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Jouw Online Werkplek

Waarmee kunnen wij jou helpen?

Met behulp van een Online Werkplek zijn mensen productiever en gelukkiger. 
Altijd al je applicaties, data en mail bij de hand. Veilig, betrouwbaar 

en altijd een IT team tot je beschikking.

Online Werkplek
Zoek je het nieuwe 
werken anno nu? 
Je wenst overal en altijd 
te kunnen werken om 
jouw productiviteit 
te verhogen en te 
versimpelen?

Office 365
Geen eigen investeringen 
meer in hardware 
en licenties. Verlaag 
kosten en downtime, 
en verhoog de 
mogelijkheden en 
veiligheid van je e-mail. 
Office 365 is uiteraard 
inclusief support.

VoIP en Mobiel
VoIP geeft je de vrijheid 
die je nodig hebt. 
Iedereen is overal 
bereikbaar en gemiste 
gesprekken behoren 
tot het verleden. Vanaf 
nu bepaal je zelf waar 
je werkt en wanneer je 
bereikbaar wilt zijn.

Connectiviteit
Verbinding is belangrijk! 
DesktopToWork levert 
een veilige en optimale 
oplossing rondom 
netwerken en Access 
Points(WiFi). 
We helpen je tevens bij 
het selecteren van een 
juiste internet lijn.

Laan van Waalhaven 277  |  2497GL Den Haag  |   085-7605000  |     info@desktoptowork.com

www.desktoptowork.com

&
NU geen 

overstapkosten 
eerste maand 

GRATIS!
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VAN DE VOORZITTER

Na twee jaar in de hoofdklasse te hebben vertoeft, zal 
ons vlaggenschip komend seizoen in de eerste klasse 
acteren. Degraderen is uiteraard nooit leuk, maar ge-
zien het niveau, het budget en de historie van de ande-
re ploegen in deze klasse is dit zeker geen schande. Bij 
mijzelf overheerst toch een gevoel van trots dat wij er 
als club er toch al twee jaar in hebben kunnen spelen. 
Daarnaast staan er nu komend seizoen veel wedstrij-
den op het programma tegen bekende tegenstanders 
uit de regio. Dat is zeker iets om naar uit te kijken als 
voetballiefhebber en supporter van SV.

Gezien het feit dat ons tweede elftal helaas ook de-
gradeerde, moeten er komend seizoen zeker wel weer 
stappen voorwaarts worden gemaakt. Komend seizoen 
zal er nog meer aandacht en focus liggen op het O-21 
team. Hierin zal met name de jeugd een grote rol gaan 
spelen. Opleiden en klaarstomen voor het senioren-
voetbal is hierin de sleutel.

De afgelopen jaren is er binnen de vereniging hard 
gewerkt om er voor te zorgen dat de jeugdteams op 
het een hoger niveau kunnen en mogen spelen. Dat 
deze ingezette lijn qua beleid de juiste is geweest, is 
in het afgelopen seizoen wel gebleken. Diverse teams  
(JO8-5, JO9-1, JO11-1, JO12-2, JO13-1, JO15-1) mochten 
zich kampioen noemen aan het einde van het seizoen. 

Voor het eerst in de historie van de club zal er komend 
seizoen binnen de jeugd op ‘divisieniveau’ gespeeld 
gaan worden. Naast de goede prestaties in de compe-
tities, behaalden de JO10-1 en de JO15-1 ook de finale 
van de Haaglanden Cup. De finale halen is één, maar 
winnen is een ander verhaal. Na twee spannende fina-
les tegen respectievelijk Wilhelmus en HBS op het com-
plex van SVV Scheveningen mochten beide teams de 
cup omhoog houden. Hele mooie ontwikkelingen die 
allen aansluiten bij het meerjarenbeleid van de vereni-
ging: een gezonde doorstroming van jeugd richting de 
senioren. Namens het bestuur wil ik graag mijn waar-
dering uit spreken naar de totale jeugdafdeling, maar 
zeker naar alle jeugdleden. Echt prestaties van formaat 
en iets om trots op te zijn.

Na veel mooie jaren heeft Dames 2 besloten om te stop-
pen met het veldvoetbal. Dat deden de dames wel met 
een dik verdiend kampioenschap. Ook Heren 4 deed 
van zich spreken met een titel. Naast alle sportieve 
ontwikkelingen zijn er uiteraard ook andere ontwik-
kelingen binnen de vereniging. Zo zal bij het uitkomen 
van deze gids een start zijn gemaakt met de realisa-
tie van de nieuwe kleedkamers achter de tribune. De 
investering zal helaas volledig door de club gedragen 
moeten worden. De gemeente zal geen bijdrage in de 
kosten leveren. Het feit dat wij als vereniging zorgdra-
gen voor meer dan achthonderd leden en een grote 
bijdrage leveren aan een gezond sociaal en sportief 
karakter binnen de gemeente, is helaas niet voldoen-
de. Dit betekent dus wel dat dit echt een project is dat 
niet kan worden gerealiseerd zonder alle sponsoren en 
vrijwilligers.

De laatst zojuist genoemde groep mensen, de vrijwil-
ligers binnen de vereniging, wat heb ik toch een diep 
respect voor al deze mensen. Of dit nu binnen het be-
stuur is, de sponsorcommissie, de kantinecommissie, de 
toernooicommissie, de schoonmaakploeg, de bouw-
commissie, de ledenadministratie of de verschillende 
activiteitencommissies binnen de senioren en de jeugd 
zijn. Het blijft zoals altijd lastig om mensen te vinden 
die graag een steentje bijdragen op welk gebied dan 
ook binnen de club. Vrijwilligers zijn mensen die brood-
nodig zijn om er voor te zorgen dat week in week uit 
alle leden van de vereniging kunnen doen wat zij leuk 
vinden. 

Laten wij er gezamenlijk voor zorgen dat we het ons 
zelf gemakkelijker maken. Want laten we eerlijk zijn: 
commentaar geven op zaken binnen een vereniging is 
erg gemakkelijk, het helpen oplossen blijkt in de prak-
tijk vaak lastiger, maar echt, het is zo veel leuker.
Ik wens een ieder een gezond, uitdagend en een spor-
tief seizoen toe en tot snel bij SV!

Sander Jansen
Voorzitter SV Nootdorp

Dat een voetbaljaargang qua sportieve prestaties nogal kan verschillen, is iets waar wij allen het wel over eens zijn. 
Althans dat schat ik zo in. Het was wederom een bewogen jaar op veel verschillende fronten. Ik kijk dan ook graag 
met jullie even terug op het afgelopen seizoen en ook weer vooruit naar komend seizoen.

Foto: Sander de Hollander
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BEKENDE NOOTDORPER
Piet Vergeer

 Naam: Piet Vergeer
 Geboortedatum: 4-11-1955
 Woonplaats: Nootdorp

Statistisch gezien viert iedere Nootdorper in zijn of haar 
leven minimaal tien feesten die zijn georganiseerd door 
deze bekende Nootdorper. In deze presentatiegids een 
interview met Piet Vergeer. 

Door: Jeroen van den Akker 

Piet, waarom ben jij een BN’er?
Mensen kennen mij als eigenaar van partycentrum 
Het Witte Paard, pannenkoekenrestaurant Howdy’s en 
(mede-)organisator van de Nootdorpse Kermisweek, de 
kortebaanwedstrijden en sinds twee jaar de oktober-
feesten in Pijnacker-Nootdorp.

Was je vroeger met voetballen net zo goed als nu 
in het organiseren van feesten? 
Eerlijk gezegd heb ik nooit bij SV Nootdorp gespeeld, 
maar heb ik dertig jaar bij RKDEO gevoetbald. Ik was 
rechtsbuiten, maar geen hoogvlieger. Ik heb altijd in de 
betere bierteams gespeeld, niveautje twaalfde- en der-
tiende elftal zeg maar.

Hmm, RKDEO? En dan toch in de SV Nootdorp pre-
sentatiegids? Wat is je link met SV? 
Ik heb heel veel vrienden bij SV Nootdorp, zoals Hans 
en Nico Post, Herman van der Wall, Rob Oostwouder en 
René de Visser. Helaas lukt het me niet om regelmatig 
op zaterdagmiddag bij wedstrijden aanwezig te zijn. Ik 
moet eigenlijk altijd werken op zaterdagavond en als 
ik dan op zaterdagmiddag in de gezellige kantine sta, 
dan weet ik wel weer hoe laat het is. Ik ken mezelf een 
beetje, dan wil ik ook het licht uitdoen. 

Ben je nu nog gek van voetbal? 
Ja, ik ben een groot Ajax-fan! Ik was bij de historische 
wedstrijd Real Madrid – Ajax voor de Champions Lea-
gue. En iedere zondagmiddag kijken we in de ‘mancave’ 
van Claudio Houtman op een groot scherm naar Ajax. 
Ook ga ik regelmatig naar wedstrijden van Oranje en 

natuurlijk heb ik naar de wedstrijden van het Neder-
lands dameselftal gekeken. Kortom, ik hou alles bij. 

Er is toch ook een link tussen SV Nootdorp en het 
Witte Paard? 
Ja, dat klopt. Met een beetje fantasie kun je stellen dat 
de SV Nootdorp kantine ooit het fundament was van 
het Witte Paard. Mijn vader werd eigenaar van het 
Blesse Paard in Stompwijk. Hij werd door de gemeente 
Nootdorp gevraagd om ook de exploitatie van de kan-
tine van RKDEO en SV Nootdorp te doen. Deze kanti-
nes stonden langs de renbaan. Vervolgens is boven deze 
kantines het Witte Paard gebouwd. Na de verhuizing 
van de RKDEO-kantine naar de huidige plek en die van 
de SV Nootdorp, zijn beide kantines als feestzaal bij het 
Witte Paard getrokken.

