Martin de Zeeuw Aanvaller
13 Steven van Reeven Verdediger
14 Mike Groenewegen Aanvaller
15 Swen Mesken Middenvelder
16 Fabian Vermeer Middenvelder
17 Leo Ooms Verzorger
18 Rob Vellekoop Assistent-trainer 2
19 Boyd Rijnenberg Aanvaller

20 Chris Zwaanswijk Verdediger
21 Rico van den Berg Aanvaller
22 Tim Middelburg Keeper
23 Appie van der Ende Keeper
24 Joey Vos Keeper
25 Dennis van Dijk Keeper
26 Reinoud van der Meer Middenvelder
27 Marcel Juursema Verdediger
28 Rick Olsthoorn Verdediger
29 Danny van Mastrigt Verdediger
30 Nick van der Ende Verdediger
31 Richard Kraaijenbosch Verdediger
32 Noah van Rijn Aanvaller
33 Hans Hoogeveen Assistent-trainer 1
34 Patrick Fieret Hoofdtrainer
35 Eric Groenheide Trainer 2
36 Gert van der Lee Verdediger
37 Bart Hofstede Middenvelder
38 Jelle Prins Middenvelder
39 Danny van Paasen Verdediger

Selectie
2015- 2016

V.V.
MAASDIJK
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Waarom ben je keeperstrainer geworden?
“Recentelijk ben ik gestopt als keeper (2013-2014 Westlandia). Ik wist 
al vrij snel dat ik ooit trainer zou willen worden, omdat je je ervaring en 
kennis kunt overbrengen op anderen. Na het behalen van de certificaten 
voor keepertrainers heb ik 2,5 jaar in de staf van Frans Hoek gewerkt. 
Door in de keuken te kijken bij zo’n autoriteit op keepersgebied, heb ik de 
kneepjes van het vak geleerd. Dit heeft mijn visie op het vak dan ook sterk 
beïnvloed. De ervaring die ik tijdens deze periode heb opgedaan, probeer 
ik aan te vullen met voorbeelden uit mijn eigen carrière. De afgelopen 

jaren heb ik diverse trainers waargenomen 
bij afwezigheid en ook altijd in de vakanties 
de nodige keeperstrainingen verzorgt. Ook 
dit jaar hebben we met de selectiekeepers na 
een kleine onderbreking doorgetraind in de 
vakantie. Een goede conditionele basis zorgt 
er namelijk voor dat we sneller specifiek aan 
de slag kunnen”. 

Wat heb je van Frank Hoek geleerd?
“Eén van de dingen die ik van Frans Hoek 
heb overgenomen, is dat de trainingen zo 
veel mogelijk “wedstrijdecht” moeten zijn. 
Naarmate je ouder wordt, besef je dat het 
als keeper niet gaat om mooie reddingen, 
maar om het voorkomen van doelpunten. 
Veel situaties zijn coachend op te lossen. 
Door goede afspraken te maken bij stan-
daardsituaties verklein je de kans op tegen-
doelpunten aanzienlijk. Buiten de specifieke 
keeperstrainingen wil ik mezelf inzetten om 
samen met de keepers en verdedigers van de 
selectie dergelijke situaties te trainen en door 
te nemen”.

Kun je iets vertellen over je trai-
ningsmethodes? 
“Tijdens het geven van keeperstraining mis 
je vaak essentiële momenten als trainer. Dit 
komt doordat de aandacht over meerdere 

De visie van
Ron Steentjes: 
“Als je blijft doen wat je deed, 

dan krijg je wat je kreeg”

Aan het einde van afgelopen seizoen hebben we na 10 jaar afscheid 
genomen van Jan Onck als keeperstrainer. Dit seizoen is Ron Steen-
tjes (33 jaar) aangesteld om het spreekwoordelijke stokje van Jan 
Onck over te nemen. “Een mooi moment om in te stappen gezien de  
behaalde promotie van het eerste elftal naar de derde klasse en de 
ambities voor het komende seizoen met de gehele selectie!”, aldus 
Ron.

