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VAN DE VOORZITTER

Toch wil ik wel degelijk een aantal zaken benoemen. 
Ook in het afgelopen jaar zijn er enorme stappen ge-
maakt binnen onze jeugdafdeling. Een gevolg hiervan 
is dat er wederom meer elftallen op een hoger niveau 
hun kunsten gaan vertonen. Daarnaast heeft het eer-
ste Winter Top Toernooi plaatsgevonden en dit was 
een groot succes.

Ons eerste elftal zal in 2020/2021 opnieuw uitkomen in 
de eerste klasse zaterdag. Komend seizoen verwelko-
men wij tevens een aantal nieuwe seniorenteams. Wij 
zijn trots dat ze voor onze club hebben gekozen. Zoals 
jullie hebben kunnen zien in de verschillende bericht-
gevingen heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevon-
den binnen de staf.

Aankomend seizoen zal het kunstgrasveld op veld 2 
worden vervangen. Per 2021 zal tevens ons hoofdveld 
worden omgebouwd naar kunstgras. Zodoende zijn 
wij straks flexibeler wat betreft de indeling van trainin-
gen en wedstrijden en kunnen wij beter anticiperen op 
de gezonde groei van de vereniging. Op de velden 1, 3 
en 4 is reeds het geplande onderhoud gepleegd. Aan-
gaande de velden, maar ook over andere onderwerpen 
hebben wij als bestuur vanwege het coronavirus inten-
sief contact gehad met de gemeente.

Volgend jaar zal het Dorpen-toernooi met RKDEO, 
OLIVEO, DSVP en onze eigen SV op ons complex wor-
den gespeeld. Verdeeld over twee dagen spelen alle 
clubs twee wedstrijden. Helaas is er ook nog steeds 
een aantal hoofdpijndossiers. Zo ondervinden wij nog 
steeds enorm veel hinder van het vuil dat mensen 
plaatsen in en rondom onze oudpapiercontainers. Het 
is echt een doorn in het oog. Daarnaast zijn wij nog 
steeds op zoek naar vrijwilligers die op doordeweekse 
avonden en op zaterdag bardiensten kunnen draaien. 
Van alle seniorenteams wordt verwacht dat zij mee-
draaien in de bardiensten. Zij fluiten tevens verplicht 
jeugdwedstrijden. 

Ik doe bij deze dan ook een dringend beroep op de 
bereidheid van alle ouders van onze jeugdleden. Het 
is maar voor een paar uurtjes in de maand en de club 
wordt hiermee erg geholpen. Het laatste wat wij willen 
als bestuur is de kantine sluiten of de contributie dus-
danig verhogen dat wij eventuele inhuur van mensen 
kunnen bekostigen.

Vanwege het coronavirus hebben wij als vereniging ze-
ker fikse klappen gehad. Wij zijn als bestuur dan ook 
trots dat onze trainers, staf en vrijwilligers hebben af-
gezien van hun maandelijkse vergoedingen. Dit laat 
maar weer eens zien hoe hecht onze vereniging is.

Ons eigen bouwteam, onder de bezielende leiding van 
Frits Lamens, zal eind augustus ons nieuwe kleedka-
mergebouw opleveren. Dit betekent dat bij de start van 
het seizoen de leden gebruik kunnen maken van deze 
faciliteiten. Mijn verzoek aan alle leden is wel om hier-
mee om te gaan alsof het van jezelf is. Kortom, wees 
er zuinig op. Laten wij allen op deze manier kenbaar 
maken aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen 
aan het pand hoe dankbaar wij zijn. Wat zij hebben 
neergezet met z’n allen is echt bewonderenswaardig.
Ik hoop jullie allen weer snel bij de SV te mogen be-
groeten!

Sander Jansen
Voorzitter SV Nootdorp

Beste leden, 
Normaal gesproken heb ik altijd mijn woordje klaar ten aanzien van een terugblik op het afgelopen seizoen en een 
vooruitblik op het komende seizoen. Helaas heeft het coronavirus er de afgelopen maanden in alle opzichten voor 
gezorgd dat wij een vreemd seizoen hebben beleefd. Het voetbalseizoen kon niet worden afgemaakt en uiteindelijk 
hebben we elkaar maandenlang niet kunnen zien bij onze SV. 
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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

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

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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BEKENDE NOOTDORPER
Edwin Hermans

Dit jaar in deze rubriek: Edwin Hermans. Edwin is al ja-
renlang keeper van de Old Boys are Back (heren zaal 1) 
en waarschijnlijk één van de oudst actief spelende leden 
van onze club. 

