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VAN DE VOORZITTER

Na een lange actieve periode als voetballer bij SV vond 
ik het eigenlijk min of meer vanzelfsprekend om wat 
terug te doen voor deze mooie club. Tezamen met het 
dagelijks bestuur - die mij als het ware heeft opgeno-
men als zijnde familie en waarvoor ik hen zeer erken-
telijk ben -, de verschillende commissies en uiteraard de 
vele vrijwilligers hopen wij jullie allen naar tevreden-
heid gefaciliteerd en geholpen te hebben het afgelo-
pen voetbalseizoen en daar gaan we graag mee verder 
de komende jaren. 

Ons vlaggenschip heeft het afgelopen seizoen tot 
het laatste moment gestreden om handhaving in de 
Hoofdklasse. Door keihard werken van de spelers en 
de staf is dit uiteindelijk bewerkstelligd. Wij als bestuur 
zijn apetrots dat ons eerste elftal komend seizoen we-
derom op dit mooie niveau zal acteren en hebben er 
alle vertrouwen in dat het een mooi seizoen gaat wor-
den. Ook ons tweede elftal heeft zich zonder al te veel 
problemen weten te handhaven. Naast de prestaties 
van onze heren, zijn ook diverse jeugdteams kampioen 
geworden en zien we de jeugdteams op een steeds ho-
ger niveau spelen. Namens het bestuur en alle leden 
willen wij deze teams van harte feliciteren en hopen 
tevens dat zij deze promoties een mooi vervolg kun-
nen geven. Ook de damesteams hebben zich weten te 
handhaven en dragen niet alleen op sportief gebied 
hun steentje bij aan het verenigingsleven. 

Het afgelopen seizoen zijn er door ons diverse zaken 
geïnitieerd om te zorgen dat de faciliteiten van onze 
vereniging zich ook blijven ontwikkelen. De vereni-
ging groeit nog steeds op diverse vlakken en dat be-
tekent dat de club in totaliteit moet meebewegen. 
Zo wachten wij momenteel op de vergunning van de 
gemeente om te starten met de nieuwbouw van extra  

kleedkamers achter de tribune. Daarnaast zal bij aan-
vang van het komend seizoen de keuken, na een 
grondige verbouwing, een nieuwe look hebben, het  
assortiment zal worden uitgebreid en door een an-
dere indeling ben ik er zeker van dat zowel onze vrij-
willigers, als onze leden en bezoekers een nog betere 
service zullen krijgen. Wij hebben er alle vertrouwen 
in dat de huidige- en nieuwe leden van de kantine- 
commissie hier een succes van gaan maken. 

Voor de komende twee seizoenen is er ook een ak-
koord bereikt met een nieuwe hoofdsponsor. Desktop 
To Work van Duco Rob zal in ieder geval twee jaar aan 
onze club verbonden zijn als hoofdsponsor. Wij kijken 
erg uit naar de samenwerking met Duco. Momenteel 
zijn wij ook druk in overleg met het nieuwe bestuur van 
de VVSV om te kijken hoe wij als vereniging omgaan 
met de modernisering van het hedendaagse clubleven. 
Als bestuur hebben wij er alle vertrouwen in dat de 
gezamenlijke belangen en doelen er uiteindelijk voor 
zorgen dat onze businessclub een belangrijke rol zal 
gaan en blijven spelen de komende jaren. Onze vele 
sponsoren dragen de club al jaren een warm hart toe. 
Onze dank hiervoor! 

Als laatste wil ik een groot dankwoord uitspreken aan 
alle mensen die de club een warm hart toedragen. De 
vele vrijwilligers die er week in week uit voor zorgen 
dat SV Nootdorp een club is die leeft, die groeit en zich 
ontwikkeld naar de mogelijkheden die er zijn en die er 
ook in de toekomst nog gaan komen. Zonder al deze 
mensen is het clubleven niet eens mogelijk. 

Namens het bestuur van SV Nootdorp, 

Sander Jansen

Beste leden en lezers van deze prachtige presentatiegids,

Allereerst bedank ik bij deze alle vrijwilligers en adverteerders die ook dit jaar de presentatiegids weer mogelijk 
hebben gemaakt. Zonder jullie inspanning en bijdrage was deze gids niet tot stand gekomen. Na wederom een 
bewogen jaar bij SV Nootdorp is het altijd goed om even kort terug te blikken op het afgelopen seizoen. Afgelopen 
jaar was mijn eerste jaar als voorzitter van deze mooie vereniging. Ik heb de hamer overgenomen van mijn voorganger 
Ruud Quik, die helaas wegens gezondheidsproblemen af moest treden. Bij deze maak ik graag van de gelegenheid 
gebruik om Ruud nogmaals te bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren.
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BEKENDE NOOTDORPSE
Paulien de Koning

 Naam: Paulien de Koning
 Geboortedatum: 18 december 1982
 Woonplaats: Nootdorp

In deze rubriek portretteren we jaarlijks een bekende 
Nootdorper of Nootdorpse. Dit jaar is Paulien de Koning 
aan de beurt. 

Door: Jeroen van den Akker

Paulien je bent een echte BN’er. Waar kennen we je 
allemaal van?
Haha, leuk dat ik een BN’er ben en dat ik zelfs in de 
presentatiegids kom. Ik ben geboren en getogen in 
Nootdorp, mijn ouderlijk huis staat op een steenworp 
afstand van de club. Om te beginnen ben ik al ruim 
vijftien jaar ondernemer in Nootdorp. Onder de naam 
De Koning Self Storage verhuur ik opslagruimte en tij-
delijke kantoorruimte. Veel Nootdorpers hebben hier 
al met veel plezier gebruik van gemaakt. Daarnaast 
ben ik geen onbekende binnen het Nootdorpse vereni-
gingsleven. Lange tijd heb ik op hoog niveau badmin-
ton gespeeld bij ‘die andere’ club uit Nootdorp. Ook 
ben ik al een tijdje actief binnen SV Nootdorp. Ruim 
zeven jaar geleden ben ik bij SV Nootdorp komen 
voetballen bij het eerste dameselftal. Dat was echt een  
supergezellig team. 

En? Was je net zo goed als Lieke Martens? 
Nou, ik viel niet echt op vanwege mijn talent en helaas 
moest ik vanwege fysieke ongemakken noodgedwon-
gen stoppen met voetballen. Maar mijn kwaliteiten 
buiten het veld vielen des te meer op, ik was de grote 
regeltante van ons team en hield wel van een feest-
je. Al snel werd ik gescout door KoKoN en werd ik ge-
vraagd om lid te worden. Inmiddels ben ik al ruim zes 
jaar met veel plezier actief in deze commissie. 

Klinkt goed! Wat doet KoKoN?
Wij zijn het gezelligste ‘team’ van SV Nootdorp. Samen 
met Kelly Pex, Jordy Hanemaaijer, Bianca en Esther  

Lamens zijn wij de feestcommissie van SV Nootdorp. 
Ieder seizoen organiseren wij leuke en gezellige eve-
nementen, zoals de inmiddels befaamde Derde Helft. 
Maar natuurlijk ook diverse borrels, themafeesten en 
de traditionele Familiedag. 

Waarom is KoKoN is belangrijk volgens jou? 
Wij zijn er om de feestjes en het goede verenigingsge-
voel in stand te houden. Zeker in deze tijd is het belang-
rijk om dit gevoel in stand te houden. Mensen zijn druk 
met werk en andere dingen. En juist onze activiteiten 
zorgen ervoor dat de leden bij elkaar komen onder 
 het genot van een hapje en een drankje. Als je ziet 
hoeveel plezier mensen hebben, bijvoorbeeld tijdens 
de Derde Helft, dan denk ik dat wij grote rol hebben in 
het SV Nootdorp-gevoel.

Heb je nog wensen met KokoN? 
Ik vind het jammer dat de familiedag niet meer is  
zoals het vroeger was. Maar mijn wens is om het weer 
zoals vanouds te krijgen, maar dat wordt lastig. De 
animo voor het voetbaltoernooi loopt de laatste jaren 
sterk terug. Daarom wordt er door ons hard nagedacht 
om in plaats van familiedag een afsluitfeest of iets der-
gelijks te geven. Natuurlijk staan we altijd open voor 
nieuwe initiatieven. Dus als mensen een leuk idee heb-
ben, horen we dat graag! Voorlopig gaan we lekker 
verder met het organiseren van de bekende evene-
menten. Want zeg nou zelf, wij hebben toch gewoon 
de leukste vrijwilligersbaan die er is?
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ADRESSEN van de tegenstanders
Hoofdklasse A, seizoen 2018-2019

      VERENIGING ADRES TELEFOON SHIRT BROEK KOUS

            Achilles Veen
Sportpark De Hanen Weide
Groeneweg 4
4264 RN Veen

0416 - 691794
groen/wit wit wit

            Capelle
Sportpark ‘t Slot
P.C. Boutenssingel 1
2902 BG Capelle a/d IJssel

010 - 4505519 groen zwart zwart

            DFS
Sportpark ‘t Heerenland
Van Maanenstraat 1
4043 GA Opheusden 

0488 - 442205 wit blauw wit

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

0174 - 413630 blauw/rood blauw blauw

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

071 - 4015075 rood wit zwart

            Jodan Boys
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC Gouda

0182 - 517576 wit zwart oranje

            Jong FC Den Bosch 
Sportpark Stadion De Vliert
Victorialaan 21
5213 JG ‘s-Hertogenbosch

073 -  6464700 blauw wit
blauw/
wit

            SC Feyenoord
Sportpark Varkenoord
Olympiaweg 74-76
3078 HT Rotterdam

010 - 2916999 rood/wit zwart zwart

            Smitshoek
Sportpark Smitshoek
Smithoekse Baan 25  
2993 BZ Barendrecht

0180 - 615275 oranje zwart zwart

            Spijkenisse
Sportpark Jaap Riedijk
Maaswijkweg 100
3207 JZ Spijkenisse

0181 - 646379 groen/wit wit wit

            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 zwart
rood/
geel

            Volendam
Sportpark Gem. Sportpark
Julianaweg 3a
1131 CX Volendam

0299 - 364164 oranje zwart oranje

            Xerxes DZB
Sportpark Faas Wilkes
Igor Stravinskisingel 5
3069 MA Rotterdam

010 - 4558609 blauw/wit blauw blauw

            Zwaluwen
Sportpark Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500 
3136 VE Zwaluwen

010 - 4749436
zwart/wit 
vert. gestr.

zwart
zwart/
wit



PRESENTATIEGIDS                2018 - 2019 9

SPONSORCOMMISSIE
Het was een mooi jaar

Er is het afgelopen seizoen weer veel gebeurd in de 
sponsorcommissie en het was dan ook een mooi jaar. 
Wat is het toch geweldig om zulke fijne sponsoren te 
hebben die de vereniging een warm hart toedragen. 
Dat is dan ook voor de leden van de sponsorcommissie 
fijn om je voor in te spannen.