Door:v Natascha van Staalduinen  
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keepers verdeeld moet worden. Als je als trai-
ner zelf de ballen trapt of gooit, ligt de focus 
op een goede balverwerking, maar niet op 
bijvoorbeeld de uitgangspositie en het stap-
pen van de keeper. Dit gemis ben ik in de 
loop van de tijd gaan opvangen door trai-
ningen te filmen. Hierdoor ben ik steeds be-
hendiger geworden met videobewerking en 
zo kan een leuk filmpje opeens gebruikt wor-
den als een sterk analysemiddel. De komst 
van kleine actiecamera’s heeft dit alleen nog 
maar vergemakkelijkt. Door visualisatie en 
daaruit voortvloeiend een goed doordachte 
training met voldoende uitdaging kun je een 
keeper helpen zich te ontwikkelen”. 
“Het beeld in het hoofd van de keeper is 
vaak net anders dan wat er zich in werkelijk-
heid heeft afgespeeld. Omdat beelden niet 
liegen, blijft de discussie tussen trainer en 
keeper beperkt tot de mogelijke oplossing. 
Dit is een positief neveneffect van het wer-
ken met camera. Door samen met de kee-
pers naar beelden te kijken met behulp van 
een beamer kun je optimaal gebruik maken 
van het associatief vermogen van de groep. 
Keepers begrijpen elkaar sneller en kunnen 
elkaar helpen om de zwakke punten te ver-
beteren. Ook al ben je elkaars concurrent, je 
traint allemaal om beter te worden”. 

Wat is kenmerkend voor jouw trai-
ningen?
“Ik heb gemerkt dat keepers en trainers vaak 
blijven trainen zoals ze dat al jaren doen. 
Veel gehoorde quotes zijn: “Het gaat toch 
goed?”, “Geen blessures!” en “Waarom zou 
ik dan veranderen?”. Vaak zie je dat als een 
keeper tijdens een wedstrijd mistast bij een 
voorzet, er de volgende training op getraind 
wordt. Er wordt dus vaak direct getraind op 
situaties die in de wedstrijd niet goed gin-
gen. Ik doe dat anders en probeer altijd de 
situatie te analyseren om niet te veel de na-
druk te leggen op de fouten die gemaakt 
zijn. Ik probeer de onderdelen die komen kij-
ken bij bijvoorbeeld het onderscheppen van 
voorzetten op te knippen en te verwerken 
in de opbouw van de komende trainingen 
(voetenwerk, positie kiezen etc.)”. 

Wat typeert je? 
“Mensen kennen mij als enorme perfectio-
nist. De oorzaak mag alleen bij jezelf liggen, 
maar nooit te vinden zijn in mindere rand-
voorwaarden. Een kenmerkend voorbeeld is 
dat ik samen met Barry de Vreede zorg heb 
gedragen voor andere trainingstenues voor 
de keeperstrainingen. Ook heb ik voor alle 

keepers een paar Elite handschoenen geregeld, zodat ze zelf kunnen er-
varen of dit nieuwe merk iets voor ze is of niet. Ik probeer altijd op de 
hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en hier mijn voordeel 
mee te doen”.  

Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
“Ik ben niet zo’n planner. Ik zie wel wat er op mijn pad komt en hoe ver 
me dat gaat brengen. Bij alles wat ik doe neem ik enorm veel hooi op 
mijn vork. Naast dat ik bij vv Maasdijk begonnen ben als keeperstrainer 
ben ik bezig met het schrijven van een keepertrainingsboek. Als ik iets doe 
en er plezier in heb dan geef ik me daar 100% voor en wil ik het hoogst 
haalbare nastreven”. 
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Onder het genot van een lekker bakkie koffie hadden we een leuk gesprek 
aan de keukentafel van de familie Van Ruijven. Al snel kwam er een oude 
teamfoto op tafel met daarop een jeugdige André te midden van de spe-
lers van het legendarische Spitschop United. Dit vriendenelftal speelde 
als Westlandia 23 mee in de competitie. Dit was het begin van de voet-
balcarrière van André waarbij al snel duidelijk werd dat de derde helft de 
belangrijkste en in ieder geval de gezelligste was!

