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VAN DE VOORZITTER

Dat ook ons tweede team is gepromoveerd is gewel-
dig voor de toekomst van onze club. Het niveau waar 
dit team nu op gaat acteren is een prima springplank 
voor de aanstormende jeugd. Het gat tussen het eer-
ste en tweede selectieteam is daarmee immers stukken 
kleiner geworden. Vele jeugdteams spelen ook op een 
prima niveau. Daarom wil ik de begeleiding van de 
jeugdafdeling extra bedanken. Door jullie inzet blijft 
het mogelijk de jeugd de gelegenheid te bieden sport 
te bedrijven en om samen op een leuke en verantwoor-
de manier met vrije tijd bezig te zijn. Met jullie enthou-
siaste steun is het mogelijk de vereniging draaiende te 
houden. Ook voor het komende seizoen is jullie inzet 
onontbeerlijk.

Vooruit kijken is niet het hele verhaal. Bij SV Nootdorp 
kijken we ook met trots terug op de ruim 67 jaar die we 
nu bestaan. Kampioenschappen, degradaties, vriend-
schappen, lief en leed, wereldgoals. Samen delen we 
heel veel herinneringen en vele mooie verhalen. Het is 
aan ons de uitdaging om daarvan te blijven genieten 
en onze lessen te leren uit het verleden als we voor-
uit kijken. Het gaat binnen een vereniging echter niet 
alleen om de prestaties op de groene mat. Er zijn ook 
aspecten als plezier in het voetballen, kameraadschap, 
maar ook sportiviteit en respect naar anderen. Je ver-
antwoordelijkheid nemen en open en eerlijk elkaar 
aanspreken op goede en slechte zaken.

Succes bereiken we overigens als ieder zijn steentje bij-
draagt. Het lijkt allemaal zo gewoon als je op zater-
dag het veld oploopt: de accommodatie is open, alles 
is keurig netjes schoongemaakt, de vrijwilligers van de 
kantine staan paraat en in de rust is er thee of limona-
de. Het kan geen kwaad om eens stil te staan bij al die 
vrijwilligers die keer op keer hun ding doen voor SV 
Nootdorp. Hulde voor deze mensen!

Naast de vrijwilligers zijn ook de sponsoren van groot 
belang voor onze club. Sponsoren die het belang van 
commercie en sport inzien. Voor hun bijdrage wil ik ze 
bedanken en ik hoop dat we ook de komende jaren op 
ze kunnen rekenen.

Ik wil tenslotte iedereen een fantastisch seizoen toewen-
sen. Een seizoen waarin het plezier in het voetballen  
centraal staat, met respect voor tegenstanders, mede-
spelers, supporters en leiding.

Graag tot ziens op ons mooie complex!

Ruud Quik

Trots ben ik. Op de geweldige prestatie die ons vlaggenschip begin juni leverde na een superspannende nacompetitie. 
Promotie naar de hoofdklasse was het resultaat na een zeer enerverende middag in een fantastische ambiance.  
Een dag om met gouden letters bij te schrijven in onze clubgeschiedenis. Een ijzersterk collectief, een grote 
werklust en de absolute wil om te winnen lagen ten grondslag aan deze geweldige prestatie van dit vriendenteam;  
een voorbeeld voor alle teams die iets willen bereiken. Het zal een hels karwei worden om ons, gezien het hoge 
niveau van de hoofdklasse, op dit niveau te handhaven, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.
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Samenkomen in ‘de Boerenstal’

Sfeervolle ruimte voor gezelschappen

Diner • Buffet • BBQ • Brunch

Verjaardag • Huwelijk • Feestavond 

High Tea/Wine/Beer • Vergadering

Receptie / Borrel • Condoleance

Kerkweg 2, 2631 CD Nootdorp • Tel. 015 310 83 83
www.eetcafe1837.nl • info@eetcafe1837.nl

Als standaard  
niet genoeg is…

Drabbe BV  industriële machineonderdelen 
Gildeweg 4 | 2632 BA Nootdorp
t. 070 387 76 06 | verkoop@drabbe.nl 
drabbe.nl

Ervaar de kennis van Drabbe. 

Drabbe biedt voor elke vraag de optimale oplossing 

op het gebied van kwalitatief duurzame machine- en 

bedieningsonderdelen. 

Drabbe is distributeur van:
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BEKENDE NOOTDORPER
Marco de Jong

 Naam: Marco de Jong
 Geboortedatum: 4 juli 1971
 Woonplaats: Nootdorp

Door: John Karelse

Ik ben lid vanaf 1979, met een uitstapje naar RKDEO 
voor 2 jaar, omdat Nootdorp geen A-jeugd had. Verder 
één jaar bij Wippolder. Vervolgens weer terug naar SV. 
Daar ben ik met al mijn vrienden in het 4de gaan spe-
len. Koos Stam heeft ons gevraagd om in de selectie te 
komen voetballen. Dat hebben wij ook gedaan, omdat 
wij nog vrij jong waren.

Wat heb jij allemaal voor de club betekend?
Vijftien jaar geleden is er een bouwcommissie samen-
gesteld in verband met de bouw van de nieuwe kanti-
ne. Daar heb ik aan deel genomen. Toen John Karelse 
onze trainer werd heeft hij mij benaderd om de taak 
van Ben van de Leur over te nemen; op dat moment 
was Ben teammanager. Ben had alles keurig in een 
map bijgehouden. Ook heb ik verschillende activiteiten 
gesponsord. Verder ben ik met John Karelse regelma-
tig op de zondagen wedstrijden gaan kijken voor het 
scouten van spelers. Daar waar het nodig was heb ik 
ook analyses gemaakt.

Hoe zou jij de laatste tien jaar omschrijven?
De club heeft een stormachtige ontwikkeling mee-
gemaakt: nieuw clubgebouw, tribune met kuipstoel-
tjes, het ledenaantal van 350 naar 750 leden en veel 
nieuwbouw rondom het complex. Verder zijn we gaan 
werken met een jeugd hoofdopleiding en kregen we 
een enorme groei in de jeugdafdeling. Ook kregen we 
er een kunstgrasveld bij. Daarnaast ontwikkelden we 
een duidelijke doelstelling om, via de geleidelijke weg, 
naar een hoger plan te komen.

Hoe zie je de toekomst van SV?
Zie ik zeker positief, vooral omdat er goeie trainers zijn 
aangetrokken voor zowel de jeugd als de senioren. Ui-
teraard is het wel van belang dat er een selectiemanager 
blijft. Wij blijven afhankelijk van spelers, die van buiten-
af moeten komen. Dit zal door de selectiemanager en 

trainers moeten worden gerealiseerd. Over een vijftal 
jaren zie ik de jeugd doorschuiven. De onderbouw is op 
dit moment top; met de bovenbouw is men druk bezig 
om die ook op een hoger niveau te krijgen.

Zou jij ooit een bestuursfunctie willen hebben? 
Op dit moment heb ik het veel te druk met mijn werk 
en de onderneming van mijn vrouw. Daarnaast heb ik 
twee jonge dochters die ook de nodige tijd van mij ei-
sen. Wie weet in de toekomst!

Welke verbeterpunten zie jij nog voor de SV?
Op het moment dat je hoger gaat spelen wordt de vei-
ligheid belangrijker, omdat er meer mensen komen kij-
ken. Ook zal er een EHBO-voorziening moeten worden 
gerealiseerd. Helaas kan dat tegenwoordig niet meer 
kosteloos. Ook daar zal men oplossingen voor moeten 
creëren. Ploegen als Ter Leede en Noordwijk nemen 
veel publiek mee. Dus stewards zullen ook moeten 
worden ingevuld.

Welke veranderingen moeten er, volgens jou, aan de 
accommodatie plaatsvinden?
Uitbreiding van de kleedkamers is echt nodig. Daar 
zijn plannen voor op dit moment. Als deze kleedka-
mers rondom de tribune worden gebouwd kan men 
ook gemakkelijker de spelers en scheidsrechter met as-
sistenten veilig naar het veld begeleiden. Een tweede 
rij borden aan de overzijde zal het complex nog meer 
uitstraling geven en gaat ook weer geld opleveren, 
waarmee de extra kosten kunnen worden betaald. Een 
nieuw scorebord zou ook niet misstaan. Je ziet er is nog 
genoeg te doen! Het gaat weer goed met de econo-
mie, dus men is weer bereid om te investeren.
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ADRESSEN van de tegenstanders
Hoofdklasse A, seizoen 2017-2018

            VERENIGING ADRES TELEFOON SHIRT BROEK KOUS

            Achilles Veen
Sportpark De Hanen Weide
Groeneweg 4
4264 RN  Veen

0416-691794
groen/wit wit wit

            AFC
Sportpark Goed Genoeg
De Boelelaan 50
1082 LR  Amsterdam

020-6445575
rood met 
zwarte V

zwart rood

            Argon
Sportpark Argon
Hoofdweg 85 B
3641 PR  Mijdrecht

0297-281886 blauw wit blauw

            FC ’s Gravenzande
Sportpark Juliana
Koningin Julianaweg 154 B
2691 GH ’s Gravenzande

0174-413630 blauw/rood blauw blauw

            HSV Hoek
Sportpark Denoek
ovenpolderstraat 2A
542 NS  Hoek

0115-441593 wit/blauw blauw wit

            De Jodan Boys
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC  Gouda

0182-517576 wit/oranje zwart
oranje/
zwart

            VV Noordwijk
Sportpark Duinwetering
Duinwetering 105
2203 HM Noordwijk

071-3617444 wit rood rood/wit

            FC Rijnvogels
Sportpark De Kooltuin
1e Mientweg 1
2223 LA Katwijk

071-4015075 rood wit zwart

            Rijsoord
Sportpark Rijsoord
Vlasstraat 1A  
2988 XR  Ridderkerk

0180-420070 blauw wit blauw

            RVVH
Sportpark Ridderkerk
Sportlaan 12
2982 SN  Ridderkerk

0180-428141
blauw/wit 
vert. gestr.

blauw blauw

            VV Smitshoek
Sportpark Smitshoek
Smithoekse Baan 25  
2993 BZ Barendrecht

0180-615275 oranje zwart zwart

            Stedeco
Sportpark Stedeco
Groeneweg 59 
4223 MG  Hoornaar

0183-581770 zwart rood zwart/rood

            Swift
Sportpark Olympiaplein
Olympiaplein 31 A
1077 CL  Amsterdam

020-6764074 wit blauw blauw

            Ter Leede
Sportpark Roodemolen
Roodemolenweg 10
2171 AX  Sassenheim

0252-210174
rood/geel 
vert. gestr.

zwart rood/geel

           Zwaluwen
Sportpark Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500 
3136 VE  Zwaluwen

010-4749436
zwart/wit 
vert. gestr.

zwart
zwart/wit
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SPONSORCOMMISSIE
Altijd vol vertrouwen

De sponsorcommissie bestaat uit een stabiele bezetting 
van zeer gedreven mensen die zich continue inspannen 
om sponsorgelden te werven en om contact te 
onderhouden met bestaande en eventuele nieuwe 
sponsoren. De sponsorcommissie bestaat uit de dames 
Rachel van Lier en Daphne van Luijk en de heren 
Roland Abrams, John Karelse, Dirk van der Kooij en 
ondergetekende. Zij doen dit werk geheel belangeloos 
en ik wil ze dan ook eens vanaf deze plek hartelijk 
bedanken voor al de tijd en moeite die zij hierin steken. 