Door: Jeroen van den Akker 

Ben jij het oudst spelende SV Nootdorp lid?  
Hahaha ja, dat denk ik wel! Dit jaar vier ik mijn 50-jarig 
voetbaljubileum. Ik ben op mijn 5e begonnen met voet-
ballen. Dus reken maar uit welke leeftijd ik nu heb…  

Je bent van origine een echte Hagenees?    
Klopt! Ik kom uit de Haagse wijk Morgenstond, waar ik 
mijn hele jeugd en twee jaar senioren heb gespeeld bij 
GDS. Ik heb altijd gevoetbald en ben pas in het 2e jaar 
senioren gaan keepen. Dat ging vrij aardig en sindsdien 
sta ik in het doel. Ik heb zowel in de zaal gekeept bij 
NoordWest en Indoor Sporting-selectie, als op het veld 
bij diverse Haagse clubs, zoals RVC, SVPTT en PEC Den 
Haag. Met die laatste twee clubs heb ik ook mooie com-
petitiewedstrijden tegen SV Nootdorp gespeeld. Dat 
was mijn eerste kennismaking met de club.  

Hoe ben je bij SV Nootdorp terecht gekomen? 
Toen wij in 2000 in Nootdorp kwamen wonen was  Erik 
van Houten mijn buurman. Hij vroeg mij of ik die keeper 
was en bij SV wilde komen keepen. Toen ben ik onder 
de lat gaan staan bij het beroemde 4e elftal. Een echt 
feestelftal, iedere week drank en eten in de kleedka-
mer: van wijnproeverijen tot complete barbecues, echt 
een legendarische tijd. Maar er werd ook ‘gepresteerd’, 
ik geloof dat we drie keer gepromoveerd zijn.  
Later ben ik gevraagd ook in de zaal te keepen bij de 
Old Boys are Back, het eerste zaalvoetbalteam van SV 
met allemaal oud 1e elftalspelers. Binnen het veld zijn 
we bloedfanatiek, maar buiten het veld is er ouderwet-
se voetbalhumor en hebben we heel veel lol, met lekker 
eten en drinken na iedere thuiswedstrijd. Ook gaan we 
ieder seizoen ‘op trainingskamp’ in een super-de-luxe 
chalet in de Ardennen.

Naast het voetbal ben ik in die 20 jaar aardig ingebur-
gerd in Nootdorp en omgeving. De kinderkledingwinkel 
van mijn vrouw, Crazie Kids in Pijnacker, het jarenlang 

coachen van het voetbalteam van mijn zoon bij SV en 
het hockeyteam van mijn dochter bij HCP en het tijdlang 
fanatiek trainen bij SAM PT, waar mijn zoon personal 
trainer is, hebben hiervoor gezorgd.    

Wat is volgens jou de kracht van SV Nootdorp?
De gemoedelijkheid en de gezelligheid, dat blijft toch 
altijd de aantrekkingskracht van onze club. En in de na-
bije toekomst moet het kracht uit de jeugdafdeling ha-
len. We krijgen veel aanwas en het aantal jeugdteams 
breidt gestaag uit. Het is daarom belangrijk om onze 
jeugdafdeling steeds verder te professionaliseren, zodat 
er talentvolle jeugdspelers doorstromen naar het 1e elf-
tal.  Op dit moment zijn we nog te veel afhankelijk van 
passanten en vertrekken er veel talenten naar clubs in 
de omgeving.  Daarom is het goed dat er steeds meer 
oud-voetballers in het bestuur zitten: zij zijn de bewa-
kers van onze clubcultuur en filosofie. 
Mijn complimenten voor de bouw van de nieuwe kleed-
kamers, hiermee laat de club zien dat zij aan de toe-
komst werkt. De dames- en heren zaalvoetbalteams 
hebben nu het gevoel dat we er een beetje bijhangen, 
daar mag wel wat meer aandacht worden besteed.
  
Stel, je stopt ooit met keepen, zien we jou dan in een 
andere rol actief binnen de club? 
Ik zeg nooit nooit, maar die ambitie heb ik op dit mo-
ment niet. Wel zal ik altijd geïnteresseerd blijven in de 
club en op zaterdagmiddag gezellig een drankje komen 
doen. En wie weet wat de toekomst brengt. 
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ADRESSEN van de tegenstanders
Eerste klasse A, seizoen 2020 - 2021

      VERENIGING ADRES TELEFOON SHIRT BROEK KOUS

            
            AFC

De Boelelaan 50 
1082 LR Amsterdam

020 644 5575 rood/zwart zwart rood

            ARGON
Hoofdweg 85/B 
3641 PR Mijdrecht

 0226 316 066 blauw wit blauw

            BOL
Prinses Margrietstraat 2-A/B
Broek op Langedijk, NH 

0186 601 398 groen wit groen

            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 wit blauw  

            Monnickendam 
Cornelis Dirkszlaan 342
1141 XS Monnickendam

06 106 798 80 groen/wit wit wit  

            VELO
Noordweg 26
2291 EE Wateringen

0174 292 696 groen wit groen

            Valken ‘68
Duyfraklaan 9 TO
2235 SL Valkenburg

071 401 3214 geel/rood rood geel

            Voorschoten ‘97
Weddeloop 6
2253 ST Voorschoten

071 561 4863 geel/groen groen geel

            WV HEDW
Radioweg 86
1098 NJ Amsterdam

020 692 6188 blauw wit blauw

            ZOB
Purmerenderweg 55
1461 DE Zuidoostbeemster

0299 430 569 blauw wit blauw

            Zwaluwen ’30 
Berkhouterweg 23
1624 NS Hoorn

0229 235 022 rood/zwart zwart
zwart/
rood
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SPONSORCOMMISSIE
Persoonlijk en op afstand