Hélène was vroeger niet zo’n voetballer, handbal en tennis waren meer 
haar sporten. Dit neemt niet weg dat ze een aantal jaren met Bea Verkade 
het meidenteam waarin Maaike voetbalde in de E en D jeugd leidde. Want 
je doet nooit vergeefs een beroep op Hélène! Als contactpersoon van de 
kantinecommissie zorgt Hélène er al jaren voor dat alles op rolletjes loopt 
als het gaat om kantine- en keukenbezetting. 

De jongens mochten pas op de voetbal na 
het behalen van het A en B zwemdiploma. 
“Stel voor dat je door het putje spoelt dan 
kun je in ieder geval zwemmen!”, was de fi-
losofie hierachter. André werd leider van het 
team van Tom in de E4, E2 en D3, gezellig 
samen met Hans van der Voort. D3 werd on-
der hun deskundige leiding zelfs kampioen! 
Afgelopen seizoen nog nam André het lei-
derschap van de MA1 over van Henk Visser. 
Zij werden na een zinderende kampioens-
wedstrijd net geen eerste maar tweede in 
de competitie. Of dit het gevolg was van de 
afwezigheid van zowel André als Maaike, la-
ten we maar in het midden. De meegereisde 
taart vermelde: Jammer joh!!!

Op nadrukkelijk verzoek van Piet van der 
Salm nam André in 2006 het jeugdvoorzit-
terschap over van Piet. Aangezien André 
meer een man van de praktijk is, was hij niet 
erg gelukkig in deze bestuursfunctie. Toen de 
periode van drie jaar erop zat was André erg 
blij met de opvolging door Leen Middelburg 
en kon hij zich meer richten op de activitei-
tencommissie. Zij zorgt voor ondersteuning 
bij evenementen als poldersurvival, jeugd-
feest, bingo, voetbalkamp, kranten ophalen 
en dergelijke.

Ook de drie kinderen zijn actief bij vv Maas-
dijk. Alle drie zijn wekelijks op het veld te vin-
den om zelf te trainen en voetballen. Daar-
naast is Tim alweer heel wat jaren actief als 
leider op het jeugdvoetbalkamp. Hij heeft 
training gegeven aan de E-jeugd, meiden 
en C-jeugd. Tom gaat de laatste jaren trouw 
mee als begeleider / cateraar met het Euro 
sportring toernooi voor jeugdselectieteams. 
Afgelopen seizoen ging de reis naar Maas-
tricht, voorheen was dat in Meppel. Maaike 
helpt geregeld een handje achter de bar en 
tijdens de open dag. En altijd als Peet Hof-
stede op vrijdag belt is het de vraag: wie van 
de drie… heeft Peet nodig om te fluiten?

Als we het hebben over de paplepel en ingie-
ten dan kunnen we wel stellen dat ook Tim, 
Tom en Maaike de derde helft ook belangrijk 
vinden en beregezellig! Zij sponsoren de der-
de helft dan ook met overgave. Zoals André 
en Hélène lid zijn van de Businessclub van vv 
Maasdijk en als vriend van Maasdijk bekend 
staan, zo sponsoren ze alle vijf het rad van 
fortuin en de veiling tijdens de afsluiting van 
het seizoen. Kortom clubmensen met een 
warm vv Maasdijk hart, een voorbeeld voor 
ons allen!

Vrijwilligers familie in de spotlights: 

familie van Ruijven
vv Maasdijk is in het gelukkige bezit van een grote schare aan vrijwilli-
gers. Ieder jaar weer wordt er op ons allemaal regelmatig een beroep 
gedaan voor de meest uiteenlopende activiteiten. Denk daarbij aan 
kantine/keukendiensten, scheidsrechters, schoonmaakwerkzaamhe-
den, leiders, trainers, bestuursfuncties, kampleiders, onderhoud, or-
ganisatie van activiteiten en toernooien, en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Vele handen maken licht werk en gelukkig zijn we met 
velen bereid de handen uit de mouwen te steken. Er zijn zelfs gezin-
nen in Maasdijk waarvan alle gezinsleden de club een warm hart toe-
dragen en regelmatig op en rond de velden te vinden zijn. Een goed 
voorbeeld daarvan is de familie van Ruijven die achter de schermen 
volop actief is. 
Vandaag plaatsen we André, Hélène, Tim, Tom en Maaike voor de 
verandering eens in de spotlights!