Door: Frans ter Linden

Het is zo vanzelfsprekend om te zeggen dat we blij 
zijn met onze sponsoren. Maar dat is ook echt zo, want 
sponsorinkomsten zijn 1 van de belangrijkste inkom-
stenbronnen van de vereniging. Het is dan ook niet al-
leen de naamsbekendheid en/of reclame die voor een 
bedrijf goed kunnen zijn, maar heel vaak zijn het on-
dernemers die onze vereniging een heel warm hart toe 
dragen en ons ondersteunen met hun sponsorgelden. 

We verkeren momenteel in de gelukkige omstandig-
heid dat wij een bijna volledige  dekking van de recla-
meborden langs het veld hebben waardoor we actief 
hebben gezocht om hier een verdere uitbreiding aan 
te geven. Dat heeft ons gebracht in de vorm van recla-
medoeken. Deze zijn bevestigd aan de ballenvangers 
van het hoofdveld. De reclamedoeken zijn 12 meter 
breed en 1 meter hoog. Een nieuwe vorm van sponsor-
uiting waar we erg trots op zijn. 

In de loop der tijd hebben we een werkwijze ontwik-
keld waarin alles op een gestructureerde manier wordt 
afgehandeld. Na een eerste contact en/of toezegging, 
wordt er een contract opgemaakt, na ondertekening 
wordt de sponsoruiting besteld en geplaatst of uitgele-
verd, vervolgens wordt de factuur verzonden. Vanzelf-
sprekend wordt er bijgehouden of beide partijen zich 
aan de afgesloten overeenkomst houden.

Voor de toekomst zien wij nog vele mogelijkheden om 
op verschillende manieren onze sponsoren aan onze 
vereniging te binden, bovenal is het voor ons heel be-
langrijk  om de relatie met onze bestaande sponsoren 
te continueren en verder uit te breiden. Wij hebben 
er alle vertrouwen in dat dit ook daadwerkelijk gaat 
lukken!

Mocht er interesse zijn voor onze sponsormogelijkhe-
den van gedachten te wisselen, neem dan gerust con-
tact met ons op. 

U kunt ons bereiken via sposorcommissie@svnootdorp.nl 
Ook vindt u onze contactgegevens op de website en 
natuurlijk in deze presentatiegids.
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Veenweg 14  •  2631 CL  •  Nootdorp

015 - 310 16 43  •  www.vdhuz.nl

www.keurmerkuitvaartzorg.nl

Van Der Helm uitvaartzorg & Uitvaartcentrum ‘t Veenhuys

Branchevereniging Gecertificeerde 
Nederlandse Uitvaartondernemingen

Wij leveren de wijn aan SV Nootdorp! 
Uiteraard hebben wij een hele mooie 

collectie aan wijnen. Heeft u een etentje, 
wilt u zakelijk een mooie wijn kado doen? 

Middels onderstaande kortingscode krijgt 
u als SV Nootdorper of als lezer van dit 
blad een korting van 10% op uw, via onze 

website, bestelde wijn.

Bewaart u deze kortingscode goed, hij is 
meerdere malen te gebruiken. Wilt u meer 
informatie over een bepaalde wijn of een 
suggestie voor een wijn? Neemt u gerust 
contact met ons op via info@evwines.nl, 

wij informeren u graag. 

KORTINGSCODE: svnootdorp

V
A

ST
ZE

K
ER

 
 

&

Koperslager 5 | 2631 RK  Nootdorp
Tel 015 310 92 75 | www.venrooijbouw.nl

Aanbouw
Dakkapel Utiliteitsbouw
Dakopbouw Restauratie/renovatie
Verbouw Inbraakpreventie

Onderhoud
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VVSV-LEDEN VAN 
HET EERSTE UUR
Hans en Nico Post
De broers Hans en Nico Post zijn geboren en 
getogen in Nootdorp en wonen nog steeds op hun 
geboortegrond. Hans is op zeventienjarige leeftijd, 
in 1969, gaan voetballen bij SV. Arie Verhoef deed 
jeugdzaken en ging een team formeren. De leider 
destijds was Wim van Atten. Hans is vanaf 1977 ook 
vijftien jaar penningmeester geweest van SV en zijn 
dochters hebben ook jaren bij de club gevoetbald. Nico 
is als zevenjarige iets eerder bij SV gaan voetballen en 
speelde toen met Dick Steeneveld en Martin de Baat. 
Hij heeft van 1976 tot 1989 in het eerste elftal gespeeld. 
Beiden zijn altijd betrokken geweest bij SV.

Door: Sjaak Koolen

De mannen zijn lid van de VVSV namens het bedrijf  
Arctic. Arctic is een traditioneel familiebedrijf waar de va-
der van Hans en Nico zijn hele leven voor heeft gewerkt. 
Het bedrijf was destijds eigendom van een tante van hun 
vader. Hans werkte toen al bij het bedrijf sinds 1977. Nico 
werd regelmatig ingehuurd om werkzaamheden te ver-
richten. In 1988 kregen zij de mogelijkheid om het bedrijf 
samen te kopen en dat hebben ze gedaan. En niet zonder 
succes. Het bedrijf is met z’n tijd mee gegaan en in 2004 
verhuisd van Nootdorp naar Zoetermeer. Daar staan twee 
grote koelcellen met een totale gezamenlijke inhoud van 
60.000 m3. Er passen maar liefst 15.000 pallets in. Ook 
hebben ze drie vriesbunkers.
Arctic is een bedrijf dat zorg draagt voor op- en overslag 
van temperatuur gecontroleerde producten. Het bedrijf 
houdt zich voornamelijk bezig met de opslag van vlees- 
en diepvriesproducten. Ook wordt veel vlees verpakt en 
ingevroren in de vriesbunkers. De producten liggen daar 
van een dag tot soms wel een jaar. De meeste producten 
komen via de haven van Rotterdam naar Arctic.
De broers hebben ook allebei hun hobby’s. Hans is twin-
tig jaar een fervent tijdrijder op de fiets geweest en heeft 
hiermee ook vele prijzen gewonnen. Nico zijn passie ligt 
bij de paardensport en wel bij de lange baan. Helaas zijn 
de mogelijkheden in Nederland niet meer zo ruim, waar-
door hij de sport voornamelijk in Frankrijk beoefent. Ook 
heeft zich sterk gemaakt voor de korte baan in Nootdorp. 
Al jaren een begrip tijdens de feestweek in augustus. 
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EVEN VOORSTELLEN
Marco van Leest, trainer van het tweede elftal

Door: John Karelse

Nieuwe uitdaging
“Ik ben ook al eerder trainer geweest van het tweede 
van SV Nootdorp. Dat was voor één seizoen. Nu ben ik 
terug. Op dit moment is het, voor het grootste deel, een 
nieuwe groep op een mooi niveau: reserve-eerste klasse. 
Het is een hele mooie, maar ook zware poule waar we 
in uitkomen. Er zal keihard moeten worden gewerkt. Ik 
ben er wel van overtuigd dat wij mee kunnen komen. Wij 
zullen er alles aan moeten doen om in het linkerrijtje te 
eindigen. Het spelen in de reserve-eerste klasse is voor de 
aansluiting van de talentvolle jongens een goede zaak. 
Het is zeker mogelijk om in het linkerrijtje te eindigen, 
mits iedereen zich ervan bewust is dat er elke training 
en wedstrijd voor 100 procent gewerkt moet worden.”

Type trainer
“Ik ben een trainer die houdt van hard werken. Ook de 
teamprestatie is voor mij heel belangrijk. Ik kan hard 
zijn naar de spelers. Ik maak afspraken met de jongens 
en als zij zich daar niet aan houden, dan ben ik duide-
lijk en neem ik maatregelen. Als er een speler aangeeft 
dat hij tentamens heeft dan is dat een goed excuus en 
zal hij niet twee keer kunnen trainen. Over dat soort 
zaken maak ik met de groep duidelijke afspraken.  
Iedereen moet twee keer trainen: mocht er een speler 
zijn die door omstandigheden niet twee keer kan trai-
nen dan zal hij beter moeten zijn dan zijn directe con-
current die wel twee keer heeft getraind. Er zijn altijd 
uitzonderingen!”

Eerder gewerkt bij SV Nootdorp
“Mijn vorige periode bij de SV was een hele leuke pe-
riode met heel veel jonge gasten, die net uit de jeugd 
overkwamen. De meeste waren Nootdorpse jongens: 
mouwen opstropen en keihard werken! Jongens zo-
als Niels Rijk, Jordy Grundeken en nog vele anderen.  

Helaas was Valken’68 2 dat seizoen veel beter dan wij 
en waren zij ook de terechte kampioen. Wij hebben wel 
een periode gehaald en hebben nacompetitie gespeeld. 
Helaas kwamen wij een doelpunt tekort om te promo- 
veren. Dat was een jaar met heel veel plezier en veel lol!”

Mooie hoogte punten
“Ik ben begonnen als assistent bij Delft 2 in de reserve- 
tweede klasse. In mijn eerste jaar hebben wij de periode 
gehaald en via de nacompetitie zijn wij gepromoveerd. 
Het jaar daarna hebben wij helaas, door toedoen van 
RKAVV 2, niet de reserve-hoofdklasse gehaald. Bij Wip-
polder was ik trainer van het tweede elftal en assistent 
bij het eerste. We promoveerden in het eerste jaar naar 
de derde klasse. Daarna ben ik twee jaar lang hoofd-
trainer geweest van DVC; ook een hele leuke vereni-
ging. Alles was goed geregeld: trainingskleding lag 
elke dinsdag en donderdag gewassen klaar, inclusief 
een mooi budget voor de selectie. Maar in Delft kregen 
wij het, jammer genoeg, niet voor elkaar om de club 
naar een hoger plan te tillen. Daarna ben ik weer terug 
naar Delft gegaan; als trainer van het tweede elftal en 
als assistent bij het eerste elftal. In mijn eerste jaar heb-
ben wij de promotie naar de reservehoofdklasse helaas 
gemist. Het tweede en derde jaar zijn wij als midden-
moter geëindigd.”

Boodschap
“Het is belangrijk dat je veel plezier hebt als speler. Dat 
is het belangrijkste. Het blijft een hobby die je beoe-
fent. Je zal wel alles moeten geven op de zaterdag. Het 
is ook een belangrijke zaak dat je een voorbeeldfunctie 
hebt ten opzichte van de jeugd. Dus je gedrag op de 
zaterdag en doordeweeks is belangrijk naar de jeugd 
toe. Toon beleving tijdens trainingen en wedstrijden. 
Doe hier iets mee! Veel voetbalplezier!”

Marco is begonnen als ventje van vijf jaar bij DHC. Vanaf zijn 21ste heeft hij vervolgens veertien seizoenen in het eerste 
bij Delfia, Wippolder en ’s Gravenzande gespeeld. Op zijn 35ste deed het lichaam niet meer wat zijn hoofd wilde en is 
hij als trainer aan de slag gegaan bij DVV Delft, SV Wippolder, DVC en later SV Nootdorp. De afgelopen twee seizoenen 
heeft Marco bij Delft gewerkt: “Ik heb daar al eerder en met plezier gewerkt. Ook het niveau was prima!”