Je bent zowel sponsor bij SV Nootdorp als RKDEO. 
Kun je niet kiezen? 
Als lokale ondernemer ben ik actief betrokken bij de 
Nootdorpse samenleving en vind ik het belangrijk dat 
de lokale clubs en evenementen in stand worden gehou-
den. Daarom ben ik ook lid van de VVSV en hebben met 
het Witte Paard reclameborden langs het hoofdveld. 

Wat zijn je toekomstplannen? 
Mijn toekomstplannen zijn om binnen nu en een paar 
jaar minder te gaan werken. Mijn drie kinderen zijn 
werkzaam in het bedrijf en het is de bedoeling dat zij 
op termijn de zaak overnemen. Dat geeft mij de gele-
genheid om meer bij SV Nootdorp te komen kijken en 
na afloop van de wedstrijd langer in de kantine te blij-
ven hangen.

Altijd scherp en op de hoogte

Bezoekadres
Kerkweg 7
2631 CB Nootdorp
Telefoon (015) 310 20 10
nootdorp@caminadanotarissen.nl
www.caminadanotarissen.nl

Postadres
Postbus 84
2630 AB Nootdorp

Bezoekadres
Haagweg 175
2281 AJ Rijswijk
Telefoon (070) 413 84 13
rijswijk@caminadanotarissen.nl
www.caminadanotarissen.nl

Postadres
Postbus 1073
2280 CB Rijswijk

Laan van Ambacht 10 | 2631 RJ Nootdorp

015 219 07 80 | info@bprint.nl | www.bprint.nl

Grafische duizendpoot
...vormgeving, textielbedrukking, 
raambedrukking, posters, banners, 
vlaggen, stickers, mokken, kaarten, 
reclameborden, presentatiemappen,
flyers,  brochures, relatiegeschenken... 

Laan van Ambacht 19
2631 RJ Nootdorp

E-mail: info@vanopzeelandtechniek.nl
Telefoon: (088) 303 2000

HET JUISTE 
GEREEDSCHAP 
VOOR AL UW 
KLUSSEN

www.vanopzeelandtechniek.nl
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ADRESSEN van de tegenstanders
Eerste klasse B, seizoen 2019-2020

      VERENIGING ADRES TELEFOON SHIRT BROEK KOUS

            
            v.v. Brielle

Geuzenpark 2 
3237 KN Vierpolders

0181 820 180 wit/rood zwart zwart

            BVCB
Sporthoekpad 1
2661 GV Bergschenhoek

010 522 5484 wit blauw blauw

            SV Heinenoord
Tienvoet 4
3274 BN Heinenoord 

0186 601 398 groen/wit zwart
groen/
wit

            XerxesDZB
Igor Stravinskisingel 1
3069 MA Rotterdam

010 455 8609 Blauw/wit blauw blauw

            Die Haghe
Wijndaelerweg 9
2554 BZ Den Haag

070 323 5178 wit zwart zwart

            Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
2273 BP Voorburg

070 386 4302
blauw/
donker-
blauw

blauw blauw

            Honselersdijk 
Strijphorst 2
2675 WN Honselersdijk

0174 626 272 oranje wit blauw  

            Voorschoten ‘97
Weddeloop 6
2253 ST Voorschoten

071 561 4863 geel/groen groen geel

            VELO
Noordweg 26
2291 EE Wateringen

0174 292 696 geel/groen groen geel

            v.v. SHO
Langeweg 18
3262 LE Oud-Beijerland

0186 613 053 wit zwart zwart

            RVVH
Sportlaan 12
2982 SN Ridderkerk

0180 428 141 blauw/wit blauw blauw

            Neptunes
            Schiebroek

Hazelaarweg 40
3053 PM Rotterdam

010 422 4588 blauw/wit blauw blauw

            sv Poortugaal
Albrandswaardseweg 84A 
3172 XC Poortugaal

010 501 7798
blauw/
zwart

zwart
blauw/
zwart

SPONSORCOMMISSIE
Geen seizoensonderbreking 

Voor de sponsorcommissie is er geen seizoensonderbre-
king. Sterker nog, in de zomerperiode draait de spon-
sorcommissie op volle toeren. Aflopende contracten, 
maar vooral ook weer nieuwe. Het is een gezonde si-
tuatie dat er zo nu en dan wat mutaties in ons bestand 
zitten. Maar we hebben gelukkig ook heel veel oude 
trouwe sponsoren. En daar is de vereniging dan ook 
zeer content mee.

Door: Frans ter Linden

Afgelopen seizoen hebben we uit blijk van waardering 
een sponsoravond georganiseerd, wat volgens de aan-
wezigen een groot succes was. Na een welkomstwoord 
werden de mensen aan verschillende tafels gezet, zodat 
je niet van tevoren wist met wie je aan tafel zal komen. 
Dat resulteerde in verdere kennismaking met anderen. 
Hierna werden de vragen van de pubquiz gegeven en in 
teamvorming beantwoord. De winnaar heeft een leuke 
prijs ontvangen. Onder het genot van een hapje en een 
drankje konden de voetjes van de vloer. Voor de muzika-
le begeleiding was de Westlandse band DIK ingevlogen, 
wat eveneens een groot succes was.

Wel hebben we steeds meer te maken met het feit dat 
men zelf wil bepalen hoe de sponsoring er uit moet 
zien, op welk artikel en hoeveel dat dan mag kosten. 
Om het beheersbaar te houden kunnen we daar niet in 
mee gaan en moeten we daar een lijn in trekken. Daar-
om is er dan ook een vastgesteld beleid, welke terug 
is te vinden op de website. Vanzelfsprekend staan we 
altijd open voor nieuwe ideeën, dus kom er gerust mee. 
We kijken graag naar de mogelijkheden.

We kunnen wederom terug kijken op een zeer mooi 
jaar! Er is weer veel gebeurd. We hebben nu wel de uit-
daging om de inkomsten uit sponsoring op niveau te 
houden. En daar wordt hard aan gewerkt, zodat we 
naast de andere inkomsten de noodzakelijke investerin-
gen kunnen doen en een financieel gezonde vereniging 
kunnen blijven. Hier hebben we alle vertrouwen in.

Zoals reeds ook in de andere artikelen is opgeroepen, is 
de bezetting nog weleens een dingetje. Het lijkt wel of 
het steeds lastiger wordt om mensen te vinden die be-
reid zijn om iets voor de club te kunnen betekenen. Het 
is een maatschappelijk probleem. Iedereen is druk. Te 
vaak en te gemakkelijk wordt er geroepen dat hier geen 
tijd voor is, zonder te weten wat het precies inhoudt. 
Maar de mensen die wel een stap hebben gezet, weten 
als geen ander hoe leuk het kan zijn om iets voor de club 
(terug) te doen!

Dan komen we weer terug op de sponsoring. Ook hierin 
horen wij graag als er interesse is om onze vereniging 
te steunen middels sponsoring. De sponsorcommissie 
zal u graag informeren naar de mogelijkheden. Dat kan 
onder andere door een mail te sturen naar de sponsor-
commissie@svnootdorp.nl. Ik wil hierbij eveneens alle 
mensen bedanken die achter de schermen zorgen dat 
de borden worden gehangen, de kleding wordt ingeno-
men en uitgegeven en alle andere taken vervullen om 
de sponsoring mogelijk te maken en/of in goede banen 
te leiden. Maar vooral wil ik vanuit hier al onze spon-
soren nogmaals bedanken voor het gunnen en het ver-
trouwen. Ik hoop deze en nieuwe sponsors zoveel mo-
gelijk te spreken op onze thuiswedstrijden of bij andere 
gelegenheden.
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NIEUWE LEDEN VVSV STELLEN ZICH VOOR

Door: Tom Lugtigheid

Rederij van Hulst is een begrip op de Zuid-Hollandse 
wateren. De rederij is gespecialiseerd in rondvaarten, 
dagtochten en compleet verzorgde en culinair hoog-
staande feesten, borrels en vergaderingen op het wa-
ter voor maximaal 250 gasten.

De afgelopen jaren is de rederij flink gegroeid. Er is een 
geheel vernieuwde vloot van zeven schepen, waaron-
der de River Queen, een schip met 170 binnenplaatsen 
en honderd gasten op het buitendek. Juul Vredenbregt, 
commercieel directeur van Rederij van Hulst: “Door in-
vesteringen in onze bedrijfsuitbreiding hebben wij het 
bedrijf klaargemaakt voor de toekomst. De dekking in 
de regio is compleet mede door het grootte aantal af-
vaartlocaties welke te vinden zijn in Warmond, Leiden, 
Leiderdorp, Lisse, Noordwijk-Binnen, Sassenheim, Kat-
wijk aan Zee en Roelofarendsveen. Daar zijn we trots 
op. Ook online zijn er de laatste jaren flinke stappen 
gezet en dat draagt nu zijn vruchten af. Een groot ge-
deelte van onze vaarten worden dan ook online via 
onze website geboekt. Met vertrouwen zien wij dan 
ook de toekomst tegemoet.” Kijk eens op de website 
www.rederijvanhulst.nl, daar kunt u alles terugvinden 
over dit prachtige bedrijf.

Jongeneel
Tankstations Jongeneel is het tweede nieuwe lid. Dit 
familiebedrijf heeft negen vestigingen in de regio’s Lei-
den en Den Haag. De grootste vestiging van Tanksta-
tions Jongeneel is gevestigd aan de Ypenburgse Stati-
onsweg 199 in Den Haag, dit is in de bocht van de afrit 
van de A12 richting Nootdorp. Bij dit tankstation kan je 
zelfs je hond een wasbeurt geven. Daarnaast is er een 
uitgebreid waspark met carwashes, wasboxen, matten-
wasser, interieurreiniger en stofzuigers. En in de ruime 
shop is onder andere een bakery gevestigd.
Belangrijk bij de tankstations van Jongeneel is dat de 
gasten altijd vriendelijk worden ontvangen en dat ze 
nog echt een stukje ouderwetse service krijgen, zo 
vertellen Mattijs en zus Stefanie Jongeneel: “Op ver-
schillende tankstations hebben wij nog service aan de 
pomp zodat onze gasten geen vieze handen krijgen.”