Door: Mammarazzie
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Even voorstellen …
De nieuwe selectiespelers van

vv Maasdijk
Naam: Fabian Vermeer
Leeftijd: 21 
Woonplaats: Maasdijk
Vorige club(s): Excelsior Maassluis en MVV’27
Op welke positie speel je het liefst? Rechtshalf
Wat zijn je kwaliteiten? Inspeelpass en overzicht
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen?
Ik hoop het plezier in voetbal wat ik de laatste jaren ben kwijt geraakt terug te krijgen.
Wat weet je van vv Maasdijk? 
Een mooie vereniging met een kunstgrasveld en rood-zwart tenue. 
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? 
Het kampioenschap met de A1 van Excelsior Maassluis in de tweede divisie landelijk. 
Wat verwacht je van komend seizoen?
Een leuk seizoen met speelplezier door aanvallend te voetballen. 

Naam: Barry Bronswijk
Leeftijd: 28 
Woonplaats: Naaldwijk
Vorige club(s): RKVV Westlandia 
Op welke positie speel je het liefst? Linksback of Links centraal achterin
Wat zijn je kwaliteiten? Kopsterk, snelheid en een goed linkerbeen
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen?
Ik wil graag een keer in een echt eerstste elftal spelen. Daarnaast zie ik het als een 
mooie uitdaging om te proberen het teamhogerop te krijgen / houden.
Wat weet je van vv Maasdijk? 
Een gezellige club waarbij alles perfect geregeld is. 
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? 
Ongeslagen kampioen worden in de 3e klasse met Westlandia. 
Wat verwacht je van komend seizoen?
Het linkerrijtje en spelen voor  een periodetitel. 

Naam: Gerrie de Bruin
Leeftijd: 24
Woonplaats: ’s-Gravenzande
Vorige club(s): Semper Altius, SV Houtwijk en HVV Te Werve
Op welke positie speel je het liefst? Linksback
Wat zijn je kwaliteiten? Snelheid
Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen? 
Ik heb veel wedstrijden gezien en alles sprak me aan: de sfeer, de spelers en de mensen 
die zich inzetten voor de club. Het is mooi om voor zo’n club te mogen spelen. 
Wat weet je van vv Maasdijk? 
Niet zo veel eerlijk gezegd, maar daar kom ik in de loop van het seizoen vanzelf wel 
achter.
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? 
De beker winnen met de A-selectie van Semper Altius.
Wat verwacht je van komend seizoen? 
We zitten in een zware poule, dus het zou mooi zijn als we dit jaar in de middenmoot 
kunnen meedraaien. 

Op een later moment stellen wij Joey Vos aan u voor. Helaas was hij verhinderd wegens vakantie.
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Naam: Boyd Rijnenberg
Leeftijd: 25
Woonplaats: Delft
Vorige club(s): Excelsior Maas-
sluis, C.D. Illice en RKVV West-
landia
Op welke positie speel je het 
liefst? Nummer 10-positie
Wat zijn je kwaliteiten? Loop-
vermogen, kopsterk, mentali-
teit en voetballend vermogen

Waarom heb je voor vv Maasdijk gekozen? De club wil stappen 
omhoog maken en daar wordt serieus aandacht aan gege-
ven. Alles wordt super goed geregeld voor de spelers, trainers 
en clubmensen. Er zijn een aantal spelers en andere mensen 
binnen de club die ik nog ken uit de tijd dat mijn vader (Fred 
Rijnenberg) trainer was bij Maasdijk. Hij heeft hier een super-
tijd gehad en Maasdijk aangeraden bij mij. Ook ken ik Patrick 
Fieret goed. Hij heeft mij vijf jaar geleden vanuit het derde 
elftal van Excelsior Maassluis naar Westlandia gehaald. Daar 
is mijn carrière in een eerste elftal begonnen en sindsdien heb 