PRESENTATIEGIDS                2017 - 201814

INFORMATIE OVER
de tegenstanders

Hoofdklasse A, 
seizoen 2017-2018

Achilles Veen
Veen

Opgericht in: 1944
Trainer: Clemens Bastiaansen
Vorige competitie: Hoofdklasse

Argon
Mijdrecht

Opgericht in: 1971
Trainer: Simon Ouaali
Vorige competitie: Hoofdklasse

HSV Hoek
Hoek

Opgericht in : 1950
Trainer: Jannes Tant
Vorige competitie: Hoofdklasse

VV Noordwijk
Noordwijk

Opgericht in: 1933
Trainer: Kees Zethof
Vorige competitie: Hoofdklasse

AFC
Amsterdam

Opgericht in : 1895
Trainer: Benno Nihom
Vorige competitie: Eerste Klasse

FC ’s Gravenzande
’s Gravenzande

Opgericht in: 2010
Trainer: Richard Elzinga
Vorige competitie: Eerste klasse

Jodan Boys
Gouda

Opgericht in: 1934
Trainer: Dennis van den Ijssel
Vorige competitie: Hoofdklasse
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Rijsoord
Ridderkerk

Opgericht in: 1924
Trainer: Gijs Zwaan
 Vorige competitie: Eerst Klasse

FC Rijnvogels
Katwijk

Opgericht in: 1933
Trainer: Hein van Heek
Vorige competitie: Derde Divisie

VV Smitshoek
Barendrecht

Opgericht in: 1960
Trainer: Richard Middelkoop
Vorige competitie: Hoofdklasse

Swift
Amsterdam

Opgericht in : 1910
Trainer: Bart Loghies
Vorige competitie: Hoofdklasse

Zwaluwen
Vlaardingen

Opgericht in : 1935
Trainer: Oscar Biesheuvel
Vorige competitie: Hoofdklasse

RVVH
Ridderkerk

Opgericht in: 1918
Trainer: Giovanni Franken
Vorige competitie: Hoofdklasse

Stedoco
Hoornaar

Opgericht in : 1946
Trainer: Frans Adelaar
Vorige competitie: Derde Divisie

Ter Leede
Sassenheim

Opgericht in: 1930
Trainer: Henk Wisman
Vorige competitie: Hoofdklasse
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Burg. G.J.F. Tijdemanstraat 9 • 2631 RE  Nootdorp •  Tel. 015 3106903

www.oostambacht.nl

• taxatie/expertise

• spuitwerk

• autoschade

• laswerk

• vrijblijvende prijsindicatie 

• vervangend vervoer

OostAmbacht•adv09_new.indd   3 06-04-10   12:30

World of sorting Technology

Burgemeester Winkellaan 3 
2631 HG  Nootdorp
+31 88 668 8000

Als het op keukens
aankomt scoort u
altijd bij NiVo keuken

• gerenommeerde 
keukenmerken

• hoogwaardige kwaliteit 
en duurzaamheid

• 24 opstellingen
• scherpe prijzen 
• vrijblijvende offerte op maat 
• onze montagedienst verzorgt
  uw complete keukeninstallatie

Compleet met:
koelkast

combi magnetron
blokschouw

gaskookplaat
vaatwasser

werkblad + spoelunit

Compleet met:
koelkast

combi magnetron
blokschouw

gaskookplaat
vaatwasser

werkblad + spoelunit

Boezemweg 1, Pijnacker
Tel. 015-3698688
www.nivokeuken.nl

Openingstijden:
Di t/m Vr: 09:00 - 18:00
Za: 09:00 - 16:00

Eigen keuken 
ontwerpen?
Ontdek de vele mogelijkheden 
van onze 3D keukenplanner 
op onze website!

“Een keuken
van NiVo, 
daar houd 
ik van!”
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VERHALEN UIT
de oude doos

De afgelopen jaren stonden altijd mannen centraal in 
de rubriek Uit de Oude Doos. Hoog tijd voor een vrouw 
dus. We spreken dit jaar met Melissa Struijk over haar 
jaren bij SV Nootdorp en hoe ze die heeft beleefd.

Door: Leo Struijk

Beginjaren
Melissa: “Ik ben op achtjarige leeftijd lid geworden 
van SV Nootdorp. De trainingen werden verzorgd 
door Koen Wiegel en later Karin Bothof. Door de jaren 
heen gingen er steeds meer meiden voetballen: Fanny 
van Schie, Jorieke van Etten, Roanne en Leonie Oost-
wouder, Daphne van Luijk, Denise Quik en later Yentl  
Langenberg. Met deze meiden is een hechte vriend-
schap ontstaan. We hebben nog steeds contact en zien 
elkaar regelmatig. De meeste meiden voetballen nog 
steeds. Op negentienjarige leeftijd liet ik voetbal voor 
wat het was. Ik had het druk met mijn studie, mijn bij-
baan bij Van der Valk en mijn andere passie; de toneel-
school.”
 
Sleepover
“Toen het nieuwe sportpark in aanbouw was, had SV 
destijds een nood onderkomen, de haltine genaamd. 
Overal lagen bergen aarde. Elke zaterdag konden we 
daar heerlijk ravotten. Mijn broertje Melvin met Frank 
Lamens en ikzelf met Fanny van Schie. Soms bleven 
we met zijn vieren bij mijn vader slapen. Later bleef 
ik bij Fanny slapen en Melvin bij Frank. De week daar-
op was het weer andersom. De jongens gingen vaak 
een patatje eten bij Plaza, terwijl Fanny en ik een pizza 
mochten bestellen. Ik heb mooie herinneringen aan 
die tijd.”
 
Puberteit
“Chantal van der Kooij was onze trainster in de puber-
teit. Ze heeft heel wat te stellen gehad met ons. Als er 
een melig was of deed, volgden er vaak meer. Af en toe 

werd ze gek van ons. Totdat Chantal op vakantie ging 
en de trainingen tijdelijk werden over genomen door 
Kees Kruys, de trainer van dames 1. Dat hebben we 
geweten. Wat een zware training! Niet normaal. Toch 
was Kees niet te spreken over onze inzet. “Jullie lijken 
wel tien zakken Bolognese chips”, brulde hij. Eerst wa-
ren we ontgoocheld, verbouwereerd, maar later heb-
ben we enorm veel lol gehad over deze uitspraak. Voor 
onze ouders was het ook wel eens zwaar. We speelden 
wedstijden van twee keer 35 minuten, maar wij waren 
na de wedstrijd ook twee keer 35 minuten bezig met 
douchen. Haren wassen, föhnen, haarlak en make-up. 
Alles moest goed zitten. Onze leider Rob Oostwouder 
klopte steevast op de deur dat we op moesten schie-
ten, want hij wilde bij het eerste kijken.”

Vandaag de dag
“Voetballen bij SV was voor mij ontspanning. Ik zie  
SV Nootdorp als verbindingsfactor, waar prachtige 
vriendschappen uit kunnen ontstaan. Sociale contac-
ten, kameraadschap en voetballen met je vriendinnen. 
Onze meidengroep is de laatste jaren, door de voetbal, 
zelfs uitgebreid. Zo ben ik in februari een dagje we-
zen carnavallen in Den Bosch. Helemaal geweldig. Met 
mijn vriend Hannes hebben we inmiddels twee prachti-
ge dochters. Macy van vier jaar en Lily van een jaar. We 
wonen met ons gezin heel mooi in Moerkapelle, daar 
ben ik blij mee. Of mijn dochters later gaan voetballen 
weet ik niet. Maar als ze wel gaan voetballen, gun en 
hoop ik, dat ze net zo een mooie tijd mogen beleven 
als ik heb gehad met de meiden bij SV Nootdorp.”

In de puberleeftijd hadden de trainers en leiders heel wat te stellen met 
het team van Melissa en Melissa zelf (onderaan, tweede van rechts).
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LID WORDEN
VAN DE VVSV? 

mail naar peet@vvsv.nl
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VVSV LEDEN
De gezellige business club van SV Nootdorp 

Sympathisanten:
Peet en Rineke van Kuijeren

Arjen Janmaat
Roland en Yolanda Abrams
Rob en Lianne Oostwouder

John en Conny Karelse

Frank Hanemaaijer en Ingrid Andersen
Marcel Riedijk

Marcel en Thea Ruesen
Frans van Schie

KOOLSCHIJN
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Foto: Martijn Mastenbroek
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VRIJWILLIGERS BELICHT
Vrolijk duo aan de poort

Door: Denise Quik

“In 1984 zijn we bij SV Nootdorp begonnen met en-
tree heffen”, steekt Rien van wal. “We gingen vanaf 
dat jaar spelen in de vierde klasse KNVB. Daarvoor 
speelden we onder de Haagsche Voetbalbond en was 
entree heffen niet gebruikelijk. In de begintijd vroe-
gen we 2,50 gulden vanaf 18 jaar en een gulden voor 
65-plussers. We rouleerden met een groepje mannen. 
Hadden niet altijd ‘dienst’. Een paar zijn nog steeds 
actief binnen de club, denk aan Daan Tilborg en Arie 
Verhoef.” Sinds de oplevering van het nieuwe clubge-
bouw in 2003 doet Rien de kaartverkoop samen met 
Richard Ruesen. Het vrolijke duo is niet meer weg te 
denken op ’s-Gravenhout tijdens (thuis)wedstrijddagen 
van het eerste. De vaste toeschouwers kennen ze bij 
naam en toenaam. “Het ons kent ons-verhaal”, aldus 
Richard. “Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s, vrouwen 
en vriendinnetjes van spelers van het eerste kennen we 
en zij kennen ons. Ook kennen we alle leden. Zij hoe-
ven natuurlijk niet te betalen. We hebben nooit gedoe 
aan de poort. Maken altijd een gezellig praatje en heb-
ben veel lol.”

Streng
De leukste wedstrijden zijn de semi-derby’s tegen re-
gioploegen. Daar komt een hoop volk op af. “Forum 
Sport, Vitesse Delft, DSO, DSVP, tegen die clubs halen 
we altijd een mooi bedrag op. De laatste jaren is FC 
’s-Gravenzande daar bij gekomen. Vorig seizoen na-
men ze honderden supporters mee”, zegt Richard. De 
allergrootste knaller ooit was de kraker tegen RKAV 
Volendam afgelopen seizoen: “Toen hebben we echt 
een heel mooi bedrag opgehaald. Er waren ruim dui-
zend mensen, waaronder veel Volendammers en neu-
trale toeschouwers.” 

Op het eerste gezicht hebben ze niet veel gemeen, maar schijn bedriegt. Richard Ruesen en Rien Groenendijk hebben 
allebei een heel groot geelzwart hart, kwamen beiden zo’n veertig jaar geleden voor het eerst bij SV Nootdorp en 
zijn nooit meer weggegaan. Zowel Richard, als Rien hebben door de jaren heen veel vrijwilligerswerk verricht.  
Een constante factor in al dat vrijwilligerswerk is de kaartverkoop bij het eerste elftal. Rien doet dat al sinds 1984.