Door: Frans ter Linden

Het is natuurlijk niet allemaal hoera en in de gloria. We 
hebben ook te maken gehad met een paar stormen, 
letterlijk zelfs, waardoor een ballenvanger het heeft 
begeven en deze opnieuw moest worden geplaatst. 
Dat had als gevolg dat wij genoodzaakt waren om 
reclamedoeken te verplaatsen en wij minder doeken 
konden terug hangen.

Maar gelukkig is dat een incident en hebben we af-
gelopen seizoen weer meer sponsoring kunnen reali-
seren. Buiten de bebording, kleding et cetera, hebben 
we onder anderen een tribunerand, een Club van 100 
en een tweede rij op de lange kant van veld 1 kunnen 
realiseren.

Zonder andere sponsoren tekort te doen, zijn we ook 
heel gelukkig dat we voor de komende twee seizoe-
nen met Duco Rob van Desktop To Work een over-
eenstemming hebben bereikt met betrekking tot het 
hoofdsponsorschap. Hiermee geeft hij blijk van zijn 
vertrouwen en dat hij zich zeer verbonden voelt met 
onze vereniging.

De maanden in de zomer zijn voor velen een rust peri-
ode. Voor de sponsorcommissie is het echter de drukste 
periode.

Je zal het haast niet geloven, maar er zegt wel eens ie-
mand op. dat betekent bijvoorbeeld dat een bord ver-
wijderd moet worden. Gelukkig mogen we ook heel 
vaak nieuwe sponsors en/of deals bij ons verwelkomen. 
Dus nieuw contract maken, productie regelen, adminis-
tratie bijwerken etcetera. 

Vooral kledingsponsoring geeft nog wel eens uitdagin-
gen, want hier hebben we onder andere te maken met 
levertijden van leveranciers. Dus van het 1ste contact 
tot en met het uitleveren van het gesponsorde en alles 
wat daar tussen zit. De voorbereidingen voor het nieu-
we seizoen waren ook afgelopen zomer dan ook weer 
in volle gang.

De sponsorcommissie is erg stabiel met mensen die zich 
voor vele uren inzetten. Chapeau! Toch zijn wij nog 
op zoek naar enige uitbreiding, omdat we nu weleens 
een bepaalde actie voorbij moeten laten gaan. Daar-
naast geldt ook hier: vele handen maken licht werk!  
Geïnteresseerd? Neem gerust eens contact met ons op 
via sponsorcommissie@svnootdorp.nl.
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Ford
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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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BEDRIJF AL JAREN 
SPONSOR VAN SV
Schouten Techniekgroep 
betrokken bij het dorp
Vanaf 2010 is de Schouten Techniekgroep gevestigd aan 
de Koperslager op bedrijvenpark Oostambacht in Noot-
dorp. Timo van Dorp is met Jan van den Berg en Hans 
van Rossum directeur/eigenaar van het bedrijf. Timo en 
zijn collega’s voelen zich helemaal thuis in Nootdorp. 
Ze zoeken graag de samenwerking met andere Noot-
dorpse bedrijven en ondersteunen met liefde het Noot-
dorpse verenigingsleven. 

Door: Sjaak Oudshoorn 

Sinds jaar en dag is de Schouten Techniekgroep sponsor 
van SV Nootdorp en lid van de VVSV. “Je leert veel men-
sen kennen en je ontdekt het mooie van het dorpse; de 
onderlinge betrokkenheid van mensen. Waar het kan, 
werken we samen met lokale bedrijven.”
Dat vertelt Timo op een warme vrijdag in het fraaie 
kantoor waar de airco het even heeft begeven. “Mor-
gen is het zaterdag en dan gaan onze jongens daar 
mee knutselen. Eerst helpen we natuurlijk onze eigen 
vaste klanten”, zegt Timo lachend.
In 2000 nam hij het bedrijf over van Hans Schouten, de 
tweede generatie van het familiebedrijf dat meteen na 
de Tweede Wereldoorlog in 1945 in Den Haag is opge-
start door Willem Schouten, een heel bijzondere man 
met wie Timo tot zijn dood, een paar jaar terug, goed 
contact heeft gehouden. “Schouten senior is 95 gewor-
den en bleef altijd belangstellend”, zegt Timo die in 
1989 bij het bedrijf is gaan werken.
Toen hij het in 2000 overnam van zoon Hans Schouten, 
voelde het alsof ‘de derde generatie’ aantrad. “We zijn 
de laatste jaren flink gegroeid maar eigenlijk hebben 
we nog steeds de sfeer van een familiebedrijf: je doet 
het met z’n allen en samen ga je ervoor om de klanten 
iedere dag weer optimaal van dienst te zijn.
Timo: “We zijn op een heel breed vlak werkzaam, zo-
wel qua product als qua klantenkring. We doen veel 
werk in de zorg voor grote organisaties als Parnassia 
en Ipse de Bruggen, om er maar een paar te noemen. 
Maar we werken bijvoorbeeld ook voor TNO en voor 
heel uiteenlopende bedrijven. Grote klanten binnen en 

buiten de zorg vragen van ons dat we 24/7 beschikbaar 
zijn om storingen en andere problemen op te lossen. 
Dat stelt natuurlijk eisen aan onze bedrijfsvoering. 
Omdat we geografisch een groter gebied zijn gaan 
bestrijken, zijn we ook meer gaan samenwerken met 
collega-bedrijven.”
De mentaliteit van de Schouten Techniekgroep is: be-
trokken zijn, bereid zijn tot samenwerken, aanpakken 
wat gedaan moet worden. Vanuit die mentaliteit wer-
ken ze bij Schouten ook graag samen met lokale Noot-
dorpse partijen voor drukwerk, bedrijfswagens, maar 
ook bij de uitvoering van het standaardwerk.
Timo: “We zijn meteen nadat we ons hier hadden ge-
vestigd lid geworden van de Ondernemers Vereniging 
Pijnacker-Nootdorp, de OVPN. En al snel wisten ze van 
SV Nootdorp ons te vinden. Dat is een prachtige ver-
eniging die goed aan de weg timmert. Eigenlijk kom 
ik er te weinig, maar ik vind het leuk om de club maar 
bijvoorbeeld ook de Nootdorpse Kermisweek te onder-
steunen. Over een paar dagen is de Kortebaandraverij. 
Daar ga ik zeker even heen. Het leuke van zo’n dorp 
is dat je gaandeweg ook buiten het werk veel mensen 
leert kennen.”
Zelf voetballen doet Timo niet meer. Een tijdje heeft hij 
bij RKDEO nog in de zaal gespeeld. Heel vroeger voet-
balde hij in de jeugd van Wilhelmus op redelijk niveau. 
In de senioren werd het een gezellig vriendenteam. “Ik 
was een nogal luie spits die de ballen afwachtte maar 
er dan wel iets goeds mee deed. Tegenwoordig houd 
ik de conditie op peil met een beetje mountainbiken.” 

Timo van Dorp bij het bedrijfspand op Oostambacht. Sinds de komst 
van Jan van den Berg en Hans van Rossum als mede-eigenaren heet 
het bedrijf Schouten Techniekgroep.



PRESENTATIEGIDS                2018 - 201912



PRESENTATIEGIDS                2018 - 2019 13

EVEN VOORSTELLEN
Sander jansen, van spits tot voorzitter

Door: John Karelse

Wanneer ben jij bij SV Nootdorp komen voetbal-
len en door wie is dat gekomen?
Dat is alweer zestien jaar geleden. Claudio Houtman 
heeft mij hier naar toe gehaald.
                      
Waar ben jij als speler begonnen?
Ik ben op mijn vijfde jaar begonnen bij ADO en heb 
daar alle klassen doorlopen tot aan de Hoofdklasse 
zondag. De trainers die ik heb meegemaakt zijn Fred 
van Dijk, Wilco Kruizen, Geert van Etten, Martin Jol en 
Wim van Laar.
                                                                 
Wat was je leukste periode bij SV Nootdorp?
Dat was de periode van de tweede naar de eerste klas-
se en de jaren met spelers als Patrick Hanemaaijer, Jac-
co van Vianen, Frans van Haasteren, Rob Lindeman, 
Willem-Martijn van der Kooij en Ton van de Helm. Dat 
waren echte Nootdorpers!

Wie is de beste speler waar je mee gespeeld hebt?
Patrick Hanemaaijer. Een uitstekende middenvelder, 
maar wel een beetje lui! En Remco van Winden was 
een hele goede laatste man, met een perfecte crosspass 
in huis.

Wat is het meest bijzondere moment dat je is bij-
gebleven?
Dat zijn er eigenlijk twee. De penaltyserie bij Smits-
hoek, voor de promotie naar de eerste klasse. Uiteinde-
lijk schoot Jeroen van der Kooij de nummer tien erin en 
gingen wij door naar de volgende ronde. En de periode 
van een half jaar dat ik eruit ben geweest door een 
ongeluk. Ik raakte verbrand en ben in het ziekenhuis 
beland. De opvang door zowel de groep, als het be-
stuur was fantastisch.

De komende drie jaar gaan wij je meemaken als 
voorzitter. Je had ook iets commercieels kunnen 
gaan doen, vanwaar deze keuze?
Het commerciële is niet helemaal mijn vakgebied. Ik ben 
meer het type van het organiserende vermogen. Het type 
jongen, zoals Jeroen van de Akker, die nu ook bij de spon-
sorcommissie zit, is veel meer commercieel. Nootdorp is 
mijn cluppie geworden en ik wilde graag iets terug doen. 

Twee à drie jaar geleden hebben wij het bestuur gespro-
ken en aangegeven dat wij als oud-selectiespelers iets te-
rug wilden doen. Het is toen niet van de grond gekomen. 
Het bestuur heeft mij een half jaar geleden benaderd om 
voorzitter te worden. Daar heb ik een paar dagen over 
nagedacht en ben ik er toen ingestapt.

Wat zijn je ambities als voorzitter?
Dat kan je in twee delen opsplitsen. Als je kijkt naar ons 
vlaggenschip dan wil ik dat wij een stabiele hoofdklas-
ser worden. Voor de jeugd wil ik dat wij ze een goede 
opleiding kunnen geven en dat zij kunnen doorstro-
men naar de selectie-elftallen.