Opmerkelijk zijn de Textile Wash units die bij verschil-
lende tankstations te vinden zijn. In deze XL wasmachi-
nes en drogers kunnen zowel dekbedden als gordijnen 
gewassen worden. Maar ook de kleding van een heel 
voetbalteam.

Zoals je kunt zien zijn Rederij van Hulst en Tankstations 
Jongeneel twee ondernemingen met een passie voor 
hun vak. Het is dan ook een eer om hen als nieuw lid te 
mogen begroeten.

Het komend seizoen mag SV Nootdorp twee nieuwe leden begroeten bij de VVSV. De club stelt u graag voor aan  
Rederij van Hulst en Tankstations Jongeneel.

Ford
Specialist

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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LANGDURIGE SAMENWERKING
Mike Snaaijer, veelzijdige bezige bij

Veelzijdig kun je hem wel noemen door zijn uiteen-
lopende werk, hobby’s, interesses en bezigheden. De 
44-jarige in Hillegersberg geboren Mike Snaaijer is sa-
men met zijn jongere zus opgegroeid in Rotterdam en 
daar heeft hij dan ook de lagere- en middelbare school 
doorlopen. Tot zijn achttiende heeft hij in de Rotterdam-
se regio gevoetbald bij AVS Germinal en RHSV Leonidas.

Door: Frans ter Linden

In 1994 is Mike in de laatste verplichte lichting de 
militaire dienst ingegaan. Dat deed hij bij de com-
mando’s, waar hij het tot sergeant heeft geschopt. Dat 
hij hierdoor fysiek sterk is geworden en hij verder is 
gevormd mag duidelijk zijn. Na zijn dienstplicht heeft 
hij in 1996 gesolliciteerd bij de KMAR, oftewel de Ko-
ninklijke Marechaussee. Vanuit zijn werk heeft hij veel 
meegemaakt en is op vele plekken geweest op onze 
aardkloot, waaronder Irak, Curaçao en Moskou. Sinds 
2010 woont Mike samen met zijn partner Inge en hun 
twee kinderen in Nootdorp. Hun zoon Finn is dertien 
jaar oud en is bij SV Nootdorp begonnen bij de mini’s. 
Na een ‘sabbatical’ van twee seizoenen heeft Finn de 
draad weer opgepakt en heeft vervolgens de E en D 
doorlopen. Nu is hij tweedejaars C. Dochter Yara heeft 
ook een seizoen bij SV Nootdorp gevoetbald, maar 
haar interesses liggen toch op andere terreinen, zoals 
tennis, dansen en toneelspelen. Op sportief gebied is 
Mike ook zeer actief geweest en nog steeds. Hij heeft 
ook hier in de regio gevoetbald bij Vredenburch, Sem-
per Altius en Scheveningen. Hij doet al vijftien jaar aan 
spinning, eerst hobbymatig, maar later heeft hij hier 
een opleiding voor gevolgd en nu geeft hij alweer ne-
gen jaar les in Rijswijk. Verder vindt hij het heerlijk om 
als het mooi weer is op zijn racefiets een rondje door 
het Zuid-Hollandse landschap te fietsen.

Alpe D’HuZes
Mike houdt ook van leuke dingen doen met zijn gezin, 
maar alleen moet er wel een uitdaging in zitten. Waar 
een ander denkt dat het niet lukt, is dat voor Mike juist 
een uitdaging. Zo is hij ook verzeild geraakt bij het eve-
nement Alpe d’HuZes. Mike deed al meer dan een jaar 
aan wielrennen, toen hij in 2011 in zijn nabijheid te 

maken kreeg met een overlijden ten gevolge van kan-
ker. Ook onlangs nog heeft hij een vriend verloren aan 
deze vreselijke ziekte. Inmiddels heeft Mike al zeven 
keer meegedaan aan het evenement Alpe d’HuZes en 
heeft nu in totaal al 32 keer die berg bedwongen. De 
laatste keer was zelfs op een 12-inchfietsje. De finish 
was voor hem een euforisch moment. Mike geeft aan 
dat het lastig is om uit te leggen wat voor je gevoel je 
daar krijgt als je daar omhoog aan het fietsen bent. Je 
moet een keer meegedaan hebben om dit te begrij-
pen. “Vreemden worden Vrienden op die berg”, zegt 
Mike. “Iedereen is daar voor iemand aan het fietsen of 
hardlopen en natuurlijk om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen om onderzoek naar deze verschrikkelijke te 
ziekte te kunnen blijven financieren, zodat er hopelijk 
een tijd gaat komen dat er niemand meer dood gaat 
aan kanker.”
 
Ook helpt hij ‘quizbrothers’ Jan en Cies soms met het 
presenteren van een pubquiz in een café, voor een be-
drijfsuitje of een familiefeest hier in de regio en inmid-
dels ook ver daar buiten, zoals Limburg of zelfs in Ant-
werpen. Naast dat Mike dit erg leuk vindt om te doen, 
ontmoet hij hierdoor ook vele verschillende mensen. 
Bij de laatst gehouden sponsoravond op de club was 
de pubquiz een groot succes en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Kantinecommissie
Mike maakt onder andere deel uit van de kantine-
commissie samen met Leonie Keinhorst, Aukje Brui-
nooge-van Geldrop en Natascha Van der Kooij. De 
kantinecommissie heeft te maken met vele facetten, 
zoals inkoop, barbezetting, clubpassen, kantinezaken, 
keuken enzovoorts. Vorig jaar is hij tevens toegetreden 
tot het bestuur met de portefeuille ‘facilitair’. Mike 
geeft aan dat het samenwerken met de dames van de 
kantinecommissie erg prettig is. Hij geeft wel aan dat 
het invullen van het barrooster met vrijwilligers steeds 
moeilijker wordt en dat dit heel veel tijd en energie 
kost om elke week weer rond te krijgen. Mike vraagt 
dan ook aan iedereen die nog niets doet als vrijwilliger 
binnen SV Nootdorp en het leuk vindt om een keer te 
ondersteunen achter de bar, hem aan te spreken en dit 
aan te geven. Het is namelijk zo belangrijk dat een ver-
eniging kan steunen op een grote groep vrijwilligers!
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INFORMATIE OVER
de tegenstanders

Eerste klasse B, 
seizoen 2019-2020

RVVH
Ridderkerk

Opgericht in: 1918
Trainer: Ronald Hulsbosch
Vorige competitie: 1e klasse

Honselersdijk
Honselersdijk

Opgericht in: 1964
Trainer: Andre Lourens
Vorige competitie: 1e klasse

XerxesDZB
Rotterdam

Opgericht in: 1904
Trainer: Tom Rietberg
Vorige competitie: Hoofdklasse

Neptunes Schiebroek
Rotterdam

Opgericht in: 2011
Trainer: Raymond Kraaijbeek
Vorige competitie: 2e klasse

Die Haghe
Den Haag

Opgericht in: 1923
Trainer: Wim de Jong
Vorige competitie: 1e klasse

sv Poortugaal
Poortugaal

Opgericht in: 2018
Trainer: Peter Klomp
Vorige competitie: 1e klasse

Forum Sport
Voorburg

Opgericht in: 1998
Trainer: Dennis den Turk
Vorige competitie: 1e klasse

Voorschoten ‘97
Voorschoten

Opgericht in: 1997
Trainer:  Theo Ducaneaux 
Vorige competitie: 2e klasse

BVCB
Bergschenhoek

Opgericht in: 1947
Trainer: Gerard van Ruitenberg
Vorige competitie: 1e klasse

v.v. Brielle
Vierpolders

Opgericht in: 2011
Trainer: Stanley Rieborn
Vorige competitie: 1e klasse

VELO
Wateringen

Opgericht in: 1930
Trainer: Edwin Vurens
Vorige competitie: 2e klasse

SV Heinenoord
Heienoord

Opgericht in: 1946
Trainer: Joop Hiele
Vorige competitie: 1e klasse

v.v. SHO
Oud-Beijerland

Opgericht in: 1930
Trainer: Sander Fakkel
Vorige competitie: 1e klasse
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VERHALEN UIT
de oude doos

In de serie verhalen uit de oude doos, spreken we dit 
jaar met de 54-jarige Fred van de Sande. Fred is op de 
club vooral bekend als scheidsrechter. Zo heeft hij menig 
wedstrijdje gefloten. ‘s Ochtends de jeugd en ’s middags 
de senioren.

Door: Leo Struijk

Hoe ben je eigenlijk bij SV terecht gekomen?
Mijn dochter Stephanie kwam bij SV voetballen. Ze 
speelde aanvankelijk bij RKDEO, maar wilde graag bij 
haar vriendinnetjes voetballen bij SV Nootdorp. Mijn 
dochter Stephanie was een groot talent. Op een se-
lectiedag voor talenten in Delft is ze gescout door de 
KNVB. Samen met de dochter van Jan Kok, Kirsten, 
speelde ze bij de KNVB. Daar ben ik nog steeds super 
trots op.

Kun je iets vertellen over je tijd als scheids- 
rechter?
Ik was zeventien toen ik officieel scheidsrechter werd. 
Ik weet mijn KNVB-nummer nog: GDWW909. Ik floot 
voornamelijk op zondag, regio Gouda. Frans van Schie 
heeft aan mij gevraagd om bij SV te gaan fluiten. Aan-
vankelijk mijn dochters elftal, maar later floot ik alles: 
dames, jeugd en senioren. Ik weet nog goed een kampi-
oenswedstrijd van de C2. Het was snikheet die dag en ik 
had op het terras een koud biertje op. ‘s Avonds floot ik 
deze wedstrijd, waar de grensrechter van de tegenpartij 
erg onsportief was. Hij betichtte mij ervan dat ik alcohol 
op had, waarop ik zei: ‘Je ruikt mijn medicijnen.’ Wed-
strijd uitgespeeld, C2 kampioen. Deze wedstrijd ligt mij 
nog helder voor de geest. Mijn laatste wedstrijd was op 
familiedag. Rood voor Richard Ruesen, haha.