Al het geld dat wordt opgehaald vloeit terug naar de 
club. Het gaat niet naar de selectie. “Iedereen profi-
teert van een mooie opbrengst”, vertelt Rien. Uiter-
aard zijn er weleens mensen die onder de entreekosten 
proberen uit te komen. Rien en Richard zijn dan streng, 
doch rechtvaardig: “Soms volgen we ze en zien we ze 
via veld 3 en 4 het complex oplopen. Dan gaan we er 
even achteraan. Sommigen wachten tot we weg zijn 
en zien dan een groot deel van de wedstrijd niet. Daar 
doe je niets tegen.”

Hokje
De heren kijken erg uit naar het nieuwe seizoen. De 
hoofdklasse is echt een flinke stap hogerop en de 
meeste clubs nemen veel toeschouwers mee. “De en-
treekosten gaan ook omhoog. Van vier naar zes euro. 
Daarmee zijn we nog de goedkoopste in de poule. 
Sommige clubs vragen tien euro, meer mag niet van 
de KNVB. Waarom wij niet meer vragen? Het moet wel 
leuk blijven. Kinderen laat ik ook heel vaak gewoon 
doorlopen. Als ikzelf naar een uitwedstrijd ga met 
mijn zoon ben ik soms vijftien euro kwijt, en dan ben 
ik alleen maar binnen. Dat willen we hier niet”, aldus 
Richard. De twee verlangen nog wel een mooi ver-
koophokje. “Vroeger op ’s-Gravenhof stonden we in 
een oud bushokje”, memoreert Rien. “We krijgen een 
hok”, mag Richard verklappen. “Mocht het dit seizoen 
niet lukken, dan volgend seizoen. Maar hij komt er!” 
Nog een leuk nieuwtje is de introductie van een heuse 
seizoenkaart. De donateurskaart is afgeschaft. Voor 35 
euro zie je vijftien thuiswedstrijden, want in de hoofd-
klasse spelen zestien teams. 65-plussers betalen slechts 
25 euro. Een hele mooie deal!
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Download de app en bestel

Wij bezorgen nu 
ook thuis

 Jumbo Ellen & Erwin Steendam, Nootdorp, Paradeplein 7

www.triodus.nl

Uw kind is van harte welkom!

Locaties in 
Nootdorp en 
Ypenburg

 opvang voor kinderen van 0-13 jaar

 inclusief luiers, gezonde voeding en uitstapjes 

 enthousiaste, betrokken medewerkers

 afwisselend activiteitenaanbod met veel sport

 aandacht voor de natuur 

 52 weken per jaar geopend

 gratis SWKGroepPas voor korting op uitjes

 wij halen kinderen op van alle Nootdorpse scholen

Meer weten? 
Loop gerust eens binnen op een van onze locaties!  

Of neem een kijkje op onze website.
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VROUWENVOETBAL
De gezelligste sport

Het komt de laatste jaren vaker naar voren, het 
vrouwenvoetbal wordt steeds populairder in Nederland. 
Bij SV Nootdorp stond het vrouwenvoetbal decennia 
geleden al hoog in het vaandel. Jammer genoeg heeft 
SV Nootdorp op dit moment geen meisjesteam en 
bestaat de vrouwenafdeling uit twee teams, maar bij de 
vrouwen van SV Nootdorp is de pret nooit te drukken. 
Om die reden sluiten dan ook bijna elk jaar vrouwen 
van andere verenigingen zich aan bij SV Nootdorp. Zij 
verkiezen de vereniging boven andere verenigingen in 
de omgeving. Gezelligheid gaat immers boven alles.

Door: Daphne van Luijk

Vrouwen 1
Vrouwen 1 bestaat uit zeventien vrouwen en hun trai-
ner Kevin van Pieterson. Zij trainen op de dinsdag- en 
donderdagavond en op zaterdag tijdens de wedstrijd 
geven zij alles voor een goed resultaat. Het afgelopen 
seizoen belandden ze helaas niet op het podium, maar 
eindigden ze op een vierde plek in de vierde klasse. Het 
komende seizoen gaan de dames uiteraard weer strij-
den om ditmaal wel op het podium te belanden.
Een groot gedeelte van het team voetbalt al meer dan 
tien jaar samen en ze krijgen er geen genoeg van. Vrou-
wen 1 is niet alleen erg fanatiek ingesteld waarbij ze 
het liefst elke wedstrijd winnen, ze kunnen ook goed 
met nederlagen omgaan en proberen dit weer snel te 
vergeten door met z’n allen de derde helft in te luiden. 
Helaas hebben zij het afgelopen seizoen afscheid geno-
men van Mandy Kort en Ilse Allers en bij deze wil Vrou-
wen 1 de twee dames bedanken voor de gezellige jaren! 
Naast een afscheid verwelkomt Vrouwen 1 dit seizoen 
twee nieuwe aanwinsten (Kirsten en Anne) om de aan-
komende jaren door te gaan met het combineren van 
fanatisme en gezelligheid in het eerste vrouwenteam.

Vrouwen 2
Vrouwen 2 staat voor gezelligheid, het motto van hun 
team luidt dan ook “trainen is voor de talentlozen”. 
Met een knipoog natuurlijk. Trainen hebben de vrou-
wen vroeger al genoeg gedaan, dus de trainingen laten 
ze nu liever schieten. Zij richten zich liever nog meer op 
de gezelligheid in het team.

Hoewel het soms te gezellig wordt, gaat Vrouwen 2 
op zaterdagen de wedstrijd vol inzet tegemoet, maar 
uiteindelijk gaan zij – hoe de afloop ook is – dit vieren 
met een derde helft, dit blijft namelijk altijd een feestje! 
De vrouwen zijn ook vaak te vinden achter de bar bij 
SV Nootdorp en dit hoor je al van ver als de gezellige 
Nederlandstalige deuntjes door de speakers klinken. Zo 
maken zij het een ieder naar de zin en zijn ze altijd in 
voor een gezellig praatje.
Vrouwen 2 is nu al jarenlang een hecht team, maar ne-
men nieuwkomers ook zeker gelijk op in de groep. Een 
ieder is welkom, als je maar van voetbal, gezelligheid en 
een drankje houdt.

Sponsoren vrouwenvoetbal
Zo passen de vrouwen van beide teams goed bij elkaar 
en vallen zij regelmatig bij elkaar in. Ze zien allen graag 
dat het vrouwenvoetbal bij SV Nootdorp groeit. Waar-
onder dat meer meisjes teams worden opgezet die la-
ter zich bij de vrouwen kunnen voegen of het stokje 
van de vrouwen kunnen gaan overnemen en het liefst 
nog meer vrouwen teams voor alleen maar meer ge-
zelligheid! Bij deze willen de beide teams dan ook hun 
sponsoren bedanken voor het aanmoedigen en steunen 
van het vrouwenvoetbal bij SV Nootdorp. Autobedrijf 
Steeneveld sponsort nu al meerdere jaren Vrouwen 1 
zodat ze er tiptop uitzien en de nieuwe sponsor Mido’s 
Grill heeft Vrouwen 2 onder zijn hoede genomen.
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Laan van Ambacht 20

  



EERSTE PERIODE

TWEEDE PERIODE

DERDE PERIODE
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WEDSTRIJDPROGRAMMA Hoofdklasse A

 2 september 
Achilles Veen - Argon 
FC ‘s-Gravenzande  - SteDoCo 
Hoek  - Smitshoek 
Noordwijk  - AFC 
SV Nootdorp  - RVVH 
Rijsoord  - Ter Leede 
Swift  - Jodan Boys 
Zwaluwen  - FC Rijnvogels

 28 oktober 
AFC (za)  - Smitshoek 
FC ‘s-Gravenzande - Jodan Boys 
Hoek  - Swift 
Noordwijk  - Achilles Veen 
SV Nootdorp  - FC Rijnvogels 
Rijsoord  - Zwaluwen 
SteDoCo  - Argon 
Ter Leede  - RVVH 

 27 januari 
Achilles Veen  - Jodan Boys 
AFC (za)  - Swift 
FC Rijnvogels  - FC ‘s-Gravenzande 
Noordwijk  - SteDoCo 
SV Nootdorp  - Argon 
RVVH  - Hoek 
Smitshoek  - Rijsoord 
Zwaluwen  - Ter Leede 

 7 april 
Achilles Veen  - Zwaluwen 
Argon  - AFC (za) 
FC ‘s-Gravenzande  - Rijsoord 
Hoek  - Noordwijk 
Jodan Boys  - FC Rijnvogels 
RVVH  - Smitshoek 
Swift  - SteDoCo 
Ter Leede  - SV Nootdorp 

 9 september 
AFC (za)  - SV Nootdorp 
Argon  - Swift 
FC Rijnvogels  - Noordwijk 
Jodan Boys  - Hoek 
RVVH  - Rijsoord 
Smitshoek  - Zwaluwen 
SteDoCo  - Achilles Veen 
Ter Leede  - FC ‘s-Gravenzande 

 4 november 
Achilles Veen  - Hoek 
Argon  - FC ‘s-Gravenzande 
FC Rijnvogels  - AFC (za) 
Jodan Boys  - Rijsoord 
RVVH  - SteDoCo 
Smitshoek  - SV Nootdorp 
Swift  - Ter Leede 
Zwaluwen  - Noordwijk

 3 februari 
Argon - RVVH 
FC ‘s-Gravenzande - SV Nootdorp 
Hoek  - Zwaluwen 
Jodan Boys  - AFC (za) 
Rijsoord  - FC Rijnvogels 
SteDoCo  - Smitshoek 
Swift  - Noordwijk 
Ter Leede  - Achilles Veen 

 14 april 
AFC (za)  - RVVH 
FC Rijnvogels  - Argon 
Noordwijk  - FC ‘s-Gravenzande 
SV Nootdorp  - Jodan Boys 
Rijsoord  - Hoek 
Smitshoek  - Achilles Veen 
SteDoCo  - Ter Leede 
Zwaluwen  - Swift 

 16 september 
Achilles Veen  - RVVH 
FC ‘s-Gravenzande  - Smitshoek 
Hoek  - Ter Leede 
Jodan Boys  - Argon 
Noordwijk  - SV Nootdorp 
Rijsoord  - AFC (za) 
Swift  - FC Rijnvogels 
Zwaluwen  - SteDoCo 

 18 november 
AFC (za)  - Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande  - Hoek 
FC Rijnvogels  - RVVH 
Noordwijk  - Smitshoek 
SV Nootdorp  - Achilles Veen 
Rijsoord  - Swift 
SteDoCo  - Jodan Boys 
Ter Leede  - Argon 

 17 februari 
Achilles Veen  - SteDoCo 
FC ‘s-Gravenzande  - Ter Leede 
Hoek  - Jodan Boys 
Noordwijk  - FC Rijnvogels 
SV Nootdorp  - AFC (za) 
Rijsoord  - RVVH 
Swift  - Argon 
Zwaluwen  - Smitshoek 

 21 april 
Achilles Veen  - SV Nootdorp 
Argon  - Ter Leede 
Hoek  - FC ‘s-Gravenzande 
Jodan Boys  - SteDoCo 
RVVH  - FC Rijnvogels 
Smitshoek  - Noordwijk 
Swift  - Rijsoord 
Zwaluwen  - AFC (za) 

 23 september 
AFC (za)  - FC ‘s-Gravenzande 
Argon  - Hoek 
FC Rijnvogels  - Achilles Veen 
SV Nootdorp  - Swift 
RVVH  - Zwaluwen 
Smitshoek  - Jodan Boys 
SteDoCo  - Rijsoord 
Ter Leede  - Noordwijk 