De accommodatie: wat zou jij daar nog aan willen 
veranderen?
De afgelopen jaren zijn we heel druk bezig geweest met 
de sponsorcommissie, het bestuur en het werven van 
sponsoren. Het komende jaar hebben wij een nieuwe 
hoofdsponsor voor de komende twee jaar, Desktop to 
Work. Rondom het hoofdveld staat het bijna helemaal 
vol met borden en reclamedoeken. Wat de accommoda-
tie betreft gaan we beginnen met het bouwen van zes 
nieuwe kleedkamers, een scheidsrechtersruimte, een ver-
zorgingsruimte, een fitness/herstelruimte en een inpan-
dig kassahok achter de tribune. Dit is noodzakelijk van-
wege de uitbreiding van de jeugd. Ook krijgen we een 
ander hoofdveld, een WeTraveld, maar het had van mij 
ook een kunstgrasveld mogen zijn. Commercieel is dat 
veel aantrekkelijker. De gemeente is helaas niet zo be-
trokken bij de sportverenigingen in Pijnacker-Nootdorp 
als ik dat vergelijk met andere gemeenten waar ik wel-
eens ben geweest. Denk bijvoorbeeld aan competitie-
genoot Smitshoek uit Barendrecht. Daar denken ze heel 
actief mee en investeren ze ook in nieuwbouw en andere 
gebouwen rondom het complex. Wij moeten alles in ei-
gen beheer doen, wat niet altijd eenvoudig is.

Heb jij nog een boodschap aan de leden?
De afgelopen jaren is de club enorm gegroeid. Wij, als 
bestuur, doen enorm ons best om de club toch nog het 
karakter van een dorpsclub te laten behouden. Maar 
we kunnen er niet omheen dat er door de groei van 
het aantal inwoners veranderingen plaatsvinden.
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INFORMATIE OVER
de tegenstanders

Hoofdklasse A, 
seizoen 2018-2019

FC ‘s Gravenzande
‘s Gravenzande

Opgericht in: 2010
Trainer: Richard Elzinga
Vorige competitie: Hoofdklasse

FC Rijnvogels
Katwijk

Opgericht in: 1933
Trainer: Hein van Heek
Vorige competitie: Hoofdklasse

Jodan Boys
Gouda

Opgericht in: 1934
Trainer: Dennis van den IJssel
Vorige competitie: Hoofdklasse

Jong FC Den Bosch
‘s-Hertogenbosch

Opgericht in: 1992
Trainer: Erik van der Ven
Vorige competitie: Hoofdklasse

Achilles Veen
Veen

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

Capelle
Caspelle a/d IJssel

Opgericht in: 1930
Trainer: Ron Timmers
Vorige competitie: 3e divisie

DFS
Opheusden

Opgericht in: 2001
Trainer: Scott Calderwood
Vorige competitie: Hoofdklasse
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Ter Leede
Sassenheim

Opgericht in: 1930
Trainer: Henk Wisman
Vorige competitie: Hoofdklasse

SC Feyenoord
Rotterdam

Opgericht in: 1908
Trainer: Raymond Frehe
Vorige competitie: 1e klasse

Volendam
Volendam

Opgericht in: 1920
Trainer: Sander Middelbeek
Vorige competitie: 1e klasse

Xerxes DZB
Rotterdam

Opgericht in: 2000
Trainer: Joop Hiele
Vorige competitie: 1e klasse

Zwaluwen
Vlaardingen

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

VV Smitshoek
Barendrecht

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

Spijkenisse
Spijkenisse

Opgericht in: 1946
Trainer: Peter Wuben
Vorige competitie: 3e divisie

Swift
Amsterdam

Opgericht in: 1910
Trainer: Bart Loghies
Vorige competitie: Hoofdklasse
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Laan van Ambacht 20
Nootdorp

06 - 46 11 30 60 

         Voor de complete verzorging     

                van feesten en partijen.

                           
Nu ook

         BBQ Workshops

                           
     op  onze locatie!

Meer info op www.bbq-specialistdevisser.nl
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VERHALEN UIT
de oude doos

In de serie verhalen uit de oude doos, spreken we dit 
jaar met twee zwagers. Het gaat om Henri Hulst en 
Anton Verboon. Vele jaren speelden ze samen in het 
vlaggenschip van SV Nootdorp.

Door: Leo Struijk

Hoe kwam SV Nootdorp in jullie voetbal leven?
Anton: Koos Stam ging van Schipluiden naar SV Noot-
dorp in 1982. Ik speelde bij Schipluiden, maar was ook 
aan een nieuwe uitdaging toe en toen vroeg Koos om 
mee te gaan. Ik weet nog goed dat ik mijn overschrij-
vingsformulier ging inleveren. Toenmalig wedstrijdse-
cretaris Koos van der Kooy vroeg zelfs een aantal ke-
ren of ik het wel zou doen. Per slot van rekening zou 
ik driemaal per week moeten ‘reizen’ van Schipluiden 
naar Nootdorp, waar Koos van der Kooy zijn twijfels 
over had.
Henri: Ik ben op zesjarige leeftijd begonnen in de 
jeugd bij SV Nootdorp. In seizoen ’86-’87 kwam ik in 
het eerste elftal, waarna ik op mijn 32e jaar ben ge-
stopt met voetballen. Aanvankelijk speelde ik voorna-
melijk in het tweede, maar door een blessure, jawel, 
van Anton, stelde Koos mij op in het eerste. Daarna 
ben ik steeds voor het eerste elftal uitgekomen.

Wat waren voor jullie beleving de hoogtepunten?
Anton: De eerste twee kampioenschappen. Toen pro-
moveerden we van de Haagse Bond naar de KNVB. Ik 
weet nog goed dat het enorm veel impact had bin-
nen de vereniging. Er was zelfs een receptie, waar vele 
buurtverenigingen je kwamen feliciteren. En de ver-
eniging kreeg de KNVB-vlag. 
Henri: Voor mij was dat de promotie, via de na compe-
titie in 1993, nadat we een jaar eerder waren gedegra-
deerd. Meest memorabel waren onze supporters met 
onder andere Leon van Velzen. Vuurwerk, zingen; ik 
vond dat toen helemaal geweldig als ik in het veld liep.

Jullie speelden in die tijd op ’s Gravenhof. Wat weten 
jullie daar nog van?
Anton: In de jaren dat ik actief was bij SV, herinner 
ik mij de sfeer nog goed op sportpark ’s Gravenhof. 
Iedereen liet elkaar in zijn waarde. Er was veel respect 
naar elkaar. Zoveel verschillende persoonlijkheden in 
je selectie, of vereniging, maar die wel voor elkaar 
door het vuur gingen.
Henri: Ik moet gelijk aan het trainingsveld denken. Het 
begon met mooi gras, na een maand kaal in het mid-
den en in oktober een grote zandvlakte. Tevens was 
het eigenlijk ook te smal, alhoewel we er haast altijd 
op konden trainen.
Anton: Op ’s Gravenhof waren er ook wel situaties die 
nog in de kinderschoenen stonden. Een heleboel din-
gen kwamen net op gang. Sponsoring, reclameborden 
en Willem Valkenburg die zich ging specialiseren in de 
verzorging. 

Tot slot: SV Nootdorp vandaag de dag?
Anton: Ik volg SV nog wel op het internet en in de 
krant. Toen ik destijds was uitgevoetbald, gingen mijn 
zoons in de jeugd bij Schipluiden voetballen. Daar ben 
ik tien jaar lang jeugdtrainer geweest. In ieder geval 
blijft SV Nootdorp een prachtige herinnering.
Henri: Elke donderdagavond ga ik bij de club biljarten 
met Jos, Daan, Ed en Cees. Dat doe ik al sinds 1986. 
Ik vind het leuk als Dick Boereboom dan altijd even 
een praatje komt maken met ons. Van de zomer heb 
ik nog geholpen met de verbouwing van de keuken bij 
SV. Tevens ga ik volgend jaar de verrichtingen van mijn 
zoon Pim volgen, die in de selectie van SV Nootdorp 
zal uitkomen.
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Sympathisanten:

Rob en Lianne Oostwouder

John en Conny Karelse

Marcel Riedijk

Marcel en Thea Ruesen

Guilliamo Bonapart

Ruud Quik

LID WORDEN
VAN DE VVSV? 

mail naar
claudiohoutman@gmail.com
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VVSV LEDEN
De gezellige business club van SV Nootdorp 

KOOLSCHIJN

alleskunners

info@bprint.nl | www.bprint.nl
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Foto: Marijke van der Kooij
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FANATIEKE VRIJWILLIGER
Een kijkje in het leven van Arie Verboon

Door: Dirk van der Kooij

Het begin
Arie is geboren en opgegroeid in Rijswijk. Hij bracht zijn 
jeugd door bij de voetbalclub Semper Altius. Twee van 
zijn klasgenoten (Rob de Kok en Arie Lijst), waarmee hij 
studeerde aan de MULO, voetbalden bij SV Nootdorp. 
“Het was een leuk team, dus ik heb een paar keer mee-
gevoetbald en ben vervolgens ook lid geworden. Ik voet-
balde in het laagste elftal en heb het trainingsveld niet 
kapot gelopen. We waren dan ook meer het bierelftal”, 
vertelt Arie lachend. In zijn voetbalcarrière speelde hij 
onder anderen met Rien Lindeman, Klaas van Leeuwen, 
Kees van Leeuwen, Willem Overeem, Wim Lamens en 
later Frits Lamens, Gerard van der Schootbrugge, Hans 
van der Broeke, Theo Noordemeer, Gerrit Schut en Joop 
Snijders. Ook Rien Groenendijk speelde enkele wedstrij-
den. De wedstrijden van het elftal waarin Arie speelde, 
werden gespeeld bij RKDEO omdat SV Nootdorp in die 
tijd nog geen eigen velden en clubgebouw had. Voor de 
uitwedstrijden verzamelden de mannen in het café van 
Jan en Lia Dingenouts, waar vaak na de wedstrijd nog 
lang nagepraat werd. 

Inzet voor de club
Sinds de komst van de eerste kantine is Arie aan de slag 
gegaan als vrijwilliger bij SV. Op verzoek van Koos van 
der Kooij schreef hij uitnodigingen voor de andere voet-
balclubs. Naderhand werd hij ook actief in het bestuur. 
Iedere donderdag was Arie op de club te vinden waar 
hij dan bardienst draaide. Dit zag er anders uit dan te-
genwoordig vertelt Arie. De kantine had toen meer de 
functie van een café, waar ook mensen die niet voet-
balden de toto of lotto kwamen inleveren. Vroeger wa-
ren er een stuk minder leden en bleven de mensen wel 
eens hangen tot middernacht. Arie bracht, wanneer het 
laat geworden was, soms zelfs spelers naar Delft voor de 
laatste tram. 
Tegenwoordig is het professioneler en blijven de meeste 
niet-traditionele Nootdorp-voetballers korter hangen. 