ik mooie momenten meegemaakt en veel dingen geleerd.
Wat weet je van vv Maasdijk? Maasdijk is een mooie en gezel-
lige vereniging met mensen die een hart hebben voor de 
club. Iedereen is hier welkom en het is mooi om daar deel 
vanuit te maken. Ik volg Maasdijk eigenlijk pas sinds mijn va-
der hier trainer is geweest. Het afgelopen seizoen en vooral 
de nacompetitie heb ik goed gevolgd en heb ik ook wedstrij-
den gezien. Het is mooi om te zien hoe de laatste en alles 
beslissende wedstrijd uiteindelijk als nog gewonnen werd na 
strafschoppen.  
Wat is het hoogtepunt uit je voetbalcarrière? Er zijn meerdere 
mooie momenten. Eén daarvan is dat we met Westlandia on-
geslagen kampioen zijn geworden in de derde klasse. In dat 
jaar scoorde ik 32 goals. 
Wat verwacht je van komend seizoen? Ik verwacht dat we een 
heel mooi jaar te gemoed gaan met sportieve hoogtepunten 
en dat we met Maasdijk verrassende dingen kunnen laten 
zien. Het doel is om het hoogst haalbare eruit te halen en dat 
we de ambities die de club heeft ook waar kunnen maken. 
We zitten in een hele sterke competitie en daar zullen we ons 
in moeten laten zien!

René en Gert van der Lee,
terug van weggeweest 

Gert en René waren nog maar tweede-
jaars C toen zij het avontuur op gingen 
zoeken bij Westlandia. Nu zij de jeugd- 
afdeling van Westlandia doorlopen heb-
ben, komt de voetbal tweeling na vijf  
jaar weer terug naar vv Maasdijk.
Na de eerste training sprak ik met Gert en 
René en merkte direct dat ze heel veel zin 
hebben om weer bij vv Maasdijk te gaan 
voetballen. 

Door: Claudia Visser

Over hun vertrek,
tijd bij Westlandia 
en terugkeer
naar vv Maasdijk. 

Even voorstellen …
De nieuwe selectiespelers van vv Maasdijk vervolg
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Gert In februari hebben we aangegeven te-
rug te willen naar Maasdijk, of Maasdijk nou 
vierde klasse bleef spelen of niet. 
René Het maakte voor ons echt niet uit of we 
derde of vierde klasse zouden gaan spelen. 
Wij hebben altijd gezegd dat als wij de jeugd 
afgemaakt hebben bij Westlandia, wij terug 
zouden gaan naar Maasdijk.
Gert We zijn naar Westlandia gegaan als 
tweedejaars C-tjes. In de hoop dat we mis-
schien ooit wel betaald voetbal konden gaan 
spelen. Bij Westlandia konden we meer leren 
en zo betere voetballers worden. En als het 
ons niet zou lukken wilden we weer lekker bij 
Maasdijk gaan voetballen. Je hebt (…aarze-
lend) ja, je hebt gewoon goede spelers om 
je heen bij Westlandia. Daardoor voel je, je 
lekker in je spel en groei je ook. We waren  
anders niet op het niveau gekomen waar 
we nu zijn. Veel mensen zeggen dat is onzin 
maar ik vind van niet.
Bij Maasdijk speelde je soms een oefen- 
wedstrijd tegen een betere tegenstander 
maar bij Westlandia hadden wij dat elke 
week. Dan blijf je constant op dat hogere  
niveau voetballen en word je beter.

Hoe zag jullie week eruit bij 
Westlandia?
René Lekker druk. We trainden drie keer per 
week en speelden op zaterdag. Op zondag 
deed ik nog wel eens mee met het tweede. 
Natuurlijk was het superleuk dat je gevraagd 
werd om met het tweede mee te gaan. Maar 
het is ook wel fijn om op zondag vrij te zijn, 
als je de hele week al druk bent. 
Er komen natuurlijk ook andere dingen op 
je pad die leuk zijn; met je vrienden op stap, 
met je vriendin leuke dingen doen en je wilt 
gaan werken.
Gert Ik werk nu twee jaar en merk je wel dat 
het altijd haasten was om op tijd op de trai-
ning te zijn. Dat was niet erg, maar het is wel 
fijn om nu weer lekker bij Maasdijk te gaan 
voetballen.