Naast scheidsrechter ben je ook grensrechter  
geweest. Hoe heb je dat beleefd?
Ik ben drie jaar lang grensrechter geweest bij de dames 
en later bij het eerste elftal. Ik was destijds gevraagd 
door John Karelse en Marco de Jong. In mijn beleving 
toen nog een Nootdorps team. Jeroen van der Kooij, 
Jeroen van der akker en Sander Jansen was aanvoer-
der. Het hoogtepunt was de promotie naar de eerste 
klasse tegen Smitshoek. We gingen helemaal los! Feest, 
heen en terug met de bus. Een vaste supporter was 
Henk van Brummelen, vader van een speler. Toen we 
bij de afslag Nootdorp waren, bleek ouwe Henk nog in 
Smitshoek te zijn. Helemaal vergeten op de een of an-
dere manier. Rinus Weijgertse is hem toen gaan halen. 
Van mijn tijd als grensrechter bij de dames weet ik nog 
goed dat ik met mijn werkbus elke uitwedstrijd reed. 
Het was eigenlijk de rokersbus, waar Jolanda van den 
Berg een vaste plek had. Zij was de enige die rookte 
van de dames.

Laan van Ambacht 20
Nootdorp

06 - 46 11 30 60
06 - 30 54 19 95 

         Voor de complete verzorging     

                van feesten en partijen.

                           
Nu ook

         BBQ Workshops

                           
     op  onze locatie!

Meer info op www.bbq-specialistdevisser.nl

Kantoor

Energie neutrale multifunctionele kantoorunits, ideaal gelegen aan 
de A4|A13 en de A12.  Vanaf 100m2 incl. opslag, pantry/toilet.
Vanaf € 1.500,- excl. BTW incl. servicekosten en 2 parkeerplaatsen.

Businesspark De Regenbogen
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VVSV LEDEN
De gezellige business club van SV Nootdorp 

KOOLSCHIJN

LID WORDEN? 

mail naar
claudiohoutman@gmail.com

MARCEL
RIEDIJK

Sympathisanten:
Rob en Lianne Oostwouder

Guilliamo Bonapart

Rederij        van  Hulst
Dagtochten, Rondvaarten

& Arrangementen
Rederij        van  Hulst

Dagtochten, Rondvaarten
& Arrangementen
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VRIJWILLIGERS BELICHT 
ICT Commissie onmisbaar voor SV Nootdorp

Pinnen voor een kopje koffie, kassabediening door 
de kantinemedewerkers, uitslagen doorgeven van de 
wedstrijden via Sportlink, live-uitzendingen van Voet-
balTV van alle wedstrijden op veld 1, bewaking van 
het clubgebouw tegen inbraak, wedstrijdprogramma 
en kleedkamerindeling bekijken op de tv-schermen op 
de club en gratis wifi-toegang: zomaar een greep uit 
zaken binnen een voetbalclub waarbij ICT ontzettend 
belangrijk is.

Door: Paul Nieuwdorp

Het is voor ons tegenwoordig de normaalste zaak van 
de wereld dat het allemaal werkt. Maar net als thuis 
werkt het dus niet altijd, en helpt het ook niet altijd 
om even een computer aan en uit te zetten. Gelukkig 
zijn er binnen SV Nootdorp een aantal enthousiaste 
vrijwilligers en partnerbedrijven om alles wat ICT raakt 
in goede banen te leiden.

Eind vorig jaar moesten er een aantal aanpassingen 
gedaan worden, waarbij  de vraag boven kwam: “Als 
we nu het ene aanpassen, valt er dan niet iets anders 
om?” Want veel zaken kunnen of staan met elkaar 
in verbinding. Denk hierbij vooral aan telefonie, het 
internet, het alarm, het kassasysteem en ga zo maar 
door. Daarom is de ICT Commissie eerst begonnen om 
de huidige situatie en in kaart te krijgen. Hieruit heb-
ben de experts een plan gemaakt, waarbij de zaken 
met de hoogste prioriteit gefaseerd aangepakt zouden 
worden.

De huidige ICT Commissie bestaat uit Paul Nieuwdorp 
(vz), Olivier van der Wiele, Edwin Bleckman, Mike 
Snaaijer en Frans ter Linden. De ICT Commissie gaat 
het nieuwe seizoen vol vertrouwen tegemoet! Heb je 
affiniteit met ICT en zou je SV Nootdorp willen helpen? 
Neem dan contact op met de ICT commissie via ictcom-
missie@svnootdorp.nl. De ICT’ers kunnen altijd nog 
hulp gebruiken!
  

REEDS GEREALISEERD:

- Glasvezel naar binnen gebracht
-  ISDN uitgefaseerd en dit aangesloten op de  

glasvezel
- VoetbalTV geïntroduceerd en gecommuniceerd
-  Inzicht in de verschillende componenten die we 

beheren en gedocumenteerd
-  Vervanging van delen van de technische  

infrastructuur zoals switches 
-  Besluit over installatie nieuw  

camerabewakingssysteem

NOG TE REALISEREN:

- Aanleg nieuwe bekabeling voor ons netwerk
-  Aanleg en installatie nieuw  

camerabewakingssysteem
-  Besprekingsruimte uitbreiden met  

mogelijkheden voor VoetbalTV Analyse 
-  De huidige computers actualiseren en  

verplaatsen

 

TV 1 Kantine
TV 2 Kantine
TV 3 Kantine

Kassa’s

Brandalarm

PC’s

Bewaking

Telefonie

Alarm

VoetbalTV

TV’s

Internet
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VROUWENVOETBAL
“We hebben een geweldige coach”

Door: Kirsten Winkel en Roanne Oostwouder

Ondanks dat het damesvoetbal erg populair is, had 
Dames 1 afgelopen seizoen veel problemen met het 
aantal voetbalsters. Dit kwam doordat het team veel 
te maken had met blessures, waarvan sommigen zelfs 
langdurig. Hierdoor heeft de coach van de dames re-
gelmatig hetzelfde probleem: zijn er wel genoeg da-
mes op zaterdag? Dus appt en verzamelt hij op won-
derbaarlijke manier, elke week weer, elf speelsters bij 
elkaar. Met geluk is er zelfs een wissel, want je weet 
maar nooit wie er geblesseerd raakt tijdens de wed-
strijd. Maar de coach van Dames 1 is meer dan dat, hij 
neemt de ballen mee op zaterdag, zet elke training 
alles klaar en het meest bijzondere van alles: hij is er 
altijd!

Zonder de coach zouden de trainingen van de dames 
bestaan uit een rondo, schieten op goal en voorna-
melijk het spelen van een partijtje. Daarnaast zou de 
training vooral het wekelijkse bijpraatmoment van alle 
speelsters worden en zou het wijntje op donderdag net 
iets eerder gedronken worden dan na 1,5 uur trainen. 
Al met al heeft de coach van het damesteam het maar 
zwaar. Daarom willen wij dit stukje opdragen aan de 
coach/trainer van de Dames 1. Samen met de speelsters 
geeft de coach ook alles.

We stellen je voor aan Kevin Pieterson, de trainer van 
Dames 1. Kevin staat al meer dan tien jaar klaar voor 
een groep kwebbelende meiden. Hij startte zijn trai-
nerscarrière bij SV Nootdorp als trainer van de D3M. 
Leuk feitje: vier meiden uit de D3M spelen nu ook in 
Dames 1. Na een jaar deze meiden training te hebben 
gegeven, besloot Kevin training te gaan geven aan de 
dames van Full Speed. Dat was vast heel leuk, maar 
hij miste SV Nootdorp al snel. Na twee jaar keerde hij 
terug bij SV Nootdorp. Eerst werd hij assistent-trainer 
van Dames 1, maar al snel werd hij de hoofdtrainer. Dit 
doet hij ondertussen alweer zes jaar. 

We vroegen aan Kevin of er naast alle ‘zware’ dingen 
ook leuke dingen zijn en wat hij het leukste vindt aan 
het trainen en coachen van onze damesgroep. Zijn ant-
woord: “Jullie zijn buiten het veld ook geweldige da-
mes die altijd voor elkaar klaarstaan. Daarnaast zijn jul-
lie ook een hele leuke groep, die tijdens de wedstrijden 
altijd probeert het beste te presteren, al wil dit soms 
misschien niet altijd lukken.”

Ook aankomend seizoen zijn de dames niet van plan 
het Kevin al te gemakkelijk te maken. Met vijf aanwin-
sten moet het aankomend seizoen goed komen met 
het aantal speelsters. Daarnaast gaat iedereen hard 
strijden voor een plek in de basis. De verwachting is 
dan ook dat de dames aankomend seizoen bovenaan 
in het linkerrijtje eindigen. Kevin, bedankt voor het af-
gelopen seizoen en op naar de volgende!
  

Van schuilen in de dug-out voor de regen, naar liever wijn dan water in de bidons op de training. De coach van het 
damesteam heeft het maar zwaar, toch zijn de dames niet minder fanatiek. En één ding weet je bij de dames zeker: 
het is nooit saai! 

Foto: Sander de Hollander
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WEDSTRIJDPROGRAMMA Eerste klasse B

 

 21 september 
Die Haghe
Forum Sport
Voorschoten’97
SV Heinenoord
RVVH
BVCB
sv Poortugaal

 9 november 
SV Heinenoord
BVCB
sv Poortugaal
XerxesDZB
SV Nootdorp
v.v. Brielle
Neptunus Schiebr.

 8 februari 
Die Haghe
Forum Sport
Voorschoten’97
SV Heinenoord
BVCB
sv Poortugaal
v.v. Brielle

 18 april 
Forum Sport
BVCB
sv Poortugaal
XerxesDZB
SV Nootdorp
VELO
v.v. Brielle

 28 september 
XerxesDZB
SV Nootdorp
VELO
v.v. Brielle
v.v. SHO
Honselersdijk
Neptunus Schiebr.