De sfeer en entourage maakt het dat Arie Verboon al jaren actief is bij SV Nootdorp. Al vanaf 1968 maakt Arie 
deel uit van SV, voornamelijk voor de gezelligheid. In de loop van de jaren heeft hij zich op verschillende gebieden 
ingezet voor de club. Zowel aan de tijd als speler en leider, als vrijwilliger heeft hij mooie herinneringen. De inmiddels 
73-jarige Arie zet zich nog voor de volle honderd procent in als vrijwilliger. “Er is altijd genoeg te doen op zo’n grote 
club”, vindt de gemotiveerde Arie. 

Rond 1982 vertrok de trainer van SV en gaf het bestuur 
de succesvolle tip om Koos Stam aan te nemen als nieu-
we trainer. Arie is toen samen met de toenmalige voor-
zitter André Greveling naar Schipluiden gegaan om te 
kijken bij zijn trainingen en om een praatje met Koos 
Stam te maken. Dit ging allemaal in het geheim, tot er 
toevallig een verslaggever van de Delftse krant aanwe-
zig was. Hierdoor stond het de volgende dag al in de 
krant kon Arie zich nog herinneren. 
In 1983 had Arie het vrijwilligerswerk beëindigd, totdat 
zijn kinderen weer gingen voetballen. Hij werd jeugdlei-
der van het meisjesteam en viel af en toe in als leider van 
het jongensteam. Het draaien van bardiensten pakte hij 
ook weer op, dat ongeveer één keer in de vijf weken op 
donderdag plaatsvindt. Sindsdien is Arie weer betrok-
ken bij de club en verricht hij vrijwilligerswerk. Vrijwilli-
ger van het jaar is Arie al eens geworden. Dit was tijdens 
de millenniumwisseling samen met Marcel Ruesen. 

De enthousiaste vrijwilliger zit ook in de schoonmaak-
ploeg, wat hij al ruim vijf jaar doet op maandag en vrij-
dag. “Het is een erg leuke ploeg. Of het schoonmaken 
leuk werk is weet ik niet, maar het is in ieder geval erg 
gezellig en daar gaat het om”, vertelt Arie.

Belangstellenden voor vrijwilligerswerk kunnen zich 
uiteraard altijd aanmelden. Zowel de bardiensten, als 
de schoonmaakploeg, die op maandag en/of vrijdag de 
kantine en kleedkamers schoonmaken, kunnen extra 
handen gebruiken. Ook is het van belang dat gebruikers 
van deze ruimten niet te veel rommel achterlaten. 

“Ik heb respect voor iedereen die hier wat doet. Er moet 
nu eenmaal veel gedaan worden. Hoe meer er mee hel-
pen, hoe lichter het werk wordt. Dit is het uitgangspunt, 
de club draait op vrijwilligers”, besluit Arie. 
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VOETBALZUSSEN
Roanne en Leonie Oostwouder

Eerder speelden de tweelingzussen Mariska en 
Manon van der Kooij en de zussen Masha en Fanny 
van Schie al in hetzelfde damesteam. Nu zijn het de 
gezusters Oostwouder die samen spelen in het eerste 
vrouwenelftal van SV Nootdorp. Een aantal jaren 
geleden werd het meisjesteam met daarin Leonie 
samengevoegd met het damesteam van Roanne. 
Sindsdien staan de dames iedere zaterdag met elkaar 
op het veld. “Vroeger vlogen we elkaar nog weleens 
in de haren, maar inmiddels zijn we vriendinnen en 
gebeurt dat niet meer zo vaak”, zegt Leonie. Roanne 
vult aan: “Het is ook makkelijk, want papa en mama 
hoeven nu maar naar één wedstrijd te komen kijken.”

Door: Yentl Langenberg

Hoe lang voetballen jullie al?
Roanne: Ik voetbal al bij SV Nootdorp sinds mijn zesde. 
Ik speelde onder anderen in een meisjesteam en in de 
E4. Ik heb nog getraind op een veld zonder gras.
Leonie: Toen Roanne al voetbalde, en ik nog niet, snapte 
ik niet wat ‘thuis’ spelen betekende. Ik begreep dan niet 
dat ik haar niet zag op het grasveldje voor de deur, waar 
ik zelf altijd voetbalde. Ik ben daarna ook gaan voet-
ballen bij SV, tussen mijn zesde en zevende. Samen met 
Michelle Rouwhorst ben ik begonnen. Michelle voetbalt 
ook nog steeds. We hebben eerst alleen getraind en 
daarna zijn we een meisjesteam gestart.

Waarom kozen jullie voor voetbal?
Roanne: Door mijn vader waren we bij iedere thuiswed-
strijd van SV. We speelden toen altijd in de bosjes rond-
om de club. Ook kropen we regelmatig in de papiercon-
tainers en over de sloot naar NTC. Dat mocht natuurlijk 
niet, maar dat was het leukste. Toen ik klaar was met 
zwemmen was de vraag wat ik dan zou gaan doen. Mijn 
vader zei: ga op voetbal! We liepen er toch al rond, dus 
ik dacht dan ga ik er ook maar spelen. Ik ben er nooit 
meer afgegaan.
Leonie: Ik heb eerst van alles geprobeerd: gym, turnen, 
tennis. Maar omdat Roanne al op voetbal zat, vond ik 
dat ook wel interessant. Mijn moeder heeft bij SV ge-
speeld en mijn vader was er altijd te vinden, dus het was 
logisch dat we ook bij SV gingen spelen en niet bij een 
andere club.

Wat is jullie eerste herinnering aan voetballen?
Leonie: Toen ik in de MP1 zat met de meisjes vonden we 
het allemaal heel leuk, maar we konden er eigenlijk niet 
zoveel van. Af en toe wonnen we wel wedstrijden. Het 
was dan extra gaaf als we van jongens wonnen, want 
ze dachten allemaal ‘kat in het bakkie’, maar niet dus. 
Uiteindelijk werden we steeds beter en hebben we ook 
nog hoofdklasse gespeeld. 
Roanne: Ik weet nog heel goed dat ik in de E4 zat en 
dat ik tijdens een wedstrijd op de bal ben gaan zitten. 
Geen idee waarom ik dat deed. Het heeft zoveel indruk 
gemaakt dat ik dat niet mocht doen, dat ik het daarna 
ook nooit meer gedaan heb.

Wat hebben jullie van elkaar geleerd en/of wat kunnen 
jullie nog leren?
Leonie: Roanne kan van mij leren dat ze niet altijd de 
bal gelijk moet wegschieten. Even rustig om je heen kij-
ken en in de voeten schieten. 
Roanne: Dat is heel erg ja! Ik kan wel in de voeten schie-
ten, maar ik moet inderdaad de bal niet meer gelijk 
wegschieten.
Leonie: Van Roanne heb ik geleerd fysieker te voetballen. 
Bij de dames leer je om meer je lichaam te gebruiken.
Roanne: Leonie moet wat positiever blijven als het even 
niet lukt. Ze wil dan gelijk wissel. In een team moet je 
wel rekening houden met elkaar.

Wie is er beter?
In koor: Ik!
Leonie: Roanne staat als een huis achterin. Het maakt 
niet uit of ze de bal raakt of haar vrouwtje, ze komen 
haar niet voorbij.
Roanne: Leonie heeft meer voetbalkwaliteiten, die 
heeft meer trucjes in huis dan ik.
Leonie: We zijn allebei fanatiek, dat is echt een ‘Oost-
woudertrekje’. 
Roanne: Ik wil altijd winnen, maar ik blijf niet lang cha-
grijnig. Dan gaan we maar voor de derde helft!

Wat zijn jullie verwachtingen voor aankomend seizoen?
Roanne: We kunnen het in ieder geval niet slechter 
doen dan vorig seizoen. We gaan voor het linkerrijtje en 
we hopen dat de nieuwe tenues van onze sponsor Dirk 
Steeneveld daaraan bij zullen dragen.
Leonie: Van de fysio moet ik nadenken of het goed ge-
noeg gaat met mijn knie. Maar zolang het kan, vind ik 
het leuk en gezellig.
Roanne: De voetbal is voor mij gezelligheid. We hebben 
een heel hecht team, leuke trainer en zijn echt vriendin-
nen geworden met elkaar door de voetbal. Door SV heb 
ik ook een hechte band gekregen met mijn zusje.
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EERSTE PERIODE

TWEEDE PERIODE
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WEDSTRIJDPROGRAMMA Hoofdklasse A

 1 september 
Capelle 
De Jodan Boys
FC Rijnvogels
Achilles Veen
Spijkenisse
XerxesDZB
Swift
Zwaluwen

 27 oktober 
FC Rijnvogels 
Swift 
FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 
DFS sv 
Smitshoek

 26 januari 
De Jodan Boys 
FC Rijnvogels 
Achilles Veen 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord

 13 april 
FC Rijnvogels 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede 
Smitshoek

 8 september 
FC ‘s-Gravenzande 
Nootdorp 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 
Volendam (rkav) 
DFS sv 
Smitshoek

 3 november 
Capelle 
De Jodan Boys 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Zwaluwen 
Nootdorp 
Volendam (rkav)

 2 februari 
Capelle 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Nootdorp 
Ter Leede 
Volendam (rkav) 
DFS 
sv Smitshoek

 20 april 
Capelle 
De Jodan Boys
Achilles Veen 
Nootdorp 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 
Volendam (rkav) 
DFS sv

 15 september 
De Jodan Boys
FC Rijnvogels
Achilles Veen
Spijkenisse
XerxesDZB 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande

 17 november 
FC Rijnvogels 
XerxesDZB 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch 
Volendam (rkav) 
Smitshoek

 9 februari 
De Jodan Boys 
FC Rijnvogels 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 

 4 mei 
Capelle 
De Jodan Boys 
FC Rijnvogels 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Swift 
Zwaluwen

 22 september 
Capelle 
Nootdorp 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch
SC Feyenoord
Volendam (rkav)
DFS sv 
Smitshoek

 24 november 
Capelle 
De Jodan Boys 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
Swift 
Nootdorp 
SC Feyenoord 
DFS sv

 16 februari 
Capelle 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Nootdorp 
Volendam (rkav) 
DFS sv 
Smitshoek

 11 mei 
FC ‘s-Gravenzande 
Nootdorp 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 
Volendam (rkav) 
DFS sv 
Smitshoek

 29 september 
De Jodan Boys 
FC Rijnvogels 
Achilles Veen 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord

 1 december 
FC Rijnvogels 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede 
Smitshoek

 9 maart 
FC Rijnvogels 
Swift 
FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 
DFS sv 
Smitshoek

 18 mei 
De Jodan Boys 
FC Rijnvogels 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande

 6 oktober 
Capelle 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Nootdorp 
Ter Leede 
Volendam (rkav) 
DFS sv 
Smitshoek

 8 december 
Capelle 
De Jodan Boys 
Achilles Veen 
Nootdorp 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 
Volendam (rkav) 
DFS sv

 16 maart
Capelle 
De Jodan Boys 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Zwaluwen 
Nootdorp 
Volendam (rkav)

 25 mei 
Capelle 
Nootdorp 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 
Volendam (rkav) 
DFS sv 
Smitshoek

 13 oktober 
De Jodan Boys 
FC Rijnvogels 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord

 15 december 
De Jodan Boys 
FC Rijnvogels 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Swift 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande

 23 maart 
FC Rijnvogels 
XerxesDZB 
Zwaluwen 
FC ‘s-Gravenzande 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch 
Volendam (rkav) 
Smitshoek

 20 oktober 
Capelle 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
XerxesDZB 
Nootdorp 
Volendam (rkav) 
DFS sv 
Smitshoek

 19 januari 
Capelle 
Nootdorp 
Ter Leede 
Jong FC Den Bosch 
SC Feyenoord 
Volendam (rkav) 
DFS sv 
Smitshoek

 6 april 
Capelle 
De Jodan Boys 
Achilles Veen 
Spijkenisse 
Swift 
Nootdorp 
SC Feyenoord 
DFS sv

Wijzigingen voorbehouden.