Hoe vreemd is het als je weinig tot geen live contact 
meer kan hebben door een epidemie. SV Nootdorp heeft 
graag op een persoonlijke manier contact met de spon-
soren. Normaal gesproken komen we elkaar ‘gewoon’ op 
de club tegen, maar in de tweede helft van het afgelopen 
seizoen was dat niet mogelijk. Even een praatje maken en 
een drankje met elkaar doen, wat eerst zo gewoon was, 
is ineens een groot gemis geworden. De versoepeling van 
de maatregelen heeft gelukkig weer wat mogelijkheden 
gebracht, het schudden van handen en een klap op de 
schouder zal nog wel even gaan ontbreken. 

Door: Frans ter Linden

Sponsoravond
Door de bijzondere omstandigheden heeft de club de ge-
plande sponsoravond, die in april gepland was, moeten 
afzeggen. Op zo’n sponsoravond heeft het bestuur van 
SV altijd op een informele manier contact met de spon-
soren en worden zij bedankt voor hun steun. De spon-
soravond heeft in een bescheidener vorm gelukkig wel 
plaats kunnen vinden op zaterdagmiddag 4 juli. Het was 
fijn elkaar in het echt te kunnen spreken, en ook de regen 
kon niet voorkomen dat het een gezellig weerzien was.

Sponsoren
SV Nootdorp heeft een zeer goede bezetting van oude 
trouwe sponsoren. U kunt ze tegenkomen op verschil-
lende plekken op de club en op de shirts. Helaas nemen 
we ook wel eens afscheid van een sponsor, maar we heb-
ben ook weer nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. 
De borden om de velden, de banieren, de doeken, de 
gesponsorde kleding en alle andere sponsormogelijkhe-
den zijn verschillende manieren waarop u de sponsoren 
tegen kunt komen. Er is altijd nog wel een plekje te vin-
den. Als u geïnteresseerd bent, suggesties heeft voor een 
sponsor, of vragen heeft, dan kunt u altijd contact op-
nemen met de sponsorcommissie via sponsorcommissie@
svnootdorp.nl. Achter in deze gids kunt u alle contactge-
gevens vinden bij de rubriek ‘Handig om te weten’.

Heipalen
Ook hebben vele sponsoren en leden meegedaan aan 
de actie om heipalen te sponsoren voor het nieuwe 
kleedkamergebouw. Op het moment van schrijven 

was er nog maar 5 procent van de heipalen beschik-
baar om te sponsoren. Misschien heeft u het nog niet 
gezien, maar het gebouw heeft een schitterende uit-
straling. Voor de sponsoren van de heipalen is een 
blijvend bord ontworpen, dat aan het nieuwe pand 
bevestigd wordt.

De Club van 100 
Ook de Club van 100 willen we weer nieuw leven in-
blazen en de doelstelling is ook om dat bord vol te 
krijgen. Met de Club van 100 kunt u op een laagdrem-
pelige wijze SV Nootdorp sponsoren. De Club van 100 
heeft al bijgedragen aan verschillende mooie activi-
teiten voor de (jeugd)leden en de aanschaf van trai-
ningsmateriaal.

Persoonlijke noot
En dan ook even een kleine persoonlijke noot. Na een 
periode van bijna 10 jaar is het tijd om het stokje van 
de sponsorcommissie en de VVSV (de businnessclub van 
SV Nootdorp) over te dragen. Hierdoor kan er ruimte 
ontstaan voor nieuwe ideeën en een andere benadering 
van het gehele sponsorgebeuren. Ik heb er erg veel ple-
zier aan beleefd, mooie zaken mogen doen en heel veel 
nieuwe mensen mogen leren kennen. Ik ben niet weg 
en blijf in het bestuur, echter ik ga mijn aandacht verleg-
gen naar andere activiteiten en taken.

Bedankt 
Op welke manier u onze vereniging ook steunt en een 
warm hart toedraagt, hiervoor willen wij u van harte 
bedanken. Wilt u op dit vlak iets voor ons betekenen, 
neem dan gerust contact met ons op.
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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.



PRESENTATIEGIDS                2020 - 2021 11

VVSV LID:
Caminada Notarissen

Elk jaar portretteren wij in de presentatiegids van  
SV Nootdorp een lid van de VVSV. Deze editie maken we 
kennis met John Roozeboom van Caminada Notarissen.  

Door: Jeroen van den Akker

We spreken John in zijn kantoor in Rijswijk. Bij de kennis- 
making is handen schudden er vanwege de corona-
crisis niet bij. ‘Ik ben er inmiddels aan gewend’, zegt 
John, ‘maar het blijft toch een beetje vreemd’. 