 15 februari 
RVVH
XerxesDZB
SV Nootdorp
VELO
v.v. SHO
Honselersdijk
Neptunus Schiebr.

 25 april 
Die Haghe
Voorschoten’97
SV Heinenoord
RVVH
v.v. SHO
Honselersdijk
Neptunus Schiebr.

 5 oktober 
Die Haghe
Forum Sport
Voorschoten’97
RVVH
VELO
v.v. SHO
Honselersdijk

 30 november 
Voorschoten’97
BVCB
sv Poortugaal
XerxesDZB
VELO
v.v. Brielle
Neptunus Schiebr.

 7 maart
Forum Sport
Voorschoten’97
SV Heinenoord
BVCB
sv Poortugaal
XerxesDZB
v.v. Brielle

 9 mei 
BVCB
sv Poortugaal
XerxesDZB
SV Nootdorp
VELO
v.v. Brielle
Neptunus Schiebr.

 12 oktober 
SV Heinenoord
RVVH
BVCB
sv Poortugaal
XerxesDZB
SV Nootdorp
Neptunus Schiebr.

 7 december 
Die Haghe
Forum Sport
Voorschoten’97
SV Heinenoord
RVVH
v.v. SHO
Honselersdijk

 16 mei 
Die Haghe
Forum Sport
Voorschoten’97
SV Heinenoord
RVVH
v.v. SHO
Honselersdijk

 19 oktober 
Die Haghe
Forum Sport
Voorschoten’97
VELO
v.v. Brielle
v.v. SHO
Honselersdijk

 14 december 
sv Poortugaal
XerxesDZB
SV Nootdorp
VELO
v.v. Brielle
v.v. SHO
Neptunus Schiebr.

 21 maart 
Die Haghe
Forum Sport
SV Heinenoord
RVVH
BVCB
sv Poortugaal
SV Nootdorp

 23 mei 
BVCB
sv Poortugaal
XerxesDZB
SV Nootdorp
VELO
v.v. Brielle
Neptunus Schiebr.

 26 oktober 
Die Haghe
SV Heinenoord
RVVH
BVCB
sv Poortugaal
SV Nootdorp
Neptunus Schiebr.

 25 januari 
Die Haghe
Forum Sport
Voorschoten’97
SV Heinenoord
RVVH
BVCB
sv Poortugaal

 2 november 
Forum Sport
Voorschoten’97
XerxesDZB
VELO
v.v. Brielle
v.v. SHO
Honselersdijk

 28 maart 
Voorschoten’97
XerxesDZB
VELO
v.v. Brielle
v.v. SHO
Honselersdijk
Neptunus Schiebr.

 1 februari 
XerxesDZB
SV Nootdorp
VELO
v.v. Brielle
v.v. SHO
Honselersdijk
Neptunus Schiebr.

 4 april 
Die Haghe
Forum Sport
SV Heinenoord
RVVH
BVCB
SV Nootdorp
Honselersdijk

Wijzigingen voorbehouden.

- v.v. Brielle
- v.v. SHO
- Honselersdijk
- VELO
- Neptunus Schiebr.
- SV Nootdorp
- XerxesDZB

- Die Haghe
- Honselersdijk
- Voorschoten’97
- VELO
- RVVH
- v.v. SHO
- Forum Sport

- sv Poortugaal
- Die Haghe
- SV Heinenoord
- BVCB
- Forum Sport
- Voorschoten’97
- RVVH

- SV Heinenoord
- BVCB
- Forum Sport
- SV Nootdorp
- Die Haghe
- RVVH
- sv Poortugaal

- Honselersdijk
- Neptunus Schiebr.
- RVVH
- v.v. SHO
- VELO
- SV Nootdorp
- XerxesDZB

- Voorschoten’97
- v.v. Brielle
- XerxesDZB
- VELO
- sv Poortugaal
- Neptunus Schiebr.
- v.v. SHO

- Die Haghe
- Forum Sport
- RVVH
- v.v. SHO
- Honselersdijk
- SV Heinenoord
- SV Nootdorp

- Die Haghe
- v.v. SHO
- RVVH
- Neptunus Schiebr.
- Honselersdijk
- SV Nootdorp
- VELO

- BVCB
- sv Poortugaal
- Forum Sport
- v.v. Brielle
- SV Nootdorp
- VELO
- XerxesDZB

- sv Poortugaal
- SV Nootdorp
- VELO
- BVCB
- XerxesDZB
- Neptunus Schiebr.
- v.v. Brielle

- SV Heinenoord
- Forum Sport
- RVVH
- Honselersdijk
- v.v. SHO
- Voorschoten’97
- Die Haghe

- BVCB
- Die Haghe
- Voorschoten’97
- RVVH
- Forum Sport
- Honselersdijk
- SV Heinenoord

- VELO
- BVCB
- SV Nootdorp
- v.v. Brielle
- sv Poortugaal
- XerxesDZB
- Neptunus Schiebr.

- v.v. SHO
- VELO
- v.v. Brielle
- SV Nootdorp
- Honselersdijk
- XerxesDZB
- Neptunus Schiebr.

- XerxesDZB
- Honselersdijk
- Neptunus Schiebr.
- v.v. SHO
- Voorschoten’97
- v.v. Brielle
- VELO

- RVVH
- SV Heinenoord
- Honselersdijk
- Forum Sport
- Voorschoten’97
- Die Haghe
- v.v. SHO

- SV Heinenoord
- sv Poortugaal
- Die Haghe
- RVVH
- Voorschoten’97
- Forum Sport
- BVCB

- SV Nootdorp
- XerxesDZB
- Neptunus Schiebr.
- SV Heinenoord
- v.v. Brielle
- BVCB
- sv Poortugaal

- Die Haghe
- Forum Sport
- BVCB
- sv Poortugaal
- v.v. Brielle
- SV Heinenoord
- Voorschoten’97

- RVVH
- v.v. SHO
- Die Haghe
- Voorschoten’97
- SV Heinenoord
- Neptunus Schiebr.
- Honselersdijk

- Voorschoten’97
- Forum Sport
- Die Haghe
- VELO
- v.v. Brielle
- v.v. SHO
- Honselersdijk

- RVVH
- sv Poortugaal
- XerxesDZB
- BVCB
- Neptunus Schiebr.
- SV Heinenoord
- SV Nootdorp

- Forum Sport
- Honselersdijk
- Voorschoten’97
- v.v. Brielle
- v.v. SHO
- XerxesDZB
- VELO

- SV Heinenoord
- BVCB
- Neptunus Schiebr.
- SV Nootdorp
- sv Poortugaal
- RVVH
- Die Haghe

 23 november 
Die Haghe
Forum Sport
SV Heinenoord
RVVH
SV Nootdorp
v.v. SHO
Honselersdijk

- Neptunus Schiebr. 
- Voorschoten’97
- sv Poortugaal
- BVCB
- v.v. Brielle
- VELO
- XerxesDZB

 14 maart
Die Haghe
Voorschoten’97
RVVH
VELO
v.v. SHO
Honselersdijk
Neptunus Schiebr.

- SV Heinenoord
- Forum Sport
- SV Nootdorp
- XerxesDZB
- sv Poortugaal
- BVCB
- v.v. Brielle
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JEUGDPRAAT
Recordaantal 
kampioenen bij de jeugd

SV bestaat natuurlijk niet alleen uit de selectieteams, 
ook de spelers uit de niet-selectieteams krijgen de no-
dige aandacht, zodat ook voor hen zoveel als mogelijk 
geregeld wordt. Uitgangspunt is dat er door iedereen 
twee keer getraind kan worden en dat ieder team een 
trainer en een leider heeft. Hierin spelen de ouders een 
belangrijke rol en gelukkig zien we daar iedere keer 
weer ouders opstaan die die rol op zich nemen. Mijn 
dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers die iedere keer 
de kantine en de kleedkamers schoonmaken. Laten we 
daar het komende seizoen eens extra op letten. Thuis 
ruimen we ook de boel netjes op en dat mogen we bij 
SV toch ook van iedereen verwachten?

En nu ik hier toch over bezig ben, roep ik ook iedereen 
op om zuinig om te gaan met het materiaal dat be-
schikbaar wordt gesteld. Als we aan het einde van het 
seizoen tot de conclusie moeten komen dat er maar 
liefst zestig ballen zijn zoekgeraakt, dan is dat toch een 
punt van aandacht. Kortom, er is het komende seizoen 
nog genoeg te doen, maar met elkaar gaan we dat 
weer redden. 

Wat een topseizoen hebben we achter de rug! Vol-
gens velen gaan we dat niet meer evenaren, maar zeg 
nooit nooit. Zoals de voorzitter al heeft verwoord, zijn 
bij de jeugd de JO8-5, de JO9-1, de JO11-1, de JO12-2, 
de JO13-1 en de JO15-1 kampioen geworden, terwijl 
de JO10-1 en de JO15-1 ook nog de Haaglanden Cup 
gewonnen hebben. Dat zijn natuurlijk zonder meer ge-
weldige prestaties. 

Door: Jan Kok

Prestaties die we te danken hebben aan natuurlijk de 
spelers zelf, maar ook aan de trainers en de hele tech-
nische staf. Uiteraard vergeten we daarin zeker ook 
niet de rol van de ouders die de vereniging helpen als 
sponsor, trainer, leider of vrijwilliger of in een andere 
rol. We zien nu ook dat onze jeugdafdeling spelers van 
buitenaf aantrekt die op een steeds hoger niveau wil-
len gaan voetballen. In het verleden raakten we geta-
lenteerde spelers kwijt aan clubs in de omgeving. Daar 
is nu dus duidelijk verandering in gekomen. 

Een belangrijke rol hierin spelen onze HJO’s die met re-
gelmaat hoofdtrainersvergaderingen beleggen, waar-
bij de trainers elkaar nog beter maken en dat werpt 
zijn vruchten af voor de hele jeugdafdeling.