- Volendam (rkav)
- Ter Leede
- FC ‘s-Gravenzande
- Nootdorp
- SC Feyenoord
- DFS sv
- Smitshoek
- Jong FC Den Bosch

- Jong FC Den Bosch
- De Jodan Boys
- FC ‘s-Gravenzande
- FC Rijnvogels
- SC Feyenoord
- Swift
- Zwaluwen
- Ter Leede

- XerxesDZB
- Spijkenisse
- Swift
- FC ‘s-Gravenzande
- FC Rijnvogels
- Zwaluwen
- Achilles Veen
- De Jodan Boys

- Swift
- Spijkenisse
- De Jodan Boys
- Achilles Veen
- SC Feyenoord
- Nootdorp
- DFS sv
- Capelle

- SC Feyenoord
- FC ‘s-Gravenzande
- Ter Leede
- Swift
- Smitshoek
- FC Rijnvogels
- DFS sv
- Jong FC Den Bosch

- DFS sv
- Spijkenisse
- Capelle
- XerxesDZB
- Nootdorp
- Smitshoek
- Ter Leede
- Volendam (rkav)

- Ter Leede
- FC Rijnvogels
- XerxesDZB
- Smitshoek
- Zwaluwen
- Volendam (rkav)
- Jong FC Den Bosch
- FC ‘s-Gravenzande

- De Jodan Boys
- Achilles Veen
- Swift
- DFS sv
- Capelle
- SC Feyenoord
- Nootdorp
- Spijkenisse

- Achilles Veen
- XerxesDZB
- Volendam (rkav)
- DFS sv
- Spijkenisse
- Smitshoek
- Capelle
- Nootdorp

- Zwaluwen
- XerxesDZB
- Swift
- Smitshoek
- FC Rijnvogels
- FC ‘s-Gravenzande
- Spijkenisse
- Ter Leede

- Smitshoek
- Zwaluwen
- FC ‘s-Gravenzande
- XerxesDZB
- FC Rijnvogels
- Jong FC Den Bosch
- Ter Leede
- Volendam (rkav)

- De Jodan Boys
- FC Rijnvogels
- Zwaluwen
- FC ‘s-Gravenzande
- Swift
- Ter Leede
- SC Feyenoord
- Jong FC Den Bosch

- Nootdorp
- SC Feyenoord
- DFS sv
- Jong FC Den Bosch
- Ter Leede
- Volendam (rkav)
- FC ‘s-Gravenzande
- Smitshoek

- Jong FC Den Bosch
- Volendam (rkav)
- De Jodan Boys
- Achilles Veen
- Capelle
- SC Feyenoord
- DFS sv
- Nootdorp

- FC Rijnvogels
- Achilles Veen
- De Jodan Boys
- Zwaluwen
- Spijkenisse
- Capelle
- XerxesDZB
- Swift

- FC Rijnvogels
- Spijkenisse
- Zwaluwen
- Ter Leede
- Swift
- XerxesDZB
- FC ‘s-Gravenzande
- Smitshoek

- Zwaluwen
- Spijkenisse
- De Jodan Boys
- Achilles Veen
- Volendam (rkav)
- Capelle
- Nootdorp
- XerxesDZB

- Jong FC Den Bosch
- Smitshoek
- Volendam (rkav)
- DFS sv
- Nootdorp
- SC Feyenoord
- Ter Leede
- Capelle

- Nootdorp
- Volendam (rkav)
- Smitshoek
- Capelle
- Jong FC Den Bosch
- DFS sv
- SC Feyenoord
- Ter Leede

- DFS sv
- Swift
- SC Feyenoord
- Jong FC Den Bosch
- Ter Leede
- FC ‘s-Gravenzande
- FC Rijnvogels
- Smitshoek

- Spijkenisse
- De Jodan Boys
- FC ‘s-Gravenzande
- XerxesDZB
- Zwaluwen
- FC Rijnvogels
- Swift
- Achilles Veen

- Swift
- Capelle
- Spijkenisse
- Achilles Veen
- De Jodan Boys
- XerxesDZB
- FC Rijnvogels
- Zwaluwen

- Smitshoek
- SC Feyenoord
- DFS sv
- Nootdorp
- Capelle
- Ter Leede
- Volendam (rkav)
- Jong FC Den Bosch

- Swift
- Achilles Veen
- Zwaluwen
- FC ‘s-Gravenzande
- FC Rijnvogels
- De Jodan Boys
- Jong FC Den Bosch
- SC Feyenoord

- Capelle
- De Jodan Boys
- SC Feyenoord
- Jong FC Den Bosch
- Achilles Veen
- Volendam (rkav)
- Nootdorp
- DFS sv

- FC ‘s-Gravenzande
- XerxesDZB
- Zwaluwen
- De Jodan Boys
- Swift
- Achilles Veen
- Spijkenisse
- FC Rijnvogels

- Volendam (rkav)
- Ter Leede
- Spijkenisse
- Capelle
- XerxesDZB
- Nootdorp
- DFS sv
- Smitshoek 

- Achilles Veen
- FC Rijnvogels
- Swift
- Zwaluwen
- Jong FC Den Bosch
- SC Feyenoord
- De Jodan Boys
- FC ‘s-Gravenzande 

- Capelle
- Achilles Veen
- Nootdorp
- Spijkenisse
- XerxesDZB
- Volendam (rkav)
- Smitshoek
- DFS sv

- Jong FC Den Bosch
- De Jodan Boys
- FC ‘s-Gravenzande
- FC Rijnvogels
- SC Feyenoord
- Swift
- Zwaluwen
- Ter Leede 
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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!”

Koperslager 17, Nootdorp
088 - 399 00 99

schoutentechniekgroep.nl
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JEUGDPRAAT
Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst! 

Wat dat betreft zit het wel goed bij onze club. We zien 
de resultaten van het ingezette beleid van de 
afgelopen jaren vertaald worden in het steeds hogere 
niveau waarop onze jeugdteams spelen. Waar in het 
verleden jeugdspelers vertrokken naar omliggende 
verenigingen, zien we nu het omgekeerde ontstaan. 
De ultieme bevestiging dat we goed bezig zijn! 

Door: Jan Kok

Vorig seizoen is achter de schermen al hard gewerkt 
aan de aanstelling van de trainersstaf en het samen-
stellen van de selectie- en de overige teams voor het 
seizoen 2018-2019. Voor dit seizoen is dat ook weer 
een hele uitdaging omdat er nu meer teams op een 
‘kwartveld’ gaan spelen, omdat we zijn overgestapt 
naar een indeling per leeftijdsklasse per geboortejaar 
in plaats van een samenstelling over twee geboorte-
jaren. We zijn dus van zes leeftijdscategorieën op tien 
leeftijdscategorieën gegaan, wat gevolgen heeft voor 
de hele jeugdafdeling. Denk aan meer inzet van trai-
ners, leiders, spelbegeleiders/scheidsrechters en ook op 
de aanschaf van het materiaal. Om aan alles te kun-
nen voldoen, zijn er nieuwe pupillendoeltjes en een 
aantal drie-bij-één doeltjes aangeschaft om voldoende 
trainings- en wedstrijdmateriaal te hebben. We zijn 
dan ook blij dat dit onder andere mede mogelijk is ge-
maakt door de Club van 100. Op het bord in de kantine 
is te lezen wie hier aan bijdragen en mocht u dat ook 
willen doen dan kunt u hier informatie over vinden op 
de website van SV Nootdorp. 

Een ander punt van aandacht is de EHBO, ondanks di-
verse oproepen lukt het niet om hierin zelfvoorzienend 
te zijn, hoewel er gelukkig een aantal ouders de cursus 
hebben gevolgd en het diploma hebben behaald. He-
laas zijn we er nog niet. Als vereniging zijn we afhan-
kelijk van de inzet van de ouders en gelukkig zien we 
steeds meer ouders die bereid zijn om hun steentje bij 
te dragen.

Soms bekruipt mij (en mij niet alleen) wel eens het 
gevoel dat er met het aangaan van het lidmaatschap 
een dienst wordt ingekocht en dat men dan niets meer 
hoeft te doen, maar dat is absoluut niet het geval. Om 
gezond te kunnen blijven is de inzet van de ouders su-
perbelangrijk en je ziet ook dat het positieve energie 
geeft. Als voorbeeld neem ik de organisatie van het 
jeugdtoernooi van 2 juni. De toernooicommissie, de 
kantinecommissie en de scheidsrechterscommissie zijn 
hier samen in opgetrokken en met hulp van een aantal 
ouders met ervaring in de horeca is een toptoernooi 
neergezet. Het toernooi heeft de onderlinge band 
versterkt en daar doen we het allemaal voor. Ook dit 
seizoen staan alle commissies (DAC, HVC, Kantine-, Ko-
kon, Scheidsrechters-, Toernooi-, Sponsor-, Web com-
missie, Wedstrijdsecretariaat en de Zaterdagdienst) 
weer klaar om er weer een geslaagd seizoen van te 
maken. Met opzet noem ik de naam van de commissie 
Fairplay niet in het rijtje commissies, want ik hoop dat 
zij een rustig seizoen gaan krijgen. Als laatste noem 
ik de onderhoudsploeg die elke maandag en vrijdag 
zowel de kleedkamers, als de kantine opruimen en er 
voor zorgen dat de velden en het materiaal gebruiks-
klaar is. Daar mag wel eens wat meer aandacht aan 
besteed worden, want het is vaak bedroevend hoe de 
kleedkamers achter worden gelaten na de trainingen 
en de wedstrijden. Kortom: een aandachtspunt voor de 
hele vereniging!