Waar liggen jouw roots? 
Mijn roots liggen in Balkbrug, vlakbij Zwolle. Daar heb 
ik tot mijn 18de gewoond. Vanwege dienstplicht ben 
ik hier in de regio terechtgekomen. Hierna ben ik bij 
Caminada Notarissen gaan werken. Inmiddels ben ik 
als één van de vijf partners hier al bijna 25 jaar werk-
zaam. Mijn specialiteit is het ondernemersrecht. 

En hoe zit het met je voetbalcarrière? 
Die is wat minder succesvol, ik heb het tot de A1  
geschopt en daarna ben ik gestopt. Ik heb wel diverse 
andere sporten beoefend, maar was het beste in tennis. 
Maar Balkbrug uit was altijd lastig. 

Wat voor type speler was je? 
Ik was een slimme spits. Destijds was ik wat klein van 
stuk, dus werd ik gedwongen om sneller en slimmer te 
zijn dan mijn vaak grotere tegenstanders. Zakelijk ben 
ik net zo. Ik probeer altijd net even slimmer en sneller 
te zijn dan mijn tegenstander. Op die manier blijf ik 
ze altijd een stapje voor en blijven we als Caminada 
vernieuwend. 

Heb je een favoriete club en speler? 
Ik heb niet echt een favoriete club. Ik hou van mooi 
en aanvallend voetbal. Ajax speelt wat mij betreft 
het meest aantrekkelijke voetbal. Als tennisser was 
John McEnroe mijn favoriet, hij deed de dingen altijd 
net even anders dan anderen. Bij het voetbal waren  
Johan Cruijff en Marco van Basten mijn favoriete spelers, 
dat zijn beiden ‘eigenwijze’ persoonlijkheden. Cruyff 
is trouwens ook op notarieel vlak belangrijk geweest.  
Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de schenkbe-
lasting voor goede doelen is afgeschaft.

Wat is jouw connectie bij SV Nootdorp?  
Eén van de kernwaarden van Caminada Notarissen is 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sponso-
ring van lokale organisaties of activiteiten past hier 
goed bij. Voorwaarde is wel dat wij persoonlijk betrok-
ken zijn bij de vereniging of activiteit die wij sponsoren. 
In mijn geval voetbalt mijn zoon bij SV Nootdorp, hij is 
enige tijd geleden met zijn hele team overgestapt van 
RKDEO naar SV Nootdorp. Daarnaast ben ik persoonlijk 
bevriend met onze voormalig trainer Dick Boereboom.   

Waar staat SV Nootdorp voor volgens jou? 
Het is een serieuze club, die goed is georganiseerd en 
waar het altijd gezellig is. Tijdens de beroemde derde 
helft vind ik het gezellig om een biertje te doen bo-
ven, maar ook beneden. Wij behartigen de belangen 
van veel SV Nootdorp-ondernemers en ik word op za-
terdagmiddag dan ook regelmatig aangesproken over  
zakelijke dingen. Juist de laagdrempeligheid en het 
ons-kent-ons karakter maakt netwerken makkelijker. 

Zijn er aspecten die beter kunnen?
De club en de VVSV hebben de laatste tijd veel mee-
gemaakt, het waren onrustige tijden. Het is zaak om 
de club en de VVSV in het bijzonder nieuwe energie te 
geven. Het blijft belangrijk om ook de vrijwilligers erbij 
te blijven betrekken en activiteiten te organiseren. 

Wat is jouw voorspelling voor komend seizoen? 
Voor komend seizoen moet de ambitie zijn om ons te 
handhaven. En natuurlijk hoop ik op spannende wed-
strijden tegen BVCB, waar Dick Boereboom trainer is. 
De lezers mogen zelf invullen wie van mij mag winnen.
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EVEN VOORSTELLEN
Marco Jalink, Armin Slof en Arnold Brehler

In deze presentatiegids stellen we de ‘nieuwe’ hoofd-
trainers voor het eerste en tweede alsmede de nieuwe 
verzorger van het tweede elftal voor. 

Door: John Smits

MARCO JALINK, hoofdtrainer eerste elftal
Hoe ben je bij SV Nootdorp terechtgekomen?   
„Ik ben in de winterstop bij Nootdorp begonnen. De  
samenwerking met de vorige trainer was gestopt en zo-
doende had Nootdorp een nieuwe trainer met UEFA A 
nodig. Via de VVON kwamen ze bij mij terecht, omdat 
ik was gestopt als trainer bij FC Binnenmaas.”

Wat vind je van de nieuwe selectie?
„We hebben goed de tijd genomen om de selectie sa-
men te stellen. Samen met Yannick Blom en Sander 
Jansen zijn we aan de slag gegaan om een selectie te 
formeren met spelers die bereid zijn om hard te wer-
ken en goed in de groep passen, uiteraard met de kwa-
liteiten om het verschil te kunnen maken in de eerste 
klasse. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn. We heb-
ben alle posities ingevuld zoals wij die wilden invullen.  
Er staat een uitstekende groep met veel potentie.”

Wat is voor het komende seizoen de doelstelling?
„De doelstelling is meedoen in de top 5, maar is uiter-
aard lastig in te schatten, omdat we in 1A zijn inge-
deeld weten we niet hoe sterk de tegenstanders zijn.”