 25 november 
Achilles Veen  - AFC (za) 
Argon  - Rijsoord 
Hoek  - SteDoCo 
Jodan Boys  - Ter Leede 
RVVH  - Noordwijk 
Smitshoek  - FC Rijnvogels 
Swift  - FC ‘s-Gravenzande 
Zwaluwen  - SV Nootdorp 

 24 februari 
AFC (za)  - Noordwijk 
Argon  - Achilles Veen 
FC Rijnvogels  - Zwaluwen 
Jodan Boys  - Swift 
RVVH  - SV Nootdorp 
Smitshoek  - Hoek 
SteDoCo  - FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede  - Rijsoord

 12 mei 
AFC (za)  - Achilles Veen 
FC ‘s-Gravenzande  - Swift 
FC Rijnvogels  - Smitshoek 
Noordwijk  - RVVH 
SV Nootdorp  - Zwaluwen 
Rijsoord  - Argon 
SteDoCo  - Hoek 
Ter Leede  - Jodan Boys 

 30 september 
Argon  - SV Nootdorp 
FC ‘s-Gravenzande  - FC Rijnvogels 
Hoek  - RVVH 
Jodan Boys  - Achilles Veen 
Rijsoord  - Smitshoek 
SteDoCo  - Noordwijk 
Swift  - AFC (za) 
Ter Leede  - Zwaluwen 

 2 december 
AFC (za)  - Argon 
FC Rijnvogels  - Jodan Boys 
Noordwijk  - Hoek 
SV Nootdorp  - Ter Leede 
Rijsoord  - FC ‘s-Gravenzande 
Smitshoek  - RVVH 
SteDoCo  - Swift 
Zwaluwen  - Achilles Veen 

 10 maart 
Achilles Veen  - FC Rijnvogels 
FC ‘s-Gravenzande  - AFC (za) 
Hoek  - Argon 
Jodan Boys  - Smitshoek 
Noordwijk  - Ter Leede 
Rijsoord  - SteDoCo 
Swift  - SV Nootdorp 
Zwaluwen  - RVVH 

 19 mei 
Achilles Veen  - Noordwijk 
Argon  - SteDoCo 
FC Rijnvogels  - SV Nootdorp 
Jodan Boys  - FC ‘s-Gravenzande 
RVVH  - Ter Leede 
Smitshoek  - AFC (za) 
Swift  - Hoek 
Zwaluwen  - Rijsoord 

 7 oktober 
Achilles Veen  - Ter Leede 
AFC (za)  - Jodan Boys 
FC Rijnvogels  - Rijsoord 
Noordwijk  - Swift 
SV Nootdorp  - FC ‘s-Gravenzande 
RVVH  - Argon 
Smitshoek  - SteDoCo 
Zwaluwen  - Hoek

 9 december 
Achilles Veen  - Smitshoek 
Argon  - FC Rijnvogels 
FC ‘s-Gravenzande  - Noordwijk 
Hoek  - Rijsoord 
Jodan Boys  - SV Nootdorp 
RVVH  - AFC (za) 
Swift  - Zwaluwen 
Ter Leede  - SteDoCo 

 17 maart
AFC (za)  - Rijsoord 
Argon  - Jodan Boys 
FC Rijnvogels  - Swift 
SV Nootdorp  - Noordwijk 
RVVH  - Achilles Veen 
Smitshoek  - FC ‘s-Gravenzande 
SteDoCo  - Zwaluwen 
Ter Leede  - Hoek 

 26 mei 
AFC (za)  - FC Rijnvogels 
FC ‘s-Gravenzande  - Argon 
Hoek  - Achilles Veen 
Noordwijk  - Zwaluwen 
SV Nootdorp  - Smitshoek 
Rijsoord  - Jodan Boys 
SteDoCo  - RVVH 
Ter Leede  - Swift 

 14 oktober 
Argon  - Noordwijk 
FC ‘s-Gravenzande  - Zwaluwen 
Hoek  - FC Rijnvogels 
Jodan Boys  - RVVH 
Rijsoord  - SV Nootdorp 
SteDoCo  - AFC (za) 
Swift  - Achilles Veen 
Ter Leede  - Smitshoek 

 16 december 
Achilles Veen  - Rijsoord 
AFC (za)  - Ter Leede 
FC Rijnvogels  - SteDoCo 
Noordwijk  - Jodan Boys 
SV Nootdorp  - Hoek 
RVVH  - FC ‘s-Gravenzande 
Smitshoek  - Swift 
Zwaluwen  - Argon 

 24 maart 
Argon  - Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande  - RVVH 
Hoek  - SV Nootdorp 
Jodan Boys  - Noordwijk 
Rijsoord  - Achilles Veen 
SteDoCo  - FC Rijnvogels 
Swift  - Smitshoek 
Ter Leede  - AFC (za) 

 21 oktober 
Achilles Veen  - FC ‘s-Gravenzande 
AFC (za)  - Hoek 
FC Rijnvogels  - Ter Leede 
Noordwijk  - Rijsoord 
SV Nootdorp  - SteDoCo 
RVVH  - Swift 
Smitshoek  - Argon 
Zwaluwen  - Jodan Boys 

 20 januari 
Argon  - Smitshoek 
FC ‘s-Gravenzande  - Achilles Veen 
Hoek  - AFC (za) 
Jodan Boys  - Zwaluwen 
Rijsoord  - Noordwijk 
SteDoCo  - SV Nootdorp 
Swift  - RVVH 
Ter Leede  - FC Rijnvogels 

 31 maart 
Achilles Veen  - Swift 
AFC (za)  - SteDoCo 
FC Rijnvogels  - Hoek 
Noordwijk  - Argon 
SV Nootdorp  - Rijsoord 
RVVH  - Jodan Boys 
Smitshoek  - Ter Leede 
Zwaluwen  - FC ‘s-Gravenzande 

Wijzigingen voorbehouden.
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Autohopper Nootdorp
Gildeweg 30.2632 BA Nootdorp
Tel. 015-3100577.www.autohopper.nl

Tobias Asserlaan 5 
2662 SB Bergschenhoek
T 010 524 19 19

Oranjeplein 2 
2641 EZ Pijnacker

T 015 362 06 00

www.bloemendaalruigrok.nl 

Uw 
accountant 
en adviseur 
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VOOR EN MET ELKAAR 
zijn we SV Nootdorp

Terwijl de laatste toernooien worden gespeeld is de 
Jeugdcommissie (JC) alweer druk bezig om, samen met 
de HJO’s, hoofdtrainers, trainers, de groepsleiders en 
andere betrokkenen, de noodzakelijke voorbereidingen 
te treffen voor het seizoen 2017-2018. 

Door: Jan Kok

Terugkijkend op afgelopen seizoen kunnen we stellen 
dat er weer een aantal goede stappen zijn gezet om  
SV Nootdorp op een hoger niveau te krijgen en dat 
niet alleen op voetbal gebied maar vereniging breed. 
Zonder iemand ook maar iets te kort te willen doen 
zien we dat met name bij de Scheidsrechterscommis-
sie. Het is heel mooi dat er in zo’n korte tijd zoveel 
jonge spelers zijn opgeleid tot scheidrechter waardoor 
de vele jeugdwedstrijden door onze eigen jeugd ge-
floten worden. Door de hele vereniging heen zien we 
een toename van het aantal vrijwilligers wat mede te 
danken is door de inspanning van Het Vrijwilligers Cen-
trum (HVC). Maar we zijn er nog niet. 

Er komt nog steeds teveel neer op de schouders van 
een beperkt aantal personen en daar gaan we dit sei-
zoen proberen weer een nieuwe impuls aan te geven 
met als motto: met elkaar zijn we SV Nootdorp.

We zoeken onder anderen nog vrijwilligers voor de za-
terdagochtenddienst, er wordt nagedacht om per za-
terdag de ouders van een team aan te wijzen om te 
helpen om de velden klaar te maken, we willen een 
poule voor de EHBO opzetten en er wordt gedacht aan 
een club van 100. 

Ondertussen zitten we op voetbaltechnisch gebied ook 
niet stil. We beschikken nu over twee man aan het roer 
van de jeugdopleiding. Ook de trainersstaf is weer op 
sterkte gebracht. Het was ook deze keer weer een hele 
klus om de teamindeling rond te krijgen waarbij we 
hier en daar geconfronteerd werden met teleurgestel-
de ouders of spelers. Onze ervaring is inmiddels wel dat 
een speler die anders is ingedeeld dan gehoopt na een 
paar weken trainen en spelen er weer een hoop nieu-
we vrienden bij heeft. Ook komend seizoen zijn we dus 
op zoek naar vrijwilligers en sponsoren. Er zijn zoveel 
ouders die nog geen taak doen dus kom ons helpen en 
je merkt hoe leuk het is bij SV Nootdorp als je elkaar 
beter leert kennen door er met elkaar de schouders on-
der te zetten. Ook zijn er nog meer dan voldoende mo-
gelijkheden om de club financieel te sponsoren zeker 
als u een eigen bedrijf hebt.
De KNVB heeft een hele duidelijke film op internet 
gezet waarin precies wordt beschreven tegen welke 
problemen de clubs lopen en hoe de ouders vaak den-
ken. Het filmpje ”Back to Basics” duurt tien minuten en 
kunt u op de homepage van SV Nootdorp vinden.

Op de site zijn ook de contactgegevens te vinden van 
HVC en de sponsorcommissie maar u kunt ook altijd 
een mailtje sturen naar j.kok@svnootdorp.nl dan zorg 
ik dat u op bij de juiste persoon terecht komt.
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ONZE JEUGD
De ambities zijn duidelijk

Door: Rob Kik

Thierry en Rob bewaken samen de uitgangspunten van 
het Voetbal Technisch Jeugd Beleidsplan. Hierin staat 
beschreven hoe SV Nootdorp de eigen jeugd naar een 
hoger niveau wil krijgen. De ambities zijn duidelijk, al-
leen de weg waarop is niet zo makkelijk als iedereen 
zou willen.

Je hebt bij een vereniging als SV Nootdorp met meer 
zaken te maken dan alleen het nastreven van de am-
bitie om met de jeugd hogerop te willen spelen. De 
kloof tussen de jeugdselecties en de andere teams lig-
gen niet zo ver uit elkaar als bij vele prestatieve vereni-
gingen wel het geval is. Daarom streven we er naar om 
de aansluiting tussen deze teams zo goed en zo klein 
mogelijk te houden. De basis is niet zo breed dat je er 
van uit kan gaan dat er in de toekomst geen aanspraak 
op spelers uit de lagere teams kan worden gedaan.

Daarom zien Rob en Thierry het niet alleen als hun taak 
om de selectiespelers beter te maken, maar de gehele 
jeugd van SV Nootdorp naar een hoger plan te tillen.  
De club betrekt hiervoor veel jeugdspelers als trainer bij 
de jeugdteams. Deze stellen we in de gelegenheid een 
basis trainerscursus van de KNVB te volgen. Ook kunnen 
zij deelnemen aan het interne Train de Trainer-program-
ma. Nadat vorig seizoen jeugdspelers als scheidsrechters 
zijn opgeleid, is het dit jaar het doel om jeugdspelers 
enthousiast te maken voor het jeugdtrainerschap.