Namens de Jeugdcommissie wens ik iedereen een ge-
zellig en sportief seizoen toe.
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HOOFDSPONSOR
Van luie spits tot snelle zakenman 

Door: Jeroen van den Akker

Van harte gefeliciteerd met het lijfsbehoud in de 
hoofdklasse. Hoe heb je het afgelopen seizoen 
beleefd? 
Voor mij was het een wispelturig en onstuimig sei-
zoen. Het bizarre 4-3 verlies bij AFC is daar een mooi 
voorbeeld van. Ik had er niet aan moeten denken dat 
deze verloren punten ons uiteindelijk de kop hadden 
gekost. De staf en de spelers hebben samen met veel 
inzet, passie en plezier het maximale gepresteerd. Het 
lijfsbehoud geeft energie voor het komende seizoen.

Hoe ziet jouw voetbalcarrière eruit?
Je kunt niet echt spreken van ‘een carrière’. In de jeugd 
heb ik bij BTC ( het latere RAVA) uit Houtwijk gespeeld. 
Ik was een luie spits, maar wel eentje die altijd op de 
goede plek stond en scoorde als het er op aan kwam. 
Op mijn zestiende ben ik gestopt. Mijn moeder kwam 
destijds meer op school dan ikzelf, dus ben ik gaan 
werken in de horeca. Toen kwam er van ’s avonds trai-
nen niet veel meer terecht. 

Met je maatschappelijke carrière gaat het een 
stuk beter. Je hebt de kwaliteiten om zakelijk ‘te 
scoren’. Vertel?
Na vijf jaar zestig à zeventig uur in de week in de horeca 
te hebben gewerkt, bedacht ik me dat ik dat niet lang 
vol zou houden. Via via kwam ik toen op de ICT helpdesk 
van een grote verzekeraar terecht. In 2008 ben ik samen 
met een compagnon SBC Solutions gestart, in 2012 heb-
ben we de samenwerking beëindigd en heb ik Desktop 
To Work opgericht. Wij zijn gespecialiseerd in het aan-
bieden van online werkplekken en ICT-oplossingen. We 
maken een mooie en gezonde groei door. Naast Desktop 
To Work ben ik samen met mijn neef tapasformule Leef! 
gestart. Dit loopt ook goed en we hebben inmiddels drie 
mooie restaurants in Den Haag, Nootdorp en Delft en 
een prachtige strandtent op Kijkduin. 

Hoe ben je als Hagenees in aanraking gekomen 
met SV Nootdorp?
Via mijn toenmalige buurman en vriend Marco Toonen 

Duco Rob is eigenaar van Desktop To Work en sinds twee jaar trotse hoofdsponsor van SV Nootdorp. 
Voor dit interview treffen we elkaar in een ruim en modern kantoorpand aan de Laan van Waalhaven in Ypenburg. 

(leider van SV Nootdorp 1). Marco’s kinderen speelden 
in de jeugd bij SV Nootdorp en mijn zoontje Milan was 
helemaal gek van voetbal. Zodra het kon wilde hij ook 
op voetbal en van Marco mocht Milan maar lid worden 
van één club: SV Nootdorp! 

Van je buurman moet het maar hebben, door hem 
ben je nu hoofdsponsor met Desktop To Work. 
Dat ging geleidelijk hoor. Er was geen sponsor voor 
het team van Milan en als betrokken ouder heb ik toen 
hun tenue gesponsord. Op een gegeven moment hoor-
de ik dat het shirt van het 1e vrijkwam. Eenmaal op het 
shirt kwam ik steeds meer in contact met de jongens 
van de selectie. Voor ik het wist sponsorde ik een eten-
tje of een trainingskamp naar Barcelona. Dan is het een 
kleine stap naar het hoofdsponsorschap. En dat doe ik 
nu twee jaar met veel plezier.

Waar zit voor jou dit plezier?
De selectie is het uithangbord van de club, ik zie de wil 
om te winnen, de passie en het plezier. Doelen stellen 
en daar naartoe werken, dat spreekt mij persoonlijk 
enorm aan. Dat verlang ik ook van de medewerkers 
binnen mijn bedrijf. 

Wat betekent SV Nootdorp voor jou? 
Het is een echte vereniging waarbij het draait om loya-
liteit en solidariteit. SV Nootdorp is een club die men-
sen met elkaar verbindt. Waarbij plezier voor de jeugd 
heel belangrijk is en waar tegelijkertijd prestaties van 
een 1e elftal worden gevraagd.  

Hoe ziet de toekomst van SV Nootdorp eruit?
De focus moet liggen op het verder professionaliseren 
van de club en het benutten van nieuwe kansen, zodat 
we het lijfsbehoud verder uitbouwen en we een sta-
biele hoofdklassevereniging zijn die jaarlijks eindigt in 
‘het linkerrijtje’. Een mooie stap daarvoor is natuurlijk 
het uitbreiden van de kleedkamers onder de tribune. 
Daarnaast moeten we werken aan meer leden om de 
stabiliteit en continuïteit te kunnen waarborgen. 
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VOORDELIGE OPSLAGRUIMTE NODIG?

MAAK GRATIS GEBRUIK VAN DEZE AANHANGWAGEN!

GILDEWEG 12 | NOOTDORP | TEL. 015-3614392
WWW.DEKONING-SELFSTORAGE.NL

VOORDELIGE OPSLAGRUIMTE NODIG?

MAAK GRATIS GEBRUIK VAN DEZE AANHANGWAGEN!

GILDEWEG 12 | NOOTDORP | TEL. 015-3614392
WWW.DEKONING-SELFSTORAGE.NL

Op zoek naar
opslagruimte?

Wij verhuren ook
kantoorruimte! 

Al vanaf 15m2

Voor iedereen een ruimte op maat bij 
de Koning Self-Storage! 
Flexibele opslag: u bepaalt hoeveel, wanneer en  
hoelang u huurt. Al vanaf 1 maand. En u kunt 
tussentijds kosteloos en onbeperkt wijzigen 
naar een grotere of kleinere unit.

Bij inlevering van deze BON 
betaalt u de eerste maand de 
helft van de huurprijs*
*bij een minimale huurtermijn van 3 maanden



Huren vanaf € 40,-

L.T.M. Wortel accountant/administratieconsulent
C.A.A. Mooijman relatiebeheerder

bezoekadres Hofweg 11, 2631 XD  Nootdorp
postadres Postbus 9, 2630 AA  Nootdorp

telefoon (015) 310 85 41
e-mail info@mooijman-acc.nl

internet  www.mooijman-acc.nl

Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:
 Ϗ  beoordelen en inrichten van administraties
 Ϗ  samenstellen van jaarrekeningen
 Ϗ  belastingaangiften en adviezen
 Ϗ  verzorgen van en het adviseren inzake  

 salarisadministraties

Lid NBA   Register Belastingadviseurs

Wij geven nieuw leven 
aan gebruikte materialen

Afval bestaat niet. Iedere dag opnieuw leveren 
we bij Renewi hiervoor het bewijs. We recyclen 
of herwinnen bijna 90% van het afval dat we 
ontvangen, en verwerken elk jaar ongeveer 14 
miljoen ton afval tot waardevolle producten of 
energie. 

Voor ons is afval een manier van denken, een kans. 
Meer weten? www.renewi.com
Radonstraat 231 | 2718 SV Zoetermeer
Ambachtsweg 56 | 2641 KT Pijnacker
079 - 36 33 030

RENEWI0145_Advertentie_90x130_V2.indd   1 29-5-2018   14:47:17

Uw huis kan niet 
in betere handen zijn!

Tel. 015-3619612
info@vandergaagschilders.nl
www. vandergaagschilders.nl

S c h i l d e r s  i n  N o o t d o r p ,  P i j n a c k e r,  Z o e t e r m e e r
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BALSPONSOREN
Seizoen 2018 - 2019

8 september SV Nootdorp - Capelle Chris De Vreede Electra   

22 september SV Nootdorp - XerxesDZB  Bouwcenter Koolschijn

6 oktober SV Nootdorp - Zwaluwen Grundeken Automaterialen

20 oktober  SV Nootdorp - SC Feyenoord  Nivo Keukens

3 november  SV Nootdorp - DFS sv  Zomerschoe 
  Project- en Woninginrichting

10 november  Eerste bekerronde  Verboon Compressoren

24 november SV Nootdorp - Jong FC Den Bosch  Eetcafé 1837 /
  De Boerenstal feestlocatie

8 december  SV Nootdorp - Ter Leede  Leo’s Bandenhotel 

19 januari  SV Nootdorp - Spijkenisse  Technisch Adviesburo P. Jansen 

2 februari  SV Nootdorp - FC ‘s-Gravenzande  Fred van de Sande 

16 februari  SV Nootdorp - Swift  Dijksman & Partners 

16 maart  SV Nootdorp - FC Rijnvogels  LDM Facility Service B.V.

6 april SV Nootdorp - Volendam (rkav) KBZ Diamanttechniek 

20 april  SV Nootdorp - Smitshoek  Autobedrijf Steeneveld

11 mei  SV Nootdorp - Achilles Veen  BBQ Specialist de Visser

25 mei  SV Nootdorp - Jodan Boys  Residentie Security Services  
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Foto: Ria Wilschut
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LANGDURIGE SAMENWERKING
De grote vraagbaak van SV Nootdorp

Door: Frans ter Linden

Door het beroep van zijn vader heeft Jan in verschil-
lende plaatsen in Nederland gewoond. Van Zegveld 
(1961) naar Baarn (1967), vervolgens naar Zoetermeer 
(1973) en Rotterdam (1982). In 1991 is hij uiteindelijk in 
Nootdorp beland.

De drie kinderen (Ruben, Kirsten en Renate) van Jan en 
zijn vrouw Mariëtte hebben allemaal jaren bij sv Noot-
dorp gevoetbald. Zelf heeft kleine Jan in het verleden 
wat aan judo gedaan en gevoetbald bij TOV. Afhan-
kelijk van de uitslag stond dit voor “Tot Ons Vreugde” 
of “Tot Ons Verdriet”. Later maakte hij deel uit van 
het recreatieteam zaalvoetbal, dat bestond uit vaders 
waarvan de kinderen bij SV Nootdorp voetbalden. Het 
recreatieteam is in 2005 gestart en daar zijn vele vrij-
willigers uit voorgekomen. Daarnaast heeft het team 
vele sterspelers voortgebracht. Als Jan op dreef was, 
dan kon je maar beter niet tegenover hem gaan staan!

In 2004 is Jan benaderd door Frits Lamens of hij kon 
helpen met de zaterdagdienst. Dat heeft hij toen ge-
daan, samen met Roel Bothof. Vanaf die tijd is hij ac-
tief binnen de vereniging in zijn vele rollen en functies. 
Vele jaren is hij ook leider geweest bij de diverse teams 
waar Herman van der Wall trainer van was. 