Trots zijn we natuurlijk ook op onze jeugdspelers die 
met regelmaat worden uitgenodigd voor een oefen-
stage bij de KNVB of bij een BVO. Uiteindelijk is het de 
droom van iedere club om een ‘Frenkie’ af te leveren. 
Komend seizoen gaan we voor het eerst op divisieni-
veau spelen met de jeugd en dat is een mijlpaal in de 
geschiedenis van SV. Daar is weer veel voor nodig en 
dan denk ik met name aan de vele vrijwilligers die we 
nodig hebben, maar die zo moeilijk te vinden zijn. Er 
zijn ideeën genoeg die we zouden willen realiseren, 
maar daar is wel mankracht voor nodig en natuurlijk 
ook de nodige financiële middelen. Toch maken we ge-
lukkig iedere keer stapjes in de goede richting, hoewel 
we nog steeds voldoende uitdagingen zien.

Koperslager 17, Nootdorp
088 - 399 00 99

schoutentechniekgroep.nl

Tandtechniek

Dental Studio            
Rijswijk b.v.

Da Costalaan 59  |  2281 SE Rijswijk  |  Tel: 070 319 1846

www.dentalstudiorijswijk.nl

Al meer dan 30 jaar 
dé specialist voor 

uw kunstgebit

De beste par tner  voor  uw auto!

Schadeherstel
APK

Onderhoud
In- en verkoop auto’s

Nijverheidsweg 10  |  641 RL Pijnacker
info@oudshoornenruygt.nl  |  verkoop@oudshoornenruygt.nl

Algemeen 015-369 66 23  |  Werkplaats 015-369 84 88
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SV NOOTDORP BOUWT AAN DE TOEKOMST

Door: Jeroen van den Akker 

Maar niet alleen op het veld bouwt SV Nootdorp aan 
de toekomst. Ook buiten het veld werkt de club conti-
nu aan vernieuwing en verbetering van de faciliteiten. 
Dé man die daar alles vanaf weet is Frits Lamens. Als 
bestuurslid facilitaire zaken is hij de afgelopen 25 jaar 
betrokken geweest bij alle verhuizingen, nieuwbouw- 
en verbouwingsprojecten bij SV Nootdorp. 

Waarom hebben we nieuwe kleedkamers nodig? 
Eigenlijk is het antwoord heel simpel. We hebben de 
kleedkamers nodig vanwege ruimtegebrek. De vereni-
ging is de laatste jaren sterk gegroeid en we komen op 
zaterdag kleedkamers tekort. Tot een paar jaar geleden 
hadden we genoeg kleedkamers, maar met het huidige 
aantal teams komen we in de knel. We huren nu van 
de gemeente Nootdorp een aantal kleedkamers van de 
sporthal. Een rekensom leert dat wij de komende jaren 
nog meer ruimte nodig hebben en dat huren op gege-
ven moment duurder wordt dan nu zelf extra kleedka-
mers laten bouwen. Bovendien zijn we op deze manier 
niet meer afhankelijk van de gemeente.

De kleedkamers zijn ruimer, toch?
De nieuw te bouwen kleedkamers zullen qua afmeting 
groter zijn dan de bestaande kleedkamers. Daarnaast 
komen er niet alleen kleedkamers, maar komen er ook 
faciliteiten voor de selectie. Zo komt er een soort fitness 
annex herstelruimte. Hier kunnen de spelers kracht- en 
hersteltrainingen doen, ook wordt deze ruimte ge-
schikt gemaakt voor het houden van wedstrijdbespre-
kingen. Tevens komt er een ruimte voor de fysiothe-
rapeut, voor het behandelen van spelers. Er komt nog 
net geen bubbelbad in de nieuwe kleedkamers, maar 
de faciliteiten voor de selectie worden een stuk beter.

Er komt zelfs een toegangspoortje, begreep ik.
Klopt. Er komt een einde aan de tafel in de hal op wed-
strijddagen waar Richard Ruesen, Rien Groenendijk en 
Fred van de Sande de toegangskaartjes en programma-
boekje verkopen. Want we bouwen ook een mooi ‘hokje’ 

aan ingang van waaruit we de kaartverkoop gaan doen.  
En komt er een heuse professionele ruimte voor.

Wat is de planning?
We zijn al een tijdje bezig. Onze karakteristieke dijk is 
afgegraven en de grond is bouwrijp gemaakt. En we 
hebben onlangs de keuze gemaakt om in eigen beheer 
te gaan bouwen en het is de bedoeling dat wij in sep-
tember starten met heien. Als alles goed gaat, kunnen 
we de kleedkamers seizoen 2020/2021 in gebruik nemen.

Dat is een heel project? Zoiets doe je niet alleen?
Nee dat klopt. Voor dit project is er een speciale bouw-
commissie opgericht.  Deze commissie verzet achter de 
schermen enorm veel werk. Deze commissie bestaat uit 
Richard Ruesen, Rien Lindeman Marco de Jong, John 
Karelse en Eddy Kokshoorn. Zonder hen zou dit pro-
ject nooit van de grond zijn gekomen. Om de kosten te 
drukken zullen we tijdens het bouwproces veel gebruik 
maken van de kennis en kunde die binnen te vereni-
ging aanwezig is. Denk hierbij aan het schilderwerk, 
leidingen leggen en tegelwerk.

Is dit je laatste kunstje?
Dat is wel de bedoeling. Ik ben ooit begonnen met de 
verhuizing naar het huidige sportcomplex.  Veel leden 
zullen zich de ‘haltine’ nog herinneren. Dat was des-
tijds ons tijdelijke onderkomen in de oude sporthal. 
Dat was een megaproject met jaren aan voorbereiding, 
een intensieve bouwperiode gevolgd door een pittige 
verhuizing.  En in de loop van de jaren hebben we bin-
nen ons huidige pand ook nog het een en ander ver-
bouwd, zoals de commissiekamer boven de entree en 
de uitbreiding voor de kinderopvang. Vorig jaar na de 
zomerstorm heb ik samen met Tinus van der Bulk en 
Marty de Roos het hekwerk rond veld 1 compleet ver-
vangen en tussendoor is met Cas Koele, Henry Hulst, 
Rien Lindeman en Daan de Groet de keuken en de bar 
verbouwd. Na dit project vind ik het wel genoeg. Ge-
lukkig staan er al een paar goede opvolgers klaar.  

Dat SV Nootdorp gestaag bouwt aan een gezonde toekomst is allang geen geheim meer. Het beleid dat enkele 
jaren geleden is ingezet begint zijn vruchten af te werpen. De jeugdopleiding floreert, er is een explosieve groei aan 
jeugdleden, alle jeugdelftallen worden getraind door gediplomeerde trainers en er zijn klinkende resultaten in de 
competitie en gewonnen finales van de Haaglanden Cup.

AA

B

B
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tekeningnummer
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BALSPONSOREN
Seizoen 2019 - 2020

28 september SV Nootdorp - sv Poortugaal Technisch Adviesburo P.Jansen 

12 oktober SV Nootdorp - v.v. SHO Bouwcenter Koolschijn

26 oktober SV Nootdorp - XerxesDZB Tankstation Jongeneel

9 november  SV Nootdorp - RVVH Nivo Keukens

23 november  SV Nootdorp - v.v. Brielle Chris De Vreede Electra   

14 december  SV Nootdorp - Voorschoten‘97 Autobedrijf Steeneveld 

1 februari  SV Nootdorp - Die Haghe   Dijksman & Partners  

15 februari  SV Nootdorp - BVCB Kraans Kippenkraam

21 maart  SV Nootdorp - VELO Grand café 1837/
  De Boerenstal feestlocatie

4 april  SV Nootdorp - Neptunus Schiebr. Rederij Van Hulst 

18 april SV Nootdorp - SV Heinenoord  Jacco van Vianen

9 mei SV Nootdorp - Honselerdijk  Sport Accent 

23 mei  SV Nootdorp - Forum Sport Zomerschoe 
  Project- en Woninginrichting

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

Bijna iedere klus thuis levert afval op. 
Een container huren is eenvoudig. Tegen vaste all-in tarieven, 
dus zonder verrassingen achteraf. We adviseren u graag welke 
container het meest geschikt is. Container vol? Dan haalt 
Renewi ‘m weer voor u op. Zo houdt u meer tijd én energie over 
voor uw klus.

Meer weten?
Renewi Zoetermeer  |  Radonstraat 231  |  2718 SV Zoetermeer
079-363 30 30  |  randstadzuid@renewi.com  | 

Verbouwen, verhuizen of opruimen?
Huur een container voor uw afval

RENEWI0176_Advertentie_130x191_verbouwen_verhuizen_opruimen_particulier_V2.indd   1 11-3-2019   14:05:34

Laan van Ambacht 6, Nootdorp      GEERSZONWERING.nl

EERLIJK EN PERSOONLIJK ADVIES

2014095_GEERS_Abri.indd   1 07-05-14   13:00
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LANGDURIGE SAMENWERKING
Het nuchtere voetbaldier van SV Nootdorp

Door: Frans ter Linden

De in 1968 in het Westerkwartier van Delft geboren 
John heeft een zus. In 1990 ging de verhuiswagen 
richting Nootdorp, waar hij in 2000 trouwde met zijn 
vrouw Gerry. In 2001 werd hun dochter Mandy gebo-
ren. Op sportief gebied is John ook een bezige bij ge-
weest. In het verleden heeft hij aan atletiek gedaan 
en heeft hij twee keer de Roparun en meerdere halve 
marathons gelopen. Tevens heeft hij nog tot zijn 48ste 
gevoetbald bij DHL, waar hij eveneens in het bestuur 
heeft gezeten.  Op de fiets naar zijn werk in Scheve-
ningen gaf hem ook voldoende beweging. Voordat 
hij bij Prorail kwam, heeft hij advieswerk gedaan in de 
scheepsbouw. Vervolgens was hij ‘Rail System Engineer’ 
en deed hij contractbeheer. Zijn diensttijd heeft hij bij 
de verbindingstroepen in Garderen vervuld. En jawel, 
muzikaal is John ook. Hij heeft zijn strepen verdiend als 
trompettist bij een drumband.