Voor de selectieteams heeft SV Nootdorp een mooie 
trainersgroep kunnen samenstellen. Dit is een goede 
mix van ervaren trainers en jonge enthousiaste trainers 
die nog aan het begin van hun loopbaan staan. Vrijwel 
alle hoofdtrainers zijn in het bezit van het gewenste 
trainersdiploma.

De jeugdvoetballer verdient de aandacht waar hij recht op heeft. Zo ook de jeugd van SV Nootdorp.
Halverwege vorig seizoen is Rob Kik de opengevallen functie van Hoofd Jeugdopleiding gaan vervullen. 
Dit seizoen doet hij dat samen met Thierry Stanneveld. 

Technisch Jeugd Coördinator Onderbouw, Wim Neder-
lof, ontfermt zich over de niet selectieteams van de 
JO8, JO9 en JO11. Hij begeleidt op zijn beurt weer de 
trainers van deze teams en houdt de ontwikkeling van 
de individuele speler in de gaten.  We zijn ook zeer 
benieuwd hoe onze jongste spelers het straks gaan 
doen in de nieuwe wedstrijdvormen. Hier is nog door 
niemand echt ervaring mee opgedaan, dus we hopen 
te zien dat de ontwikkeling van de individuele speler 
sneller zal gaan verlopen. 

Met z’n drieën vormen Wim, Rob en Thierry het tech-
nisch hart van de jeugdopleiding zoals dat soms zo 
mooi wordt genoemd. Dat dit bij SV Nootdorp zeker 
nodig is en zijn vruchten begint af werpen, blijkt wel 
uit het feit dat de jeugdafdeling opnieuw in aantal is 
gegroeid. Dit jaar zullen 36 jeugdteams aan de nieuwe 
competities beginnen. Hoewel de aanwas bij de jong-
ste jeugd wat afneemt, is de club blij dat er dit jaar wel 
weer een JO19-team is ingeschreven. Dit om de aan-
sluiting met het eerste seniorenteam niet te verliezen. 
Hoewel dit gat door de promotie naar de Hoofdklas-
se groter is geworden, zullen er in de toekomst goede 
lichtingen en individueel sterke spelers aankomen.

Het zal Thierry en Rob niet verbazen als binnen nu en 
vijf jaar meerdere spelers uit de eigen jeugdopleiding 
de stap naar het eerste seniorenteam gaan maken.
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VERKOOP      AANKOOPBEGELEIDING      TAXATIES

UW DESKUNDIGE 
NVM MAKELAAR 

IN NOOTDORP!

Dorpsstraat 12a 2631 CT Nootdorp  |  T 015 740 00 15  |  info@dijksmanpartners.nl
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BALSPONSOREN
Seizoen 2017 - 2018

2 september SV Nootdorp - RVVH Ereleden van SV Nootdorp: 
  - Jan van der Haar
  - Arie Verhoef
  - Daan van Tilborg
  - Marcel Ruesen
  - Wim Makkus

23 september SV Nootdorp - Swift  Autobedrijf Steeneveld

7 oktober SV Nootdorp - FC ‘s-Gravenzande  BBQ Specialist de Visser

21 oktober  SV Nootdorp - SteDoCo  Administratiekantoor  B&F

28 oktober  SV Nootdorp - FC Rijnvogels  Bouwcenter Koolschijn

18 november SV Nootdorp - Achilles Veen  Arco Bouw

2 december  SV Nootdorp - Ter Leede  KBZ Diamanttechniek

16 december  SV Nootdorp - Hoek  LDM  Cleaning Services

27 januari  SV Nootdorp - Argon  M.de jong 
  Installaties en Vloerverwarming  

17 februari  SV Nootdorp - AFC (za)  Nivo Keukens

17 maart  SV Nootdorp - Noordwijk  Park Advies Groep

31 maart  SV Nootdorp - Rijsoord  Proeflokaal Sijgje Voorburg/Delft

14 april  SV Nootdorp - Jodan Boys  Zomerschoe 
  Project-en Woninginrichting

12 mei  SV Nootdorp - Zwaluwen  Technisch Adviesburo P. Jansen

26 mei  SV Nootdorp - Smitshoek  Verboon Compressoren
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Foto: Martijn Mastenbroek
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LANGDURIGE SAMENWERKING
Organisator met hart voor SV

Door: Yentl Langenberg

Een leuk feitje is dat Frans in het verleden vele sporten 
heeft beoefend, waarvan maar twee of drie jaar voet-
bal. Hij heeft vijftien jaar heel fanatiek aan jiujitsu ge-
daan, waar hij later ook les in heeft gegeven. Daarnaast 
heeft hij op volleybal, judo en basketbal gezeten. Op 
latere leeftijd, toen hij inmiddels kinderen had, besloot 
hij zich aan te melden bij een zaalvoetbalteam. Daar 
moest hij vanwege een nekhernia helaas mee stoppen. 
Frans is geen enorme voetbalkenner, maar wel erg be-
trokken: “Ik ben bij iedere thuiswedstrijd van het eer-
ste elftal. En natuurlijk ook bij uitwedstrijden als het 
echt spannend begint te worden, zoals vorig seizoen 
bij de promotiewedstrijden.” 

Organisatiestructuur
Frans is vooral een man van organiseren en structure-
ren. Hij beschouwt de zaterdagochtenddienst als zijn al-
lereerste vrijwilligersklus ooit. “Ik ben samen met Adrie 
Lugtigheid de zaterdagochtenddienst gaan draaien. Ik 
ben vele zaterdagen vroeg in de weer geweest om de 
doelen en vlaggen klaar te zetten, gasten te verwelko-
men en door te verwijzen naar de juiste kleedkamers 
en velden.” Deze werkzaamheden combineerde Frans 
vijf jaar lang met zijn functie als bestuurslid van de 
jeugd. In eerste instantie was het eigenlijk niet de be-
doeling dat Frans zelf aan de slag ging als bestuurslid, 
maar hij werd tóch gestrikt. Rond 2010 is hij samen met 
Eddy Westmaas aan de slag gegaan om een nieuwe 
organisatiestructuur voor de gehele vereniging neer 
te zetten: de Nootdorpse Organisatiestructuur (NOS). 
Hierin kwam zijn ervaring als manager en zijn passie 
voor organiseren en structureren duidelijk naar voren. 
En niet zonder succes, want deze structuur wordt nog 
steeds gebruikt. “Voorheen bestond de vereniging uit 
allemaal verschillende commissies, dat is nu gestructu-
reerd. Je hebt nu als bestuurslid je eigen portefeuille”, 
vertelt Frans. Frans is zelf de portefeuille Business gaan 

In 2001 kwam Frans ter Linden voor het eerst in aanraking met SV Nootdorp. In dat jaar besloot zijn zoon Maurice 
op voetbal te gaan. Al snel werd Frans leider van het team van zijn zoon. Het was zijn eerste vrijwilligersklus bij de 
club, hoewel Frans het nooit zo heeft ervaren: “Voor elke ouder is het meer een verplichting naar je kind toe. Tevens 
is het ook gewoon leuk om meer betrokken te zijn bij de vereniging.” En zo is het balletje gaan rollen. Na een paar 
andere vrijwilligersklussen bij SV is hij inmiddels al jaren actief als bestuurslid en onder anderen verantwoordelijk 
voor de sponsorcommissie en het vrijwilligerscentrum.

doen, daaronder vallen onder meer de sponsorcommis-
sie, de VVSV, de website, het vrijwilligerscentrum en de 
interne organisatie.

Sponsorcommissie
Zijn werkzaamheden als bestuurslid heeft Frans twee 
jaar op een lager pitje gezet, vanwege zijn drukke 
baan als manager in de ICT-branche. Ondertussen bleef 
Frans wel zaterdagmiddagdiensten draaien en op de 
achtergrond werkzaamheden uitvoeren, zoals het be-
heer van een aantal applicaties. Na deze tussenpose 
heeft hij inmiddels de portefeuille Business weer vol-
ledig opgepakt, vertelt hij: “Wekelijks ben ik onge-
veer twintig uur bezig voor de club. Ik krijg tientallen 
mailtjes, telefoontjes en appjes per dag. Het is eigen-
lijk een bedrijf, SV Nootdorp. Maar wel met een posi-
tief, eigenzinnig karakter.” Het voorzitterschap van de 
sponsorcommissie behoort ook tot Frans z’n taken. De 
commissie brengt nieuwe ideeën, onderhoudt contac-
ten met sponsors, regelt de contracten, trekt nieuwe 
sponsors aan en is ook verantwoordelijk voor de pre-
sentatiegids. Het is aan Frans om alles in goede banen 
te leiden en dat gaat naar tevredenheid.

Toekomst
Aankomend seizoen is Frans niet meer de enige van 
het gezin die op ‘s-Gravenhout te vinden is. Zijn zoon 
komt weer bij SV Nootdorp voetballen in een vrien-
denteam. Zijn eigen toekomst bij de club ziet hij met 
veel plezier tegemoet. Hij denkt niet dat er voor hem 
veel zal veranderen: “SV is echt mijn club, vooral het 
gemoedelijke en sociale is fijn.” Op de vraag of Frans 
nog verdere ambities heeft binnen de vereniging, ant-
woordt hij:  “Mocht de vereniging me ergens voor no-
dig hebben, dan zal ik hierover nadenken. Voorlopig 
beleef ik nog erg veel plezier aan de functie van be-
stuurslid Business.”
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DE NIEUWE NAJAARS COLLECTIE IS BINNEN

Futuro Mannenmode
Ackershof 31 Pijnacker

t 015-3617448
futuromannenmode.nl

COLLECTIE IS BINNEN

vankleefoptiek.nl

Winkelcentrum Parade
Korte Baan 19 Nootdorp

 Al ruim 10 jaar uw adres voor

Volg ons opOogadvies, brillen en contactlenzen.

Persoonlijk 
oogadvies

Merk-
monturen

Kinder-
brillen

Contact-
lenzen

Topmerken 
zonnebrillen 

(ook op sterkte)

High Tech 3d 
oogmeting & 
multifocaal

voor ogen.voor ogen.
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VOORZITTER VVSV 
Even voorstellen

Peet van Kuijeren is vorig seizoen afgezwaaid als voor-
zitter van de VVSV. De nieuwe voorzitter, Sjaak Koolen, 
stelt zich hieronder voor.

Voor veel mensen bij de vereniging ben ik geen onbe-
kende. Mijn naam is Sjaak Koolen en ik ben de nieuwe 
voorzitter van de VVSV. Via mijn schoonvader, Hans van 
den Broeke, ben ik in contact gekomen met SV Noot-
dorp. Sinds 1984 is SV mijn club. Ik heb er gevoetbald, 
ben clubscheidsrechter geweest, wedstrijdsecretaris se-
nioren en bestuurslid. Vorig jaar werd ik door Marcel 
Ruesen gevraagd of ik in het bestuur wilde komen van 
de VVSV en daar had ik wel interesse in. 

Omdat Peet van Kuijeren wilde stoppen, na bijna vijf-
tien jaar bestuurslid en voorzitter te zijn geweest, werd 
mij gevraagd of ik de nieuwe voorzitter van de VVSV 
wilde worden en dat heb ik geaccepteerd.