Jan is altijd bezig en houdt van aanpakken, als een 
tube Alabastine vult hij vele gaten die soms binnen de 
vereniging vallen. Buiten zijn bestuursfunctie (porte-
feuille jeugd) is hem niets te veel. Ook doet hij al weer 
geruime tijd het wedstrijdsecretariaat, wat al met al 
erg veel tijd kost. Ook schuift hij aan bij onder anderen 
de toernooicommissie, de organisatie voor het school-
voetbaltoernooi en de thuistoernooien.

Een van zijn vele gevleugelde uitspraken “ik weet niet wie het wel doet, maar ik weet wel wie het niet doet” kan 
maar van een persoon zijn. Jawel, het gaat over de in Zegveld geboren domineeszoon Jan Kok. Voor velen bekend 
als de grote vraagbaak. Vraag het aan Jan en je krijgt de informatie die je zoekt of hij regelt wel het een en ander.

Jan geniet verder vooral van zijn gezin, lekker en goed 
eten, mooie muziek en de vakanties, waaronder de 
jaarlijkse wintersportvakanties. Naast zijn werk voor 
Samco, heeft hij van zijn hobby omtrent wijnen ook 
zijn deugd kunnen maken. Jan levert namelijk wijnen 
en organiseert wijnproeverijen. 

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
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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.

Uw online slager!

www.LeJean.nl
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ACTIVITEITEN JEUGD 
De Activiteiten Commissie van SV Nootdorp alias DAC

Door: Tamara Rob

Wij stellen onszelf tot doel om voor de jeugd van SV 
Nootdorp, naast het voetballen, activiteiten te organi-
seren waarbij de stervoetballers van alle teams gemixt 
worden om elkaar beter te leren kennen en om zo de 
binding, zowel onderling, als met de club, te vergroten. 
Wij streven na de activiteiten zonder enige bijdrage in 
de vorm van geld van de ouders te organiseren. Dit is 
bedoeld om de drempel voor activiteiten zo laag mo-
gelijk te houden en voor iedereen toegankelijk. Spon-
soring is altijd welkom in elke vorm, dus denkend aan 
prijzen, eten, et cetera. 

De Activiteiten Commissie bestaat op dit moment uit 
tien leden: Rob van der Werf is de vader van Liam, Ta-
mara Rob is de moeder van Djonno, Milan en Boas, Juli-
et Hartlieb is de moeder van Jaydon, Shane en Bradley, 
Esther Toonen is de moeder van Dylan, Kimberley van 
Gils is de moeder van, Nienke van Rooijen is de moe-
der van Sven en Vigho, Taskin Tasdemir is de vader van 
Sem, Milan en Levi, Max Kersbergen voetbalt zelf in de 
JO17, Sven Kersbergen en Naomi van Ravesteijn.
Op dit moment is er een vacature beschikbaar voor een 
enthousiaste en actieve vader die het leuk vindt om ons 
te ondersteunen bij niet-voetbalgerelateerde activitei-
ten. Denk jij dat je deze vader bent of kent? Stuur dan 
een mail naar dac@svnootdorp.nl.

Onze activiteiten worden op de site van SV Nootdorp 
in de agenda gepland en zullen ook bekend gemaakt 
worden door de flyers in de kantine bij SV Nootdorp. 

Aankomend seizoen staan de volgende activiteiten  
gepland:

Herfstkamp
Doelgroep: mini’s t/m JO12 
Datum: 21-22-23-24 oktober 2018 

Sinterklaas
Doelgroep: mini’s t/m JO8
Datum: eind november 2018 op woensdag of zondag

Vriendjes- en vriendinnetjesdag
Doelgroep: mini’s t/m JO10
Datum: op een woensdag in maart 2018

Pasen
Doelgroep: mini’s t/m JO10
Datum: goede vrijdag 19 april 2019

Wij hopen weer veel aanmeldingen te ontvangen voor 
al onze activiteiten om samen met jullie stervoetballers 
er een onvergetelijk seizoen van te maken.

Een sportieve groet, 

Alle leden van De Activiteiten Commissie
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TERUGBLIK SEIZOEN 2017-2018
“We hebben het weer geflikt”

Door: Dick Boereboom

Vorig jaar hadden we na een turbulent seizoen promotie behaald voor de eerste en tweede groep. De eerste 
groep mocht dit seizoen daardoor het walhalla van het zaterdagvoetbal betreden in de hoofdklasse. Met ploegen 
als Noordwijk, Ter Leede, Hoek, SteDoCo, Rijnvogels en nog een aantal grote clubs een mooie, maar loodzware 
uitdaging om de doelstelling te behalen: het linkerrijtje. De tweede groep mocht aantreden in de op één na hoogste 
reserveklasse en had ook mooie tegenstanders als Scheveningen, Westlandia en ’s-Gravenzande. Ook voor de tweede 
groep hadden we de lat hoog gelegd: een top vijf-positie. 

De eerste groep
Het eerste debuteerde op zaterdag 2 september 2017 
uitstekend in de Hoofdklasse door thuis RVVH met 2-0 
te verslaan. De wedstrijd gaf uitstekend weer waar 
we voor staan. We kwamen al vroeg in de wedstrijd 
met een man minder te staan met een penalty tegen. 
Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met passie, veer-
kracht en het klaar staan voor elkaar. In de eerste sei-
zoenshelft presteerden we vervolgens prima, want van 
de 14 wedstrijden werden er 6 gewonnen, 1 gelijk ge-
speeld en 7 verloren. Met 19 punten gingen we op een 
negende positie van de ranglijst de winterstop in.

Tijdens de winterstop verbleef de 1e selectie van 11 
tot en met 14 januari ook nu weer in Barcelona, om 
ons optimaal voor te bereiden op de tweede seizoens-
helft. Het trainingskamp werd een groot succes. Door 
de hulp van onze hoofdsponsor en onze inzet op een 
zeer geslaagde dineravond werd de begroting voor het 
kamp sluitend. Het diner en de aansluitende veiling zal 
dit seizoen zeker weer gehouden worden en hopen op 
een wederom geslaagde avond, dat het een mooie tra-
ditie mag worden.
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Na de winterstop ging het moeizamer met de presta-
ties, dat kwam mede door blessures en schorsingen. 
Tot en met de laatste wedstrijddag moesten we knok-
ken voor lijfsbehoud. In die laatste speelronde werd in 
Nootdorp Smitshoek met 3-1 verslagen en werd hier-
mee het doel (als debutant het eerste seizoen overle-
ven in de Hoofdklasse) gerealiseerd. 

Van de in totaal 30 competitiewedstrijden wisten we er 
10 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 18 keer ver-
loren. Met 32 punten, en een doelgemiddelde van 35 
voor en 67 tegen, eindigden we op de twaalfde positie 
van de ranglijst. De doelstelling, het linkerrijtje, werd 
helaas niet gehaald, maar door het behoud mogen we 
het dit seizoen opnieuw proberen om het linkerrijtje te 
behalen. Zoals gebruikelijk volgde aan het einde van 
het seizoen de bekendmaking van speler van het sei-
zoen bij sv Nootdorp 1. Keeper Yannic Augustinus pro-
longeerde zijn titel voor de nummer 2 Mike Hollenberg 
en nummer 3 Maurice Kerkhof.

De tweede groep
Na het kampioenschap 2016-2017 waren de verwach-
tingen hooggespannen. Met Marco van Leest als nieu-
we trainer is het afgelopen seizoen gezaaid en geïn-
vesteerd in een ploeg die veel van elkaar heeft kunnen 
leren en de basis heeft gelegd voor een top 5-positie 
in het komende seizoen. Met hoogtepunten als het 
trainingskamp in Valencia en een aantal verrassend 
gewonnen wedstrijden van hoger geplaatste teams, 
kende het team ook een aantal mindere momenten 
zoals verrassend verloren wedstrijden van veel lager 
geplaatste teams waarmee het tweede uiteindelijk zich 

in het rechter rijtje heeft laten parkeren, maar na de 
zomervakantie van 2018 zal ook groep twee een her-
kansing krijgen. 

Na de laatste wedstrijd, het afsluitende etentje, een af-
sluitend boottochtje en vele tussentijdse en afsluitende 
drankjes is het seizoen van de tweede groep afgesloten 
en kijken we vooral terug op alle mooie herinneringen 
die de groep heeft beleefd. Trainer, spelers en de ove-
rige stafleden zijn inmiddels samengesmolten tot een 
kersverse hechte groep met alle benodigde potentie 
dat komend seizoen bereid zal zijn om te strijden, te 
lachen en te huilen.. maar dan wel allemaal tegelijk! 
Allen voor één, één voor allen zal het worden om de 
clubnaam hoog te houden.

Afscheid
Na afloop van het seizoen hebben we om uiteenlopen-
de redenen afscheid moeten nemen van een flink aan-
tal spelers van zowel de eerste, als de tweede groep. 
Afscheid nemen hoort ook bij het niveau waar we mee 
bezig zijn. Vaak is het berusting, vaak acceptatie en 
heel soms is het teleurstelling.

Afscheid nemen doet me zeker wat. Jongens die vier 
jaar lang alles hebben gegeven voor het team en zich-
zelf. Vier jaar ongelooflijke prestaties neergezet, met 
als klapper het behoud in de hoofdklasse.

Met een diepe buiging en trots dat ik met jullie heb 
mogen samenwerken wens ik jullie veel geluk en 
gezondheid. Yannick, Jeffrey, Nick, Gerard, Stefan,  
Marcley en Charlie, het gaat jullie goed!
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DE NIEUWE  
NAJAARS  
COLLECTIE 
IS BINNEN

Futuro Mannenmode   |   Ackershof 31 Pijnacker   |    t 015-3617448   |    futuromannenmode.nl

Zeg nou zelf, 4 ovenverse croissants, kaiser-, multikorn-  of pompoenbroodjes voor 1 euro, da’s toch niet duur. En ze zijn niet 
alleen nú 1 euro. Dat zijn ze volgende week nog steeds. En de week erop ook. Dat komt omdat we bij Jumbo de laagste prijs 
garanderen, elke dag. En onze laagsteprijsgarantie geldt niet alleen voor onze croissants en onze kaiserbroodjes, maar ook 
voor al onze andere versgebakken broodjes. Kijk voor meer informatie en de spelregels op jumbo.com/laagsteprijsgarantie.

Dit is geen aanbieding.

Hallo laagsteprijsgarantie
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DE VVSV
vaart een nieuwe koers

Het afgelopen jaar is het derde lustrum gevierd van de 
VVSV, de businessclub van SV Nootdorp. Het jubileum 
werd groots gevierd met de leden van de businessclub. 
Het was een echt feestjaar, waarin SV Nootdorp, mede 
dankzij de jarenlange steun van de VVSV-leden, succes-
vol haar debuut in de hoofdklasse mocht maken. 