Secretaris
Maar hoe komt hij dan bij SV Nootdorp terecht? Dat 
heeft zijn buurman Rien Groenendijk op zijn geweten. 
Die heeft er voor gezorgd dat hij een keer is mee ge-
gaan om het SV-bier te proeven. John had het al snel 
naar zijn zin en bij hem staat de gezelligheid voorop! 
Door het vertrek van de toenmalige secretaris en het 
feit dat John bestuurservaring had, hebben Jan Kok 
en Ruud Quik hem benaderd om de functie secretaris 
op te pakken. Na een paar goede gesprekken heeft 
John deze functie in 2014 opgepakt en hij doet dit nog 
steeds met erg veel goede zin. Regelmaat lost hij vele 
zaken op met de KNVB, gemeente en andere democra-
tische dictatorschappen.

Dat hij nog weleens met andere oplossingen komt dan die het meest logisch lijken, komt mede door zijn werk bij 
ProRail. Ook daar roept hij nog weleens: “Geen spoor zonder dwarsliggers!” Vanuit huis waren er ook verschillen en 
rivaliteit qua clubs. John Smits koos voor DHL en SV Nootdorp, terwijl het thuisfront koos voor SEP en een club waar 
we de naam niet van noemen. Dus gezond dwarsliggen!

En dat is niet het enige wat John voor onze club bete-
kent. Jarenlang heeft hij mini’s getraind en is hiervan 
zelfs hoofdtrainer geweest. Ook heeft hij zijn stem-
pel gedrukt op onder andere de commissie Normen & 
Waarden, het wedstrijdsecretariaat en het 35+ voetbal. 
Dit veelal samen met Jan Kok. Al met al heeft John het 
prima naar zijn zin bij onze vereniging. Hij ziet het echt 
als een familievereniging, waar gezelligheid hand in 
hand gaat met prestatief- én recreatief voetbal.
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ACTIVITEITEN JEUGD 
De Activiteiten Commissie 
van SV Nootdorp alias DAC

Ik hoor jullie denken, wat betekent DAC? Waar staan 
jullie voor, wie zitten er nu in en wat organiseren jullie 
eigenlijk? Ik vroeg het mezelf ook af. Daarom is het zo 
fijn om ieder jaar weer opnieuw in de presentatiegids 
te mogen staan.

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 en met de club, te vergroten. 
Wij streven ernaar de activiteiten zonder enige bijdra-
ge in de vorm van geld van de ouders te organiseren. 
Dit is bedoeld om de drempel voor activiteiten zo laag 
mogelijk te houden en voor iedereen toegankelijk. 
Sponsoring is altijd welkom in elke vorm, dus denkend 
aan prijzen, eten, enzovoorts. 

Wie zitten er in DAC?
De Activiteiten Commissie bestaat op dit moment uit 
negen leden: Rob van der Werf is de vader van Liam, 
Tamara Rob is de moeder van Milan en Boas, Juliët 
Hartlieb is de moeder van Jaydon, Shane en Bradley, 
Esther Toonen is de moeder van Dylan, Kimberley van 
Gils is de moeder van Sven, Taskin Tasdemir is de va-
der van Sem, Milan en Levi. Daarnaast hebben al een 
aantal jaar ook Max Kersbergen, Djonno Bosman en 
Naomi van Ravesteijn een actieve rol in de DAC. Op dit 
moment zijn er meerdere vacatures beschikbaar, maar 
we zijn met name op zoek naar een enthousiaste en ac-
tieve vader die het leuk vindt om ons te ondersteunen 
bij niet-voetbalgerelateerde activiteiten. Denk jij dat je 
deze vader bent of kent, stuur dan een mail naar dac@
svnootdorp.nl. Ook moeders en/of oudere broers en/of 
zussen zijn welkom om ons team te komen versterken. 
Dus heb jij organisatorisch talent en zin in een paar uur 
per jaar sportief bezig zijn met de jeugd van SV Noot-
dorp? Schroom niet en mail ons meteen!

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. 

Vriendjes- en Vriendinnetjesdag
Doelgroep: mini’s t/m JO10
Datum: op een woensdag in september 2019 

Herfstkamp
Doelgroep: mini’s t/m JO11
Datum: eerste weekend herfstvakantie 2019 

Sinterklaas
Doelgroep: mini’s t/m JO8
Datum: eind november 2019 op woensdag of zondag

Pasen
Doelgroep: mini’s t/m JO10
Datum: Goede Vrijdag 10 april 2020

Familiedag
Doelgroep: mini’s t/m JO15
Datum: juni 2020

Uw kind is van harte welkom!

• 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

Op zoek naar kinderopvang?

• 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.

WWW.TRIODUS.NL

Locaties in 
Nootdorp en 
Ypenburg

• Aanbouw • Onderhoud

• Dakkapel • Utiliteitsbouw

• Dakopbouw • Restauratie/renovatie

• Verbouw • Inbraakpreventie

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

B I J  K O N I N K L I J K E  B E S C H I K K I N G
H O F L E V E R A N C I E R
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TERUGBLIK SEIZOEN 2018-2019
“We hebben er alles aan gedaan”

Door: Dick Boerenboom

Vorig jaar hebben we met de eerste groep een uitstekend resultaat gehaald door behoud van de hoofdklasse veilig 
te stellen in de laatste wedstrijd. De tweede groep heeft het ook meer dan goed gedaan door zich te handhaven 
in de reserve eerste klasse. De eerste groep mocht dit jaar wederom aantreden in de hoofdklasse zaterdag. op 
papier leek de hoofdklasse sterker dan ooit. Met de gevestigde ploegen als Ter Leede, Rijnvogels, Smitshoek en 
s-Gravenzande, aangevuld met ploegen als Spijkenisse, Capelle, Volendam, sportclub Feyenoord en DFS. We stonden 
aan het begin van een loodzware maar mooie uitdaging.

We begonnen dit jaar met een uitwedstrijd bij Achilles 
Veen. De wedstrijd leek lang gelijk op te gaan, maar 
helaas een kwartier voor tijd komt de 1-0 tegen op 
het scorebord door wilskracht scoorden we in de 85e 
minuut de 1-1. In de blessure tijd maakte Achilles de 
2-1. Dit bleek de opmaak voor een moeizame eerste 
seizoenshelft. De slotsom in december was duidelijk, 6 
punten en een laatste plaats.
 
Tijdens de winterstop verbleef de eerste selectie weer 
vier dagen in Barcelona, om ons optimaal voor te be-
reiden op de tweede seizoenshelft. Het trainingskamp 
was ook nu weer een groot succes door de hulp van 

onze hoofdsponsor. Met onze inzet op een zeer ge-
slaagde dineravond werd de begroting voor het kamp 
sluitend. Het diner en een aansluitende veiling zal dit 
seizoen zeker weer gehouden worden en daarbij ho-
pen we wederom op uw steun. Dat het een mooie tra-
ditie mag worden.
 
Na het trainingskamp begon het tweede deel van de 
competitie. Het goede gevoel van het trainingskamp 
sloeg door op de wedstrijden, passie, wilskracht en 
veerkracht maar bovenal het klaarstaan voor elkaar 
het was weer terug te zien. Door prachtige resultaten 
tegen jong den Bosch, Volendam en Smitshoek knok-

ten we ons terug tot uiteindelijk een promotie degra-
datie plek. In de nacompetitie bleek dat het kaarsje op 
was, de degradatie was een feit. Een vermelding waard 
is het behalen van de achtste finales van de KNVB be-
ker en het behalen van de halve finale van de Haag-
landen cup. Groep twee liep parallel met de resultaten 
van de eerste groep, ook hier was de nacompetitie het 
eindstation.
 
De jeugd
Tijdens dit seizoen hebben we, sinds tijden kennis kun-
nen maken met een echt Nootdorps talent, Joey van 
Maaren. Als junior heeft Joey inmiddels zijn debuut 
gemaakt bij de eerste groep. Op Joey en de andere ta-
lenten zullen we zuinig zijn en hun zo goed mogelijk 
begeleiden in hun ontwikkeling. Dit seizoen zullen in 
totaal vier junioren worden doorgeschoven naar de 
tweede selectie.
 
Het seizoen 2018-2019 was voor de jeugd van SV Noot-
dorp ongelooflijk succesvol met heel veel kampioen-
schappen en promoties naar hogere klassen. Extra 
glans werd nog gegeven door de JO10-1 en de JO15-1 
door het winnen van de Haaglanden Cup 2019. Hier-
voor de complimenten aan alle trainers en begeleiders 
van de jeugdelftallen, maar bovenal aan Rob Kik en 
Thierry Stanneveld, die zichtbaar de gehele jeugd op 
een hoger plan tillen.

 John Karelse
 John Karelse heeft besloten na dit seizoen zijn functie 
neer te leggen als selectiemanager. 
John heb ik 22 jaar gelden voor het eerst ontmoet. Vijf 
jaar geleden kruisten onze paden weer en vroeg John 
me voor een uitdaging bij SV Nootdorp. In alle jaren 
heeft John me gesteund en geholpen. John heeft me 
de kans gegeven en zich hard gemaakt voor de aanstel-
ling als hoofdtrainer. Voor deze kans, zijn mening, zijn 
steun en het delen van zijn ervaringen ben ik John zeer 
dankbaar. John geniet van je voetbalpensioen, je hebt 
het meer dan verdiend.
 
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 jarenlang alles hebben gegeven 
voor het team en zichzelf. Met een diepe buiging en 
trots dat ik met jullie heb mogen samenwerken, wens 
ik jullie veel geluk en gezondheid, het gaat jullie goed!