Hoe zie jij je samenwerking met de technische staf en 
de selectie manager voor je?
„Ik denk dat wij een prima staf hebben met veel kwali-
teiten. Het is belangrijk dat wij als staf een goed team 
gaan vormen en samen een uitstekend en fit elftal 
kunnen optuigen. Wat misschien nog wel belangrijker 
zal zijn is het feit dat we het goed met elkaar kunnen 
vinden en dat het vooral erg gezellig zal worden. Met 
Yannick Blom heb ik veel contact gehad over de nieuw 
te vormen selectie. We hebben eerst gekeken wat we 
nodig hadden en daarna onze netwerken naast elkaar 
gelegd. De samenwerking is uitstekend en hij doet ont-
zettend veel werk achter de schermen.”

Wat wil je de nieuwe spelers meegeven?
„Dat is voor mij moeilijk aan te geven, omdat ik eigen-
lijk ook nog nieuw ben bij Nootdorp. Maar alles begint 
bij keihard werken en je zo snel mogelijk aanpassen 
aan deze mooie dorpsclub. Dus waardeer de mensen 
die belangeloos veel tijd en werk in de club steken.”

Wat wil je verder nog kwijt aan de lezers van deze  
presentatiegids?
„Dat wij als staf en spelersgroep er alles aan zullen 
doen om spectaculaire wedstrijden te spelen met aan-
vallend voetbal. Uiteraard zal dat niet altijd lukken, 
maar het minste wat u mag verwachten is dat iedereen 
elke wedstrijd alles zal geven. Daar zullen wij als staf 
bovenop zitten.”

ARMIN SLOF, trainer tweede elftal
Voor de staf van het 2de elftal staat er volgend seizoen 
een oude bekende aan het hoofd: Armin Slof. Met hem 
heeft SV Nootdorp een gedreven en succesvolle trai-
ner met ruime ervaring teruggehaald. In Armins eigen 
woorden: „Ik heb met deze club altijd prima contacten 
onderhouden na een eerder succesvol dienstverband. 
Op uitnodiging van bestuur en spelers zijn er diverse 
positieve gesprekken geweest en zijn we tot over-
eenstemming gekomen om aankomend seizoen de  
B-selectie/tweede team te trainen en te coachen.” 
 
ARNOLD BREHLER, verzorger tweede elftal
Arnold Brehler heeft veel ervaring als verzorger:  
„Ik ben als verzorger in 1988 begonnen bij SOA. Ik stu-
deerde toen voor sportmasseur via het NGS (Nederlands  
Genootschap voor Sportmassage) en op 12 november 
1988 heb ik met goed gevolg het diploma behaald. Na 
SOA volgde BTC. In 1989 ben ik daar aan de slag ge-
gaan als verzorger, maar BTC hield in 1997 op te be-
staan. Vanaf 1997 tot op heden ben ik werkzaam ge-
weest bij GDA: 22 jaar bij de zondagselectie en dit jaar 
bij de zaterdag.” 

Brehler zegt nu toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. 
„Dat klopt. Na 23 mooie jaren bij GDA, heb ik een 
nieuwe uitdaging gevonden bij SV Nootdorp. Ik kijk uit 
naar de samenwerking met de staf en spelers.”
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INFORMATIE OVER
de tegenstanders

Eerste klasse A, 
seizoen 2020 - 2021

ARGON
Mijdrecht

Opgericht in: 1971
Trainer: Ludo Pistorius 
Vorige competitie: 1e klasse

Die Haghe
Den Haag

Opgericht in: 1923
Trainer: Patrick Jongmans
Vorige competitie: 1e klasse

Honselersdijk
Honselersdijk

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

BOL
Broek op Langedijk

Opgericht in: 1949
Trainer: Erwin Trump
Vorige competitie: 1e klasse

AFC
Amsterdam

Opgericht in: 1895
Trainer: Jorg Smeets
Vorige competitie: 1e klasse

Forum Sport
Voorburg

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

Opgericht in: 1930
Trainer: Kevin vd Geest
Vorige competitie: 1e klasse

Monnickendam
Monnickendam

Opgericht in: 1930
Trainer: Ab Persijn
Vorige competitie: 1e klasse

Voorschoten ‘97
Voorschoten

Opgericht in: 1997
Trainer: Theo Ducaneau 
Vorige competitie: 1e klasse

ZOB
Zuidoostbeemster

Opgericht in: 1956
Trainer: Mohad Zaoudi
Vorige competitie: 1e klasse

Valken ’68
Valkenburg

Opgericht in: 1968
Trainer:  Alan Campfens 
Vorige competitie: 2e klasse

WV HEDW
Amsterdam

Opgericht in: 1908
Trainer:  Marcel Valk 
Vorige competitie: 1e klasse

Zwaluwen ’30
Hoorn

Opgericht in: 1930
Trainer: Mo El Bouzani
Vorige competitie: 1e klasse
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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
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VERHALEN UIT
de oude doos

Ditmaal is Leo Struijk aan het woord, de man die deze 
rubriek in 16 uitgaves van de Presentatiegids gevuld 
heeft. Leo heeft aangegeven dat hij wil stoppen met 
zijn rol als verslaggever, een mooie aanleiding om hem 
eens goed te ondervragen. 