Nooit spijt gehad?
René Nee, zeker niet. We konden altijd met 
het niveau mee komen en hebben nooit een 
reden gehad om eerder terug te komen. Als 
je nou naar een tweede elftal terugzakt of  
lager … dan weet je dat het geen zin heeft, 
maar dat is nooit gebeurd. Natuurlijk heb je 
weleens tegenslagen, dat het even niet loopt 
en je een keer op de bank zit. Dat heb je dan 
gewoon aan je zelf te danken, vind ik. De 
trainer wil gewoon ook dat de besten spelen. 
Gelukkig kwam dat altijd weer goed.
Gert Die tegenslagen heb ik ook gehad. Voor 

mijn werk zat ik wel eens een periode in het buitenland hierdoor kon ik 
niet trainen, ja dan speel je niet. Maar spijt heb ik nooit gehad. We hebben 
er zoveel geleerd en beleefd.

Wat zijn jullie voor type spelers?
Gert We zijn heel verschillend van elkaar, René is iets sneller in zijn hande-
len en wat technischer. 
René Ik wil graag alles te mooi doen, als ik iets er mooi uit kan laten zien 
dan doe ik dat, ook al heeft dat helemaal geen nut (zegt hij lachend). Je 
ziet wel eens een filmpje en dan denk ik: dat ziet er leuk uit dat ga ik ook 
eens proberen. Als het dan lukt dan doe ik dat, ja, waarom niet?
Gert is veel harder en gaat voor niemand opzij, Gert is ook verdediger en 
dan moet je wel. Ik ben aanvaller dat is natuurlijk ook een verschil van 
spelen. 
Gert Ik moet altijd iets meer mijn best doen, René doet het allemaal net 
wat makkelijker. 
René Ik kan ook hard werken! Maar als het niet hoeft … ik speel vaak wat 
slimmer. Zie ik dat een bal niet haalbaar is, dan kan je beter niet lopen en 
je krachten sparen. Als verdediger moet je blijven lopen en de bal afpak-
ken. Ben je een aanvaller krijg je vaak maar een paar keer in de wedstrijd 
een goede bal en daar moét je iets mee doen. Doe je dat niet dan speel 
je gelijk een slechte wedstrijd, want je moet wel scoren om te winnen.

Mooiste voetbalmoment
Gert Hoe wij afgelopen seizoen hebben afgesloten, met promotie was het 
mooiste. En in de tweedejaars B zijn we kampioen geworden. 
René Ja zeker! Wat Gert zegt, die promotie was wel echt heel mooi. Het 
was de allerlaatste dag dat er gevoetbald werd, het moest dan ook echt 
uit je tenen komen en dan toch nog die promotie pakken. Dat was echt 
mooi! Dat hebben wij dan toch nog ‘even’ kunnen doen voordat we weg-
gingen. Een mooi afscheid!

Hebben jullie nog hobby’s naast de voetbal?
René Een beetje brommer rijden, crossen en met vrienden op stap. 
Gert We hadden ook nooit echt tijd voor andere dingen naast de voetbal.
René We zijn helemaal onthouden van alles bij Westlandia, dus nu gaan 
we los hier(zegt hij lachend). 

Als tweeling die op elkaar lijkt hebben jullie vast wel eens 
wat uitgehaald … 
René We deden weleens omwisselen. Bijvoorbeeld op de middelbare 
school kwam Gert een keer langs toen ik een toets had. 
Gert We zaten op verschillende scholen, toen René die toets had dacht ik 
die ga ik wel even maken. Ze hadden het niet door maar vlak voordat de 
toets begon, hebben we het wel netjes gezegd.
Op de basisschool hadden we een afspraak met een leraar. Voor elke keer 
dat hij ons verkeerd bij naam noemde kregen we € 0,05. Aan het einde 
van het jaar hadden we € 2,00. 
René Toen was dat veel geld, konden we veel voor kopen.