Foto: Sander de Hollander
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VVSV
Businessclub

DE VVSV is als stichting een zelfstandig onderdeel van 
SV Nootdorp. Doelstelling van de businessclub is om 
enerzijds inkomsten te genereren voor de club, ander-
zijds om business to business te creëren voor haar leden. 

Door: Claudio Houtman en Tom Lugtigheid

Het afgelopen seizoen hebben wij daar regelmatig over 
gesproken met het hoofdbestuur van SV Nootdorp. 
Omdat er toch heel veel raakvlakken zijn is gebleken 
dat business to business met alleen VVSV leden, redelijk 
beperkt is. Business to business zou met alle bedrijven 
die sponsor zijn bij SV Nootdorp mogelijk moeten zijn. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de gemeenschappelijk 
georganiseerde sponsoravond het afgelopen seizoen, 
waarbij de opkomst goed te noemen was en er veel 
gelegenheid was om business to business te doen. 

Met die insteek zijn wij momenteel met het hoofdbe-
stuur in gesprek om te bezien of we deze lijn door kun-
nen zetten en wij als VVSV en SV Nootdorp gezamenlijk 
op kunnen trekken. De basis moet zijn dat een bedrijf/
sponsor de vereniging een warm hart toedraagt, in 
welke vorm een bedrijf dan gaat sponsoren is daarbij 
niet belangrijk. We moeten dus de business to business 
proberen uit te breiden naar alle sponsoren. 

Die ideeën liggen nu bij het hoofdbestuur, zodra daar 
duidelijkheid over is, kunnen wij met z’n allen deze 
plannen gaan uitvoeren en onze schouders eronder 
zetten om er een mooi seizoen van te maken. Ik hoop 
dat we dit seizoen weer mooie wedstrijden kunnen 
gaan zien op ons sportpark en dat we weer mee kun-
nen strijden om een periode titel of misschien wel wat 
mooiers.

Zonder de bal kun je niet winnen.

www.1afa.com
Elektronicaweg 14a - 2628 XG Delft - 088-001 6401

Je ICT in de cloud

First Alternative

-- Johan Cruijff

kortingscode:

svnootdorp

Dé wijnwebshop met keuze 
uit meer dan duizend wijnen 
van de beste kwaliteit. 

Bestel nu en profiteer van 
10% SV Nootdorp-korting!
U kunt onderstaande kortingscode 
meerdere keren 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.

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

DE NIEUWE NAJAARS
COLLECTIE IS BINNEN
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DICK SLOOS RUIM ZES JAAR ASSISTENT-TRAINER

Door: Jeroen van den Akker

Hoe ben je bij SV Nootdorp gekomen?
Ik ben destijds meegekomen als assistent met Arie 
van de Padt. Vervolgens heb ik samengewerkt met 
Bob Kootwijk en nu al een aantal jaar met de huidige 
hoofdtrainer Dick Boerenboom. Het eerste volledige 
seizoen van Dick haalden we nacompetitie. Het twee-
de jaar zijn we gepromoveerd via nacompetitie, vervol-
gens hebben we ons knap weten te handhaven in het 
seizoen daarop, maar helaas zijn we afgelopen seizoen 
gedegradeerd.

Wat was je eerste indruk van SV Nootdorp?
Ik kwam van Haaglandia dat toen topklasse speelde 
naar SV Nootdorp dat toen eerste klasse speelde. Na-
tuurlijk was dat verschil heel groot. Bij Haaglandia was 
alles rondom de selectie net allemaal wat professione-
ler georganiseerd. Dat had natuurlijk voor een groot 
deel te maken met de beschikbare financiële middelen. 
Daarom is het superknap dat SV Nootdorp met het be-
schikbare budget op dit niveau voetbalt. Mijn drijfveer 
om naar SV Nootdorp te komen was om spelers beter 
te maken en mijn ervaring in te zetten om SV Noot-
dorp naar een hoger plan te tillen. Bij SV Nootdorp 
vond ik het verenigingsgevoel terug. Een club met veel 
vrijwilligers en een ons-kent ons-mentaliteit. Nu de ver-
eniging wat groter wordt, merk je toch dat het echte 
dorpsgevoel een klein beetje verdwijnt. Daarom is het 
goed dat Yannick Blom als verenigingsmanager is aan-
gesteld. Hij is jong, heeft een aantal jaren bij de club 
gevoetbald en hij woont in de buurt.

Waar heb je zelf gevoetbald? 
Ik heb gespeeld in de ADO-jeugd, maar kreeg geen 
contract aangeboden. Toen ben ik bij de amateurs van 
ADO gaan voetballen en daarna heb ik bij diverse clubs 
in de regio gespeeld. Onder meer bij Rijswijk, SV’35, SV 
Voorburg, Zoetermeer, DWO en Wilhelmus.

Wat voor soort speler was je?
Ik was een stofzuiger op het middenveld, zeg maar 

het type Jan Wouters. Ik was geen technische voetbal-
ler, maar een stevige voetballer en deed wat er nodig 
was om een wedstrijd te winnen. Mijn favoriete club is 
daarom Juventus. Hun speelwijze en wedstrijdmentali-
teit spreken mij aan.

Waar is je trainerscarrière begonnen?
“Die is gestart bij DWO. De trainer werd gedurende het 
seizoen ontslagen en toen ben ik als speler gestopt en 
als trainer voor de groep gaan staan. Met DWO ben ik 
naar de tweede klasse gepromoveerd. Vervolgens heb 
ik als hoofdtrainer SV’35 getraind.”

Heb je ambities om in de toekomst weer als 
hoofdtrainer aan de slag te gaan?
Nee, zeker niet! Ik merk dat er tegenwoordig veel bij 
komt kijken om een eerste elftal te managen. Als zelf-
standig ondernemer heb ik niet de tijd om dit goed te 
kunnen doen.

Wat is de doelstelling voor komend seizoen? 
Onze doelstelling is om te eindigen bij de eerste 5, het 
liefst met een periodetitel.

Een man die binnen SV Nootdorp veel achter de schermen doet is Dick Sloos Dick is al ruim zes jaar assistent-trainer bij 
het eerste elftal van SV Nootdorp. Wij vonden het tijd om hem eens op de voorgrond te zetten door middel van een 
leuk interview in deze presentatiegids. 

Foto: Sander de Hollander

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

Kwakelweg 2 
2641 WW Pijnacker
+31 88 668 8000

Renovatie- en sloopmanagement

Asbestonderzoek en saneringsbegeleiding

Projectmanagement civiele techniek

Industrieweg 2a
2631 PG Nootdorp

T 015 82 00 294
E info@newtonbv.nlwww.bloemendaalruigrok.nl 

Uw 
accountant 
en adviseur 
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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
Kantinezaken: Mike Snaaijer 06 24779243

JEUGDCOMMISSIE 
 jc-secretaris@svnootdorp.nl
Voorzitter: Jan Kok 06 53223847 
Voetbaltechnische zaken: Ralph Blokker 06 46276031
Algemene Zaken: Reint Hartlieb 06 14339977
Penningmeester: Angela Goeman  06 48770366
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 
Patrick Kort-Spoelman 

vog@svnootdorp.nl
Femke van der Sman   06 21216802 

Toernooicommissie: 
toernooicommissie@svnootdorp.nl 
Peter Kneteman   
Paul Nieuwdorp

Vertrouwenspersoon: 
vertrouwenspersoon@svnootdorp.nl
Vacature    

VELD
Selectiemanager Senioren:
Yannick Blom yannickblom84@hotmail.com
  06 42207741
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:  
Koos Brochard 06 46075872

Technische zaken/veldkeuring: 
Frits Lamens  facilitair@svnootdorp.nl
 06 54205073

SPONSORCOMMISSIE 
sponsorcommissie@svnootdorp.nl 
Frans ter Linden 06 48192631
Dirk van der Kooij 06 49630614
Marco Jasper 06 21508604

Businessclub VVSV:
bestuur@vvsv.nl
Claudio Houtman 06 42016775
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
Mike Snaaijer  06 24779243
Aukje Bruinooge 06 27270555
Leonie Keinhorst 06 15035217
Natascha van der Kooij 06 23996376
 
ICT commissie:
ictcommissie@svnootdorp.nl
Paul Nieuwdorp  06 21179788
Olivier van der Wiele 06 81134755
Edwin Bleckman 06 30457297
Mike Snaaijer 06 24779243
Frans ter Linden 06 48192631

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

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

Magnolialaan 3

2641 CL - Pijnacker

06-21253814

chrisdevreede75@hotmail.com
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KAMPIOENEN
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Integrale yoga

Integrale yoga
Integrale yogaIntegrale yoga en Ayurvedische massage

De Yogaschool van Pijnacker-Nootdorp en omstreken

Mica Yoga is een plek waar je altijd een warm welkom krijgt. We bieden een breed scala aan yogalessen voor 

alle leeftijden, ervaringsniveaus en interesses. Je hoeft hiervoor niet lenig te zijn. Zo kun je bijvoorbeeld 

kiezen uit Hatha Yoga, Flow Yoga, Yoga Nidra, Yin Yoga, Ontspannende Yoga, yoga voor Ouderen, 
Pilates, Kinder en Jongeren yoga, meditatie- en ademlessen en zelfs een speciaal burn-out progamma! 

Alle lessen, trainingen en workshops worden begeleid door gediplomeerde Integrale Hatha yoga docenten.

Ook voor diverse heerlijke Ayurvedische massages moet je bij Mica Yoga zijn. Deze geweldige massages 

moet je komen ervaren bij onze professionele masseuse Irma vd Meer!

Wij zijn 7 dagen per week geopend!
Schrijf je nu in voor twee GRATIS proeflessen

Kijk op www.micayoga.nl voor meer informatie

Gildeweg 30, Nootdorp  (nabij het Witte Paard en het Van der Valk hotel)
info@micayoga.nl  |  voor yoga: 06-107 226 39  |  voor massage: 06-509 509 57

www.micayoga.nl