Door: Rob Oostwouder

Leo is op 12 januari 1965 geboren aan de Dwarskade. 
Vader Bram heeft jaren in het veteranenteam gespeeld 
met mannen als Wim Overeem, André Grevelink, Hans 
Cabout en Gert-Jan van Roosmalen. Leo zelf ging ook 
voetballen bij SV Nootdorp en zijn broer Bert volgde al 
snel. Leo groeide op tussen de talenten en mocht ook 
in oudere teams meespelen. Zo kwam hij terecht in een 
team met Ton van der Helm, Rien Lugtigheid, Stefan 
Peschel, Henk de Kok en Theo Lam, jongens die allen 
de selectie zouden halen.
 
Leo maakte al op zijn 17de zijn debuut in het eerste 
elftal. Hij heeft tot zijn 30ste verjaardag in de hoofd-
macht gespeeld. Door een gescheurde kruisband moest 
hij stoppen op het hoogste niveau. Zijn trainers in die 
periode waren Gert Baas, Koos Stam, Ben Kester en 
Paul van Oosten.
Nadat Leo weer genoeg hersteld was, haakte hij aan 
bij het derde. Dat was een echt Nootdorps elftal, met 
onder anderen Theo Jasperse en Gien Oudshoorn. Na-
dat Leo zijn voetbalschoenen aan de wilgen had ge-
hangen, is hij ook nog een paar jaar trainer geweest bij 
de meisjes en bij de dames.
 
Leo heeft vooral mooie herinneringen aan het oude 
sportpark ‘s-Gravenhof. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan 
de zonnige familiedagen in die tijd. Zo ook die keer dat 
Leo de laatste wedstrijd op veld 2 speelde. Daarna ge-
noten de mannen van het zonnetje, kistje bier erbij. De 
dag kon niet meer stuk. Tot Leo naar het toilet moest 
en Bob en Titia Voogt en Tinus en Yola van de Bulk te-
genkwam, al helemaal opgepoetst voor de Feestavond. 
Toen bleek het al 21.30 uur te zijn en moest het team 
zich ineens enorm haasten.
 
Een ander onvergetelijk verhaal speelde zich af op het 
oude hoofdveld. De warming-up werd geleid door de 

toenmalige aanvoerder, Fons van der Stap. Fons hanteer-
de toen voor het eerst het commando BUIKSCHUIVEN, 
en enkele jongens voerden dit ook keurig uit op het 
kletsnatte veld. De meesten hadden wel in de gaten 
dat dit een grapje was, maar toen Fons het nog een 
paar keer riep was er één speler (we noemen zijn naam 
niet) die het telkens netjes uitvoerde en het niet door 
had dit een geintje was.
 
In de tijd van trainer Koos Stam is ook veel geschiedenis 
geschreven. Bijvoorbeeld in een sporthotel in Mierlo, 
waar naast de selectie van SV Nootdorp ook een gezel-
schap van Equity & Law aanwezig was, omdat het NK 
stijldansen daar georganiseerd werd. Equity & Law was 
toen de grote sponsor van dit evenement. De mannen 
van Nootdorp hadden al gauw door dat als je je bestel-
ling aan de bar plaatste met een aardappel in de keel, 
de drankjes dan bijgeschreven werden op de rekening 
van de sponsor. Dat werden heerlijke uitsmijters, bier-
tjes en whiskeys voor weinig.
Koos sliep daar met Peet Bakker op de kamer. Voor het 
slapen ging Peet nog even met een glas whiskey in bad. 
Koos lag al tussen de lakens, toen Peet de badkamer uit 
kwam en poedelnaakt bij Koos in bed stapte. Dat was 
Peet zo gewend, maar Koos niet. Koos had de schrik 
van zijn leven.
 
Het is jammer dat we Leo niet zo vaak meer zien op 
de club, zijn werkzaamheden vinden meestal ‘s nachts 
plaats. 

We hopen je toch nog regelmatig te zien, Leo. 
Bedankt voor de 16 jaar inzet voor dit blad.
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LID WORDEN? 

mail naar
svbestuur@svnootdorp.nl

Sympathisanten:
Rob en Lianne Oostwouder

J & J Verhuizingen 
en ontruimingen
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VVSV LEDEN
De gezellige Business Club van SV Nootdorp 

KOOLSCHIJN

MARCEL
RIEDIJK
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Foto: Ria Wilschut
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KILOMETERVRETER MET DE FLUIT 
Patrick Brouw

Door: Lars Omloo

Brouw is in het dagelijks leven leidinggevende bij  
Tasseron, een bedrijf dat gevestigd is in Nootdorp en 
temperatuursensoren bouwt. Tasseron is lid van De 
Stichting Business Club Vrienden van SV Nootdorp 
(VVSV) en Brouw is de vertegenwoordigende persoon 
bij SV Nootdorp. ,,Het zou mooi zijn als meer bedrijven 
of werkgevers van leden en/of vrijwilligers zich aanslui-
ten. Je steunt dan uit zakelijke of sportieve gevoelens 
de club. Hierdoor kan SV Nootdorp groeien. Dat willen 
we toch allemaal?”