Door: Eddy Westmaas

Aan het einde van het seizoen gaven de bestuursleden 
van de VVSV aan, na jarenlange trouwe dienst, het 
stokje over te willen dragen en tijdens een bijeenkomst 
met de leden van de businessclub werden drie onder-
nemers bereid gevonden het nieuwe bestuur van de 
VVSV te vormen. 

Ondernemer Claudio Houtman, bekend van onder an-
dere Residentie beveiliging en de Sijgje restaurants is 
dit seizoen de nieuwe voorzitter van de businessclub. 
Hij vormt samen met IT-specialist Tom Lugtigheid (pen-
ningmeester) en makelaar/jurist Eddy Westmaas (secre-
taris) van Westmaas Makelaardij het nieuwe bestuur 
van de VVSV. 

In hun eerste dagen als bestuurders hebben zij als doel-
stelling voor de VVSV gesteld;
1. De financiële ondersteuning van SV Nootdorp.
2.  Gezelligheid te bieden voor bevriende onderne-

mers die SV Nootdorp een warm hart toe dragen. 

De basis voor sponsorschap van de vereniging zal altijd 
zijn dat de sponsor een warm hart toedraagt aan de 
vereniging SV Nootdorp. Hiernaast kan een lidmaat-
schap van de VVSV ook tot succesvolle zakelijke cont(r)
acten leiden voor de VVSV-leden. 

Tijdens en na de wedstrijden van het eerste elftal van 
SV Nootdorp en tijdens unieke events, die uitsluitend 
voor de VVSV-leden toegankelijk zijn, kunnen collega-
ondernemers elkaar in een gezellige sfeer beter leren 
kennen. Dat kan de basis vormen voor verdere samen-
werking tussen ondernemers. 

Verder stelt het nieuwe VVSV-bestuur zich tot doel om 
de businessclub verder te later groeien het komende 
jaar. De gedachte hierachter is dat hoe meer leden er 
zijn, hoe beter dit is voor SV Nootdorp en hoe groter 
de kans is dat er “business tot business” kansen voor de 
VVSV-leden ontstaan. 

Indien u interesse heeft in een VVSV-lidmaatschap bel 
dan onze bestuursleden. Zij kunnen u alles vertellen 
over het lidmaatschap van de grootste Nootdorpse 
businessclub, waar gezelligheid en zaken doen hand in 
hand gaan. 

Claudio Houtman 06-42016775
Tom Lugtigheid 06-18647698
Eddy Westmaas 06-51557865



PRESENTATIEGIDS                2018 - 201942

Burg. G.J.F. Tijdemanstraat 9 • 2631 RE  Nootdorp •  Tel. 015 3106903

www.oostambacht.nl

• taxatie/expertise

• spuitwerk

• autoschade

• laswerk

• vrijblijvende prijsindicatie

• vervangend vervoer

World of sorting Technology

Burgemeester Winkellaan 3 
2631 HG  Nootdorp
+31 88 668 8000

Kantoor uitvaartzorg
dag en nacht: 015 3101643

24 uurs rouwkamers
Uitvaartcentrum ’t Veenhuys, Nootdorp
Huiselijke, sfeervolle locatie in uw eigen dorp.
Voor een persoonlijk afscheid naar uw wensen.

www.vdhuz.nl
Veenweg 14 - Nootdorp
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TWEE KEER 
ACHTER ELKAAR
Speler van het jaar  

Door: Denise Quik

SV Nootdorp voor het eerst in de hoofdklasse: een 
mooi, maar ook heel zwaar seizoen. “We hebben ons 
na een mindere periode na de winterstop herpakt en 
zo zijn we er rechtstreeks in gebleven. Dat is een groot 
compliment waard voor iedereen die er bij betrokken 
was”, aldus Yannic. Hij wil alleen de uitwedstrijd te-
gen AFC snel vergeten. “We stonden in de 75e minuut 
met 3-0 voor en verloren uiteindelijk met 4-3. Dat heb 
ik nog nooit gemaakt en was heel teleurstellend.” De 
mooiste wedstrijd vond hij de laatste, tegen Smitshoek. 
“Door die overwinning speelden we ons direct veilig. 
Een grote opluchting!” 

Een jaar in de hoofdklasse heeft de 23-jarige Yannic 
naar eigen zeggen beter gemaakt. “Ik denk wel dat ik 
stappen heb gemaakt ja”, vertelt hij. “Ik ben blij dat 
ik een aantal keer belangrijk ben geweest voor het 
team. Wedstrijden op dit niveau zijn elke week weer 
leerzaam. Tegenstanders zijn beter en spelen al langer 
op dit niveau. Daarnaast helpt hard trainen en fit blij-
ven ook.” Maar nog steeds zijn er verbeterpunten: “Ik 
ben nog vrij ‘jong’ als keeper. Er zijn dus nog genoeg 
dingen die ik kan ontwikkelen. Ik wil volgend seizoen 
meer een leider zijn, het team nog meer aansturen. Nu 
er een paar belangrijke jongens weggaan moeten er 
nieuwe leiders opstaan. Ik hoop dat ik deze rol kan ver-
vullen.”

Opnieuw is de sluitpost van SV Nootdorp 1 uitgeroepen 
tot Speler van het Jaar. Yannic Augustinus kreeg van 
de kenners een cijfergemiddelde van 7,122. Daarmee 
liet hij Mike Hollenberg (6,971) en Maurice Kerkhof 
(6,755) achter zich. Vorig jaar was hij ook al de beste. 
Yannic vindt het een mooi compliment dat hij opnieuw 
verkozen is: “Je werkt heel het jaar hard. Dan is het leuk 
om erkenning te krijgen.”

Het is inderdaad waar dat een hoop spelers stoppen of 
vertrekken naar een andere club. Yannic vindt dat jam-
mer. “Maar het hoort erbij”, zegt hij. “Iedereen heeft 
zijn reden om te stoppen of naar een andere club te 
gaan. Er komen nu nieuwe jongens en dat is ook al-
tijd leuk.” Volgend seizoen wordt misschien nog wel 
zwaarder, denkt Yannic: “Als ik naar de poule-indeling 
kijk is het wederom een zeer zware poule. Wij hopen 
ons wederom direct te handhaven en hoger te eindi-
gen dan vorig jaar. Wie kampioen wordt is moeilijk te 
zeggen. Ik denk dat Capelle en Spijkenisse gelijk weer 
terug willen naar de Derde Divisie. En dan heb je ook 
nog Ter Leede. Ik denk dat deze drie ploegen de groot-
ste kans maken, met als outsiders Achilles Veen en Rijn-
vogels.” 

En tot slot: wil Yannic voor altijd bij Nootdorp blijven 
of is zijn toekomst ongewis? “Ik heb zeker nog ambitie. 
Als de juiste club komt wil ik het zeker nog een keer 
hogerop proberen. Dit jaar zijn er ook een paar mooie 
clubs langsgekomen met een aanbieding, maar ik heb 
toch besloten om te blijven. Wie weet neem ik na vol-
gend jaar wel die stap!”
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HANDIG OM TE WETEN

BESTUUR 
Voorzitter: Sander Jansen 06 20003407
Penningmeester: Rob Oostwouder 06 22966168
Secretaris: John Smits 06 20820736
Jeugdzaken: Jan Kok 06 53223847
Business: Frans ter Linden 06 48192631
Facilitair: Frits Lamens 06 54205073

JEUGDCOMMISSIE 
 jc-secretaris@svnootdorp.nl
Voorzitter: Jan Kok 06 53223847 
Voetbaltechnische zaken: Ralph Blokker 06 46276031
Algemene Zaken: Reint Hartlieb 06 14339977
Penningmeester: Vacature 
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 
Vacature 

Toernooicommissie:       
toernooicommissie@svnootdorp.nl       
Arjan Vreeke
  

VELD
Selectiemanager Senioren:
John Karelse jeankarelse@gmail.com
  06 11121033
Hoofdtrainer:
Dick Boereboom dfd.boereboom@meeus.com 
 06 25086440 
Assistent trainer:
Dick Sloos depsloos@hotmail.com
 06 24473779
Begeleider arbitraal trio:  
Ad van der Eijk agvdeijk@telfort.nl 
 06 53844058
Teammanager 1ste:
Marco Toonen marco.toonen@gmail.com 
 06 46287482
Verzorger 1ste:   
Erwin Lemmers erwin.lemmers@hetnet.nl
 06 51867126
Trainer 2e:   
Marco van Leest d.vanleest@casema.nl
 0651109464
Teammanager 2e:   
Ali Somnes info@theorieloket.nl
 06 38700674
Eddy Kokshoorn eddykokshoorn@gmail.com
 06 46396646
Verzorger 2e:  
Wim Luijkx luijkx@skpnet.nl
 06 37421284
Herstel trainer:   
Rob Lindeman rob.lindeman@ziggo.nl
 06 25143216 
Keeperstrainer:  
Fabian Colpa fabiancolpa@gmail.com
 06 23691365
Technische zaken/veldkeuring: 
Frits Lamens  facilitair@svnootdorp.nl
 06 54205073

SV Nootdorp
Sportpark ‘s-Gravenhout, De Poort 8, 2631 PT Nootdorp, tel: 015 310 97 26, www.svnootdorp.nl, info@svnootdorp.nl



PRESENTATIEGIDS                2018 - 2019 45

SPONSORCOMMISSIE 
sponsorcommissie@svnootdorp.nl 
Frans ter Linden 06 48192631
John Karelse 06 11121033
Dirk van der Kooij 06 49630614
Jeroen van den Akker 06 15402832

Businessclub VVSV:
bestuur@vvsv.nl
Claudio Houtman 06 42016775
Eddy Westmaas 06 51557865
Tom Lugtigheid 06 18647698

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

Ledenadministratie: 
ledenadministratie@svnootdorp.nl
Reint Hartlieb  06 14339977

Kantinezaken: 
kantinecommissie@svnootdorp.nl
Leonie Keinhorst  06 15035217 

Webbeheer: 
webmaster@svnootdorp.nl
Ralph Blokker  06 46276031
Paul Nieuwdorp 

Kijk voor de meest actuele informatie op: www.svnootdorp.nl/639/wie-iswie/
Volg ons op twitter: @svnootdorp

Voor al uw vloer- en 
raambekleding.

Verlengde Spiegelmakersstraat 5 | 2645 LZ Delfgauw
Tel. 06 - 510 94 055 | www.projectzomerschoe.nl

Fons van der Stap
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KAMPIOENEN

JO9-2

JO15-1

2017 /  2018
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