Is het niet vervelend dat mensen jullie door elkaar halen?
Gert en René Nee, dat hoort erbij als je tweeling bent.

Als afsluiter: Wat is jullie doel voor dit seizoen?
Gert Handhaven in de derde klasse, een plek in de middenmoot moet 
zeker lukken met dit team. Het team is vrij jong, er zitten veel Maasdijkers 
bij en dat is ook echt leuk. We kunnen met elkaar als team nog lekker 
doorgroeien.
René Ja zesde, zevende is zeker haalbaar met dit team. 
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Indeling
3e Klasse B
2015 - 2016
Maasdijk  Houtwijk 
Berkel  MVV ‘27
Die Haghe  Naaldwijk
DUNO  Semper Altius
DSVP  TAC ‘90
GDA  Te Werve
Honselersdijk  Verburch

Speelschema vv Maasdijk

5-9-2015 Maasdijk MVV’27
12-9-2015 DUNO Maasdijk
19-9-2015 Maasdijk DSVP
25-9-2015 Te Werve Maasdijk
3-10-2015 Maasdijk TAC’90
10-10-2015 Naaldwijk Maasdijk
17-10-2015 Semper Altius Maasdijk
31-10-2015 Maasdijk Houtwijk sv
7-11-2015 Verburch Maasdijk
14-11-2015 Maasdijk Die Haghe
28-11-2015 GDA Maasdijk
5-12-2015 Maasdijk Honselersdijk
14-12-2015 Berkel Maasdijk
23-1-2016 Maasdijk DUNO
30-1-2016 DSVP Maasdijk
13-2-2016 Maasdijk Te Werve
20-2-2016 TAC ‘90 Maasdijk
5-3-2016 Maasdijk Naaldwijk
12-3-2016 Maasdijk Semper Altius
19-3-2016 Houtwijk sv Maasdijk
2-4-2016 Maasdijk Verburch
9-4-2016 Die Haghe Maasdijk
23-4-2016 Maasdijk Berkel
30-4-2016 MVV’27 Maasdijk
7-5-2016 Honselersdijk Maasdijk
14-5-2016 Maasdijk GDA
Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

Tropisch winterwonder-
kamp, dat kan alleen bij 
vv Maasdijk!
Het weekend van 3,4 en 5 juli stond dit jaar op menig Maasdijkse 
kalender geblokt in verband met het D E F voetbalkamp. De reis ging 
naar Alphen (NB). Ondanks de tropische temperaturen wist iedereen 
het hoofd koel te houden. Sterker nog, ijsmutsen en dassen waren 
gewoon hard nodig met al die sneeuw tijdens de après ski bonte 
avond! Met spellen als kerstboomwerpen, bierpulschuiven en spijker-
slaan met een holle hamer kwam het feest al aardig op gang. En toen 
alle kids een knipperende kerstmuts en een oliebol kregen kwam de 
kerststemming er helemaal goed in. Echt uitgerust kwamen ze niet 
terug in de Maasdijk maar dat mocht de pret niet drukken. Dit onver-
getelijke kampweekend was weer mogelijk door de enthousiaste en 
tomeloze inzet van de kampleiding. Maar ook door de fantastische 
bijdragen van een groot aantal sponsoren:

Beekenkamp grote dank voor het uitlenen van de vrachtwagen
Bakkerij Van den Berg voor bergen brood, eierkoeken, krentenbollen, 
stokbrood
Bakkerij Malkenhorst voor oliebolletjes en appelflappen
Piet Solleveld voor lekker veel vers fruit
Slijterij Van Lenteren voor het uitlenen van hun bus
Stichting ‘On Wheels’ voor het uitlenen van 2 bussen
Vipe voor de sneeuw(-machine)
Bentz voor de aankleding van de après-ski feestzaal
Vitapep voor overheerlijke vitaminebommetjes
Gebr. Noordam voor balen hooi
Life Cooking voor frituurpannen en sauzen

V.V.
MAASDIJK