Brouw  is iemand die verantwoordelijkheid niet schuwt. 
,,Ik ben ooit begonnen met fluiten, omdat ik me erger-
de aan het niveau van de scheidsrechters bij de wed-
strijden van mijn zoon. Ik dacht: dan moet ik het zelf 
ook maar laten zien dat het beter kan.’’

Brouw heeft een bepaald natuurlijk gezag, dat hem 
helpt als arbiter. ,,Het gaat ook om de juiste toon. Nee, 
je moet niet alles willen horen wat ze naar je roepen. 
De eerste emotie na een beslissing accepteer ik ook, 
maar daarna moeten ze niet blijven zeuren. En het 
K-woord is sowieso uitgesloten. Dan ga je eraf.’’

Slechts eenmaal in een jaar of acht liep een duel onder 
zijn leiding uit de hand. ,,Dat kwam mede door mijn 
beslissingen. Er was irritatie nadat de tegenstander in 
de slotfase was teruggekomen van 3-1 tot 3-3. Bij bei-
de goals waren er veel protesten. Ze kwamen oprecht 
verontwaardigd over, dus mogelijk zat ik ernaast. Daar 
slaap ik dan slecht van. Je maakt allemaal fouten, dat is 
onvermijdelijk. Soms fluit ik het team waar mijn zoon 
vroeger in voetbalde en na de wedstrijd gebeurt het 
wel eens dat zijn vrienden me twee dagen niet aan-
kijken, omdat ik volgens hun een fout heb gemaakt. 
Maar diezelfde jongens vragen dan later wel wanneer 
ik hun team weer fluit.’’

Hij is geen thuisfluiter, maar ook geen uitfluiter.  
,,Je ziet nog wel eens dat scheidsrechters zo graag wil-
len laten zien dat ze niet partijdig zijn, dat ze juist voor 
de bezoekers gaan fluiten. Ik doe dat niet. Ik fluit niet 
links, niet rechts, maar gewoon rechtdoor. Soms krijg 
ik zelfs complimenten van de verliezende partij. Over 
het algemeen is het hartstikke leuk om te fluiten. Joh, 
als ik elke week gezeik zou hebben, dan zou ik er wel 
mee stoppen.’’ 

Vol lof is hij over de begeleiding van SV. De club organi-
seert scheidsrechterscursussen en stelt KNVB-outfits ter 
beschikking. ,,De kleding is van groot belang voor je 
uitstraling. Met alle respect, maar een fluitende vader 
in z’n gewone kleren, roept bij een twijfelgeval al snel 
de schijn op van partijdigheid.’’

Brouw geeft aan dat het niveau van de scheidsrechters 
bij SV flink omhoog is gegaan. ,,Dat moet ook, want 
de jeugdteams gaan steeds hoger spelen. Die krijgen 
wel een KNVB-scheidsrechter toegewezen, maar het 
gebeurt soms dat die toch niet beschikbaar zijn. Dan 
is het fijn dat we bij SV goede scheidsrechters hebben 
klaarstaan. Hogere selectieteams fluiten is niet makke-
lijk. Het tempo ligt hoog.’’

Hoeveel plezier hij ook in het fluiten heeft, Brouw 
heeft niet de ambitie om officieel KNVB-scheidsrech-
ter te worden. ,,Nee, laat mij maar lekker bij SV flui-
ten. Het zou wel leuk zijn als meer mensen van SV  
zich aanmelden om scheidsrechter te worden. De club 
zorgt voor de juiste faciliteiten. Onder anderen Jeroen 
Bruinooge en Bob de Bruijn werken daar hard aan.’’

Wie interesse heeft om verenigingsscheidsrechter te 
worden bij SV Nootdorp kan een mail sturen naar: 
scheidsrechters@svnootdorp.nl

Als scheidsrechter kan je het eigenlijk nooit goed doen. Toch geniet Patrick Brouw ervan om elke zaterdag een potje 
te fluiten bij SV Nootdorp. ,,Het is steeds weer een mooie uitdaging om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. 
Bovendien loop ik tijdens een wedstrijd soms wel een kilometer of 10 tot 12, want ik wil overal bovenop zitten en 
niet vanuit de middencirkel fluiten. Dan heb ik meteen mijn conditietraining gehad. Heerlijk. Tijdens de coronatijd 
heb ik het fluiten erg gemist.’’
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HET SEIZOEN VAN DAMES 1
Een bewogen jaar

Door: Kelly Riep

Nieuwe aanwinsten
Het seizoen begon eigenlijk zoals ieder jaar met 
een nieuwe groep. Het team moest vorig seizoen 
afscheid nemen van een aantal speelsters die al jaren 
deel uitmaakten van de spelersgroep. Zo kregen de da-
mes een klein tekort om een volledig team te vormen. 
Een paar meiden uit het voormalige Dames 2, Carlijn 
en Kelly, en compleet nieuwe aanwinsten, Daniëlle, 
Debora, Lotte en Louise, zorgden weer voor een com-
plete selectie. Deze nieuwe aanwinsten bleken geen 
overbodige luxe, want helaas kwam er tijdens het sei-
zoen een aantal blessures langs. 