De VVSV bestaat dit jaar al weer vijftien jaar. In al die 
jaren hebben onze leden en sympathisanten van de 
VVSV ervoor gezorgd dat er jaarlijks een flinke financi-
ele bijdrage naar onze voetbalvereniging SV Nootdorp 
gaat. Hiermee kan de club op meerdere fronten profi-
teren van de VVSV. De afgelopen jaren waren, econo-
misch gezien, in Nederland niet erg best. Daar hadden 
ook het bedrijfsleven en de sportverenigingen mee te 
maken. En wij uiteraard ook. Hierdoor hebben wij de 
afgelopen jaren te maken gehad met een dalend aantal 
leden en sympathisanten. Het afgelopen jaar merkten 
wij dat door de verbeterde economische omstandighe-
den er ook weer wat meer ruimte is voor sponsoring. 
We hebben er weer een aantal leden/sympathisanten 
bij gekregen. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar 
nieuwe leden/sympathisanten voor onze VVSV.

Wat kunt u van ons verwachten? 
Gratis bezoek van al de thuiswedstrijden van het 1e 
elftal, na de wedstrijd gezellig napraten over de wed-
strijd of netwerken met de overige leden onder het 
genot van een hapje en een drankje en elk jaar orga-
niseren wij minimaal drie evenementen. Indien u lid of 
sympathisant wilt worden, stuur dan een email naar  
bestuur@vvsv.nl of bel 06-40091006.

Voor de totale inrichting
van uw woning of bedrijf.

De Eerensplein 30   |   2593 NB Den Haag   |   Tel. 06 - 510 94 055
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TERUGBLIK SEIZOEN 2016-2017
“We hebben historie geschreven”

Door: Dick Boereboom

Vorig seizoen schreef ik met trots deze kop boven het stuk over de terugblik van het seizoen 2015-2016.
Na een turbulent seizoen behaalde we dat jaar met de eerste groep een periodetitel, behaalde een derde eindnotering 
en speelde een paar goede wedstrijden in de nacompetitie. We bleven tot ver in februari ongeslagen en de tweede 
groep, dat in de laatste fase moest bijspringen bij de eerste groep, hield knap stand bij de bovenste ploegen aan het 
eind. Ik sloot af, na iedereen te bedanken voor een schitterend seizoen, met de zin: “En samen gaan we voor een 
nog beter resultaat het komend seizoen.”

De doelstelling was voor het seizoen 2016-2017 dui-
delijk, de lat was gelegd, het moest beter als vorig 
seizoen. De tweede groep moest promoveren en de 
eerste groep moest bij de eerste drie eindigen met mi-
nimaal een periodetitel. Was dit realistisch? Misschien 
niet, maar wel logisch. 

De tweede groep had een frisse ploeg een aantal erva-
ren spelers die het team beter maakte en aan de hand 
van Armin Slof de eerste helft van de competitie per-
fect afsloot. Na de trainerswissel in de winterstop nam 
Thierry Stanneveld het stokje over en streden de man-
nen verder om het doel te behalen. 
Met veel vuurwerk werd op zaterdag 8 april het kam-
pioenschap gevierd, na een knappe reeks overwinnin-
gen.

De eerste groep kwam ook uitstekend uit de startblok-
ken. Via overwinningen op RKDEO (0-2) en DSO (2-0) 
en een 2-2 gelijkspel tegen TOGB, plaatsten we ons 
voor de volgende bekerronde. In de competitie wisten 
we zelfs de eerste zes wedstrijden op rij te winnen. 
Op zaterdag 15 oktober leden we dan toch het eerste 
puntenverlies door bij Xerxes DZB 0-0 gelijk te spelen. 
Hiermee veroverden we wel de eerste Periodetitel en 
waren we sowieso al verzekerd voor de nacompetitie.

Helaas kwam na deze uitstekende reeks wedstrijden 
qua prestaties de klad er een beetje in en leden we 

teveel puntenverlies waardoor de ruime voorsprong 
op de concurrentie verloren ging. In de eerste compe-
titiehelft werd van de uiteindelijk dertien competitie-
wedstrijden er zeven gewonnen, vijf gelijk gespeeld en 
werd er één keer verloren. 
Al met al gingen we met 26 punten, en de doelcijfers 
20-12, op een keurige tweede positie van de ranglijst de 
winterstop in. Dit was slechts één punt achter koploper 
FC ‘s-Gravenzande. In de Haaglanden Cup behaalden 
we nog mooie overwinningen waar de wedstrijd tegen 
HBS eruit sprong (3-1 winst). Uiteindelijk moesten we 
kiezen en moesten we helaas het toernooi verlaten na 
verlies tegen Te Werve. 
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De eerste groep benutte de tweede week van janu-
ari om zich tijdens een trainingskamp in het Spaanse  
Barcelona voor te bereiden op de tweede seizoens-
helft. Op zaterdag bezochten we onder andere de 
wedstrijd Barcelona – Las Palmas (5-0) in Camp Nou en 
op zondag speelden we tegen het Spaanse Montbau 
UD (4-1 winst). Naast het plezier, de zelfkritiek en het 
bespreken van de doelstelling was de saamhorigheid 
weer erg groot. Dit maakte het trainingskamp weer 
meer dan geslaagd en verdient zeker herhaling.

In de tweede seizoenshelft streden we nog lange tijd 
mee om het kampioenschap maar mede door een aan-
tal blessures en schorsingen haakten we helaas voor-
tijdig af. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden 
wisten we er elf te winnen, tien gelijk te spelen en vijf 
te verliezen. Met 43 punten, en het doelsaldo van 35 
voor en 31 tegen eindigden we op een verdienstelijke 
gedeelde derde positie van de ranglijst van de zaterdag 
1e Klasse B. Dit was achter kampioen FC s’Gravenzande 
(54 punten), nummer 2 Feyenoord (50) en gedeeld met 
Sportlust’46 (43). Verdienstelijk om te vermelden is dat 
we medio februari, na een periode van bijna twee jaar, 
onze eerste thuisnederlaag pas leden.

Aangezien we al een tijdje de eerste periodetitel op 
zak hadden konden we ons gaan opmaken voor de na-
competitie.

Op 16 mei begonnen we eerst in en tegen Montfoort 
en wonnen deze wedstrijd uiteindelijk vrij ruim met 
2-5. Een week later werd in Nootdorp Sliedrecht met 
2-1 verslagen en dat betekende dat we in de finale 
(met een uit- en thuiswedstrijd) tegen RKAV Volendam 
moesten strijden voor een plaats in de Hoofdklasse.

Op zaterdag 27 mei wonnen we in Volendam met 0-1 
en leken we op rozen te zitten. Echter een week later, 
op zaterdag 3 juni 2017, verloren we thuis na 90 minu-
ten met 0-1 van FC Volendam en dit betekende dus ver-
lenging. Ook in de verlenging werd er niet gescoord en 
zodoende moesten strafschoppen gaan uitmaken wie er 
zou gaan promoveren naar de Hoofdklasse. Na een ze-
nuwslopende wedstrijd, een spannende verlenging be-
gon de reeks. We faalden niet, we hadden een doel en 
hebben het bereikt, de promotie van SV Nootdorp was 
een feit. Een gigantische ontlading van vreugde volgde. 

Graag wil ik hierbij bedanken de volledige selectie en 
staf voor hun inzet en prestaties. Een seizoen om van te 
dromen waar iedereen met plezier en trots op terug kan 
kijken. En samen gaan we voor een nog beter resultaat.
Laat het sprookje hoofdklasse maar beginnen.
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EVEN VOORSTELLEN
Vinesh Sewnundun, verzorger van het tweede elftal

Door: John Karelse

Welke opleiding/studie heb je gedaan?
Ik heb vier jaar Gymnasium gedaan. Ik ben na mijn vierde 
jaar van school gegaan en ben toen Sport en Bewegen 
gaan doen op de MBO in Delft. Daar heb ik de Profielvak-
ken OSBM (Operationeel Sport en Bewegings- Manager) 
en Fitness Management afgerond. Daarnaast nog mijn 
Hoofdkeuze vak Fitness afgerond (Fitvak A en B) en nog 
een klein keuzevak sportmassage en sportverzorging.

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik werk bij Halo Jobbing, dat is een sportbemidde-
lingsbedrijf. Ik werk daar als coördinator Projecten en  
Accounts en hou mij vooral bezig met eventmanage-
ment. Daarnaast ben ik ook nog docent RTS (Reken en 
Taal Spelactiviteiten).

Hoe kom je bij SV Nootdorp terecht?
Ik ben via Erwin Lemmers, fysio van het eerste, bij  
SV Nootdorp terecht gekomen. Ik werk namelijk samen 
met Erwin bij Halo Jobbing als RTS docent.

Doe je zelf nog aan sport?
Ik zit zelf ook op voetbal. Ik speel in het tweede van VUC.

Wat vind je tot nu toe van SV Nootdorp, spelers en de 
samenwerking met de technische staf?
Het is een hartstikke gezellige club, de spelersgroep is 
ook onwijs gezellig. Zij spelen natuurlijk al lang samen 
en zijn dus ook erg goed op elkaar ingespeeld. Er wordt 
vanuit de club best wel wat geregeld voor de selectie 
wat ook erg mooi is om te zien. De samenwerking met 
het bestuur, de technische staf en de spelersgroep is 
vanuit mijn kant dus erg positief.

Heb je zelf nog iets wat je wilt veranderen?
Ik denk persoonlijk dat misschien de samenwerking tus-
sen 1 en 2 wel iets beter en soepeler zou kunnen lopen.

Mijn naam is Vinesh Sewnundun. Ik ben 24 jaar en ben 
woonachtig in Den Haag. Mijn hobby’s zijn voetballen 
en fitnessen.
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Foto: Martijn Mastenbroek
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SPELER VAN HET JAAR
Yannic Augustinus 

Door: Denise Quik

Yannic is een laatbloeier in het keepersvak. Hij begon 
ooit als spits bij VV Wilhelmus en pikte de nodige doel-
puntjes mee. Pas op zijn vijftiende besloot hij keeper 
te worden. “Ik hield niet zo van rennen”, lacht Yan-
nic. “Keepen was de ideale oplossing. Als ik buiten met 
vriendjes voetbalde, was ik ook altijd keeper. Ik vond 
het gewoon leuk. Achteraf is het helemaal een goede 
keuze geweest om te gaan keepen, denk ik.”

Concurrentiestrijd
Seizoen 2015/2016 was het eerste seizoen van Yannic op 
sportpark ’s-Gravenhout. Samen met Marcley Manuela 
verliet hij het Voorburgse Wilhelmus. Trainer Dick Boe-
renboom was de aanjager van de ‘transfer’. “Ik kende 
Dick van vroeger en hij is een paar keer komen kijken 
bij Wilhemus. Ik keepte toen een goed en stabiel jaar en 
was klaar voor een stap hogerop. Na een gesprek met 
Dick en John Karelse was het gevoel goed en heb ik de 
keuze gemaakt om bij SV Nootdorp te gaan spelen.” Na 
twee seizoenen heeft Yannic daar nog steeds geen spijt 
van, vertelt hij: “De club is leuk. De mensen zijn vriende-
lijk en iedereen kent elkaar. De meeste mensen maken 
altijd even een praatje en dat geeft een warm gevoel.” 

Yannics eerste seizoen bij Nootdorp was een leerza-
me. Hij raakte verwikkeld in een concurrentiestrijd met 
Björn Bénard. Hij begon als eerste keeper, maar raakte 
later zijn plekje kwijt door een blessure na een aanrij-
ding. Toen Yannic weer fit was, koos de trainer ervoor 
zijn vervanger Bénard te laten staan. “Een leerzaam 
jaar”, blikt Yannic terug. “De concurrentiestrijd heeft 
mij beter gemaakt. In de nacompetitie van dat seizoen 
speelde ik weer. Ik ben altijd blijven knokken voor mijn 
plekje en dat heeft zich uitbetaald.”

Penalty’s
En hoe! Afgelopen seizoen won hij met een flinke voor-
sprong de Speler van het Jaar-verkiezing. Toch blijft 

Keeper Yannic Augustinus is vorig seizoen uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Hij keepte alle 26 wedstrijden en haalde 
een cijfergemiddelde van 7.524. Daarmee liet hij Yannick Blom (7.113) en Jeffrey Flohr (7.016) achter zich. Een hele eer 
voor de 22-jarige sluitpost. “Een mooi compliment. Uiteindelijk doen we het met het hele team, maar deze vorm van 
erkenning is toch leuk. Ik probeer elke week mijn uiterste best te doen en het afgelopen seizoen was een goed jaar. 
Voor het team natuurlijk, met de promotie naar de hoofdklasse, maar ook voor mij persoonlijk”, aldus Yannic.

hij bescheiden. Yannic is zich bewust van zijn sterke en 
zwakke punten. “Mijn reactievermogen is goed, net als 
mijn techniek en ik blijf altijd rustig. Dat probeer ik ook 
uit te stralen naar mijn verdediging. Ik denk dat ik be-
langrijk kan zijn voor het team en punten kan pakken.” 
Minder te spreken is Yannic over zijn uittrap. Het gaat 
steeds beter, maar ze moeten zuiverder en verder, vindt 
hij: “Vanaf de grond en uit mijn handen. Zowel links, 
als rechts. Verder moet ik zorgen dat ik in de lucht nog 
meer heers. Agressiever zijn. Ook wil ik meer coachen 
over het hele veld. Uiteindelijk wil ik een leider worden 
achterin, maar daar heb ik meer ervaring voor nodig.”

De mooiste wedstrijd van het seizoen was natuurlijk de 
thuiswedstrijd tegen Volendam. Ook voor Yannic: “Het 
was de wedstrijd waar we het hele jaar voor hadden 
gespeeld. In die wedstrijd zat alles; een achterstand, 
spanning, verlenging en dan strafschoppen. Het was 
bizar spannend en in de verlenging voelde ik al dat het 
op strafschoppen zou uitdraaien. Gelukkig kon ik één 
penalty licht aanraken en naar de paal sturen. En de 
jongens maakten ze alle vijf. Geweldig! Ik zal het niet 
snel vergeten en de euforie erna ook niet.”

De nul
Nu wacht de hoofdklasse. Een mijlpaal voor de keeper. 
“Ik verwacht een zwaar maar leuk jaar. Wij debuteren 
in een klasse hoger en zitten in een poule met heel veel 
sterke teams. Maar zolang wij hard trainen, hard wer-
ken en goed voetballen kunnen wij het iedereen moei-
lijk maken. Hoe vaak ik de nul ga houden? Haha, dat 
is lastig. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten, 
maar ik hoop wel zo vaak mogelijk de nul te houden. 
Ik ga voor negen of tien keer dan maar”, zegt hij zelf-
verzekerd . “Dat is ongeveer een derde van de wedstrij-
den. Dat zou een mooi resultaat zijn.”
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HANDIG OM TE WETEN

BESTUUR 
Voorzitter: Ruud Quik 06 25408338 
Penningmeester: Rob Oostwouder 06 22966168
Secretaris:   John Smits 06 20820736 
Jeugdzaken:  Jan Kok 06 53223847
Facilitair:  Frits Lamens 06 54205073 
Kantinezaken:  Frans van Schie 06 28349444
Business:  Frans ter Linden 06 48192631

JEUGDCOMMISSIE  
 jc-secretaris@svnootdorp.nl
Voorzitter: Jan Kok 06 53223847 
Voetbaltechnische zaken: Ralph Blokker 06 46276031
Algemene Zaken: Reint Hartlieb 06 14339977
Penningmeester: Peter van Zijp 06 53228508
Secretaris: Leontine Winkelhagen 06 20045989

De activiteitencommissie (DAC): 
dac@svnootdorp.nl
Tamara Rob 06 36101659
Rob van der Werf 06 53738617

Fairplay: fairplay@svnootdorp.nl
Peter Hylaridus 06 21216802 

Vertrouwenspersoon: 
vertrouwenspersoon@svnootdorp.nl 
Serge van Amstel 06 53315198 

Het Vrijwiligers Centrum:  
hvc@svnootdorp.nl
Adrie Lugtigheid 06 55173048

Toernooicommissie:             
toernooicommissie@svnootdorp.nl            
Arjan Vreeke
  
LEDENADMINISTRATIE 
Aanmelden nieuwe leden: 
ledenadministratie@svnootdorp.nl
Frans van Schie  06 28349444 

VELD
Selectiemanager Senioren:
John Karelse jeankarelse@hotmail.com
 015 3105112 
 06 11121033
Hoofdtrainer:
Dick Boereboom Dfd.boereboom@meeus.com 
 06 25086440 
 015 2563357 
Assistent trainer:
Dick Sloos depsloos@hotmail.com
 06 24473779
 079 3616910
Grensrechter 1e:  
Ad van der Eijk agvdeijk@hetnet.nl 
 06 53844058
 0182 619884
Teammanager 1e:
Marco Toonen marco.toonen74@gmail.com 
 06 46287482
Trainer 2e:   
Marco van Leest d.vanleest@casema.nl
 0651109464
Verzorger 2e:  
Vinesh Sewnundun vinesh@halojobbing.nl 
 06 26887101
Teammanager 2de: 
Ali Somnez  info@theorieloket.nl
 06 38700674
Herstel trainer:   
Rob Lindeman rob.lindeman@ziggo.nl
 06 25143216 
Keeperstrainer:  
Fabian Colpa fabiancolpa@gmail.com
 06 23691365 
Zaalvoetbal: 
Ruud Quik  ruudquik@kpnmail.nl
 06 25408338
Technische zaken / veldkeuring:
Frits Lamens  015 3109419
 06 54205073

SV Nootdorp
Sportpark ‘s-Gravenhout, De Poort 8, 2631 PT Nootdorp, tel: 015 310 97 26, www.svnootdorp.nl, info@svnootdorp.nl
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OVERIG 
Businessclub VVSV (www.vvsv.nl) 
Sjaak Koolen 06 40091006 
Marcel Ruesen 06 25507532 
Roland Abrams 06 24663345
John Karelse 06 11121033
Rachel van Lier 06 24921771

Sponsorcommissie: 
sponsorcommissie@svnootdorp.nl
Frans ter Linden 06 48192631
Roland Abrams 06 24663345 
John Karelse 06 11121033
Daphne van Luijk 06 46463951
Dirk van der Kooij 
Rachel van Lier 06 24921771

Sporthalverhuur 
ledenadministratie@svnootdorp.nl
Frans van Schie  06 28349444 

Kantinezaken 
Frans van Schie  06 28349444

Beheerders sporthal/facilitaire zaken: 
ledenadministratie@svnootdorp.nl
Frans van Schie  06 28349444 

Frans van Schie is overdag bijna altijd aanwezig in en 
rond de kantine/sporthal. Hij kan u te woord staan en 
van de juiste inschrijfformulieren voor het aangaan van 
het lidmaatschap voorzien.

Volg ons op twitter: @svnootdorp
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ACTIVITEITEN JEUGD 
De activiteitencommissie

Ik hoor jullie denken, wat betekent DAC, waar staan 
ze voor, wie zitten er in en wat organiseren ze eigen-
lijk? Hieronder meer informatie over DAC!

Door: Tamara Rob

DAC betekent letterlijk De Activiteiten Commissie van SV 
Nootdorp. DAC stelt zichzelf tot doel om voor de jeugd 
van SV Nootdorp, naast het voetballen, activiteiten te 
organiseren waarbij onze stervoetballers van alle teams 
gemixt elkaar beter leren kennen om zo de binding, zo-
wel onderling, als met de club, te vergroten. Ze kiezen bij 
het maken van teams voor activiteiten ook altijd voor de 
juiste mix qua niveau en leeftijd, zodat de voetballertjes 
ook anderen leren kennen in plaats van alleen hun eigen 
teamgenoten en/of vriendjes.

Wel is het zo dat de nadruk het meest ligt op de jongere 
teams, aangezien de teams vanaf de D-spelers elkaar zelf-
standig vaker buiten de voetbal om opzoeken. Naast het 
doel om elkaar beter te laten leren kennen, ziet DAC ook 
graag dat de ouders al vroeg via hun kinderen betrokken 
raken bij de club. Ze proberen ook bij alle activiteiten een 
oudermoment in te plannen aan het einde van de acti-
viteit, zodat ook ouders onderling in contact raken met 
elkaar. Daarnaast willen ze ouders actief betrekken bij de 
activiteiten in de vorm van hulp en zal er altijd gevraagd 
worden op het inschrijfformulier wie er kan en wil hel-
pen. Wel streven ze na om de activiteiten te organiseren 
zonder enige bijdrage in de vorm van geld van de ouders. 
Dit is bedoeld om de drempel voor activiteiten zo laag 
mogelijk te houden en voor iedereen toegankelijk te ma-
ken. Maar sponsoring is natuurlijk altijd welkom!
 
Wie zitten in DAC?
Op dit moment bestaat DAC uit acht leden. Rob van der 
Werf is de vader van Liam uit de JO9-1, Tamara Rob is de 
moeder van Djonno uit de JO15-3, Milan uit de JO8-1 en 
van Boas uit de mini’s, Juliët Hartlieb is de moeder van 
Jaydon uit de JO9-2, van Shane uit de JO8-2 en van Brad-
ley uit de mini’s, Esther Toonen is de moeder van Dylan uit 

de JO10-3, Kimberley van Gils is de moeder van Sven uit 
de JO9-1, Marlies Goorden is de moeder van Julian Kruis 
uit de JO9-4, Nienke van Rooijen is de moeder van Sven 
uit de JO10-4 en Vigho uit de mini’s, Rachel Hylarides is de 
moeder van Harry uit de JO17-3, George Uit de JO13-7 en 
Charlie uit de JO9-4.
 
De activiteiten worden op de site van SV Nootdorp in de 
agenda gepland en er zullen flyers bij SV Nootdorp wor-
den ophangen. DAC hoopt weer veel aanmeldingen te 
ontvangen voor alle activiteiten om er samen weer een 
onvergetelijk seizoen van te maken.

Activiteiten

  Herfstkamp
  Doelgroep: mini, F en E
  Datum: 15-16-17 oktober 2017 
 
  Sinterklaas
  Doelgroep: mini en F
  Datum: woensdag 29 november 2017
 
  FIFA Tournament 
  Doelgroep: E & D en C & B
  Datum: 28 januari 2018
 
  Pasen
  Doelgroep: mini, F en E
  Datum: Goede Vrijdag 30 maart 2018
 
  Slotfeest
  Doelgroep: mini, F, E en D
  Datum: nader te bepalen
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