Ook waren er nog speelsters die naarmate het seizoen 
vorderde langzaam terugkwamen van blessures van 
het jaar ervoor en die dus nog niet volledig konden 
meedoen. Daarnaast kwam aan het begin van het sei-
zoen onze speelster Marleen met het nieuws dat er een 
kindje op komst was. Dus helaas voor ons, zij zou ook 
een deel van het seizoen niet meer meedoen.

Hoogtepunt
De wedstrijden begonnen niet zoals verwacht. On-
danks dat we met bijna het hele team netjes twee keer 
per week trainden, konden we dit niet laten zien in de 
wedstrijden. Het team was nog niet helemaal op elkaar 
ingespeeld en iedereen moest haar plekje in het veld 
nog even zoeken. Er werd geschoven met speelsters en 
posities en naarmate de wedstrijden voorbij gingen, 
ging het steeds beter. 

We hielden de wilskracht en vooral de gezelligheid 
erin en begonnen steeds vaker puntjes te pakken. En 
we wisten zelfs een keer te winnen met 10-1! Dat was 
voor ons als dames 1 toch wel een hoogtepunt van dit 
seizoen.

Dieptepunt
Maar zoals eigenlijk wel ieder seizoen, was er dit jaar 
ook weer een dieptepunt. Er was eind februari een 
teamvergadering gepland om alvast wat dingen te 
bespreken betreft het aankomende seizoen. Hier kre-
gen we te horen dat er weer een aantal dames ging 
stoppen en kregen wij ook te horen dat onze trainer 
Kevin, na jaren ons getraind en gecoacht te hebben, 
ermee ging stoppen. Natuurlijk hadden velen van ons 
dit al zien aankomen, omdat Kevin en Marleen ouders 
gingen worden. En inmiddels is hun prachtige dochter 
al geboren. Natuurlijk hielden we hoop dat Kevin nog 
over te halen zou zijn om met ons verder te gaan, maar 
we moesten op zoek naar een nieuwe trainer. Door 
corona werd het seizoen vlak hierna al beëindigd en 
konden we niet het afscheid aan Kevin geven wat we 
graag gewild hadden. Maar dat afscheid komt er zeker 
nog zodra dit weer mogelijk is. Want afscheid nemen 
van een trainer na dertien jaar, dat doe je niet in stilte.

Het seizoen 2019-2020 was veelbewogen voor de speelsters van het eerste vrouwenelftal. Het jaar begon met nieuwe 
aanwinsten, tijdens het seizoen een paar blessures, maar ook kwamen er dieptepunten en hoogtepunten langs.  
En helaas werd het seizoen kort daarna abrupt beëindigd.
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GROOTSTE COLLECTIE 
WAND- EN VLOERTEGELS! 

Meer dan 
40 badkamer- 
opstellingen

De mooiste              keukens vindt u bij Koolschijn

Showroom 
2500m2

KEUKENS |  BADKAMERS |  WAND- EN VLOERTEGELS |  HAARDEN |  BOUWMATERIALEN

Rotterdamseweg 352 
2628 AT DELFT 
Tel: 015 - 251 71 71

www.koolschijn.nl

Profiteer 
nu van   25% KORTING* op alle SieMatic keukens en de 

complete Koolschijn Collection 
*vraag naar de voorwaarden

TROTS! 

WANT KOOLSCHIJN 
WAS IN 2019 HET: 

MEEST 
SUCCESVOLLE 

INDIVIDUELE 
 

VERKOOPPUNT

• gerenommeerde keukenmerken 
• hoogwaardige kwaliteit  

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

KEUKENS 
OM JE 
IN THUIS 
TE VOELEN

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

Modern nature 

Hedendaagse keuken ontwerp die met zijn tijd meegaat. Een mooi spel van lijnen 
in de kalmerende tint Green Tea (verkrijgbaar in 25 kleuren micron-lak), 
hier mooi gecombineerd met de lichte kleur Everest. 
Met een laminaat Frost werkblad. 
 

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

Simpelweg goed !

5590,-



EERSTE PERIODE

TWEEDE PERIODE

DERDE PERIODE

PRESENTATIEGIDS                2020 - 2021 27

WEDSTRIJDPROGRAMMA Eerste klasse A

 19 september 
Forum Sport
Zwaluwen’30 H
SV Nootdorp
Monnickendam
Valken’68
Die Haghe
BOL

 7 november 
AFC
ZOB
Forum Sport
SV Nootdorp
BOL
Honselersdijk
Argon

 30 januari 
Voorschoten97
Forum Sport
Zwaluwen’30 H
Valken’68
VELO
Honselersdijk
AFC

 17 april 
Voorschoten97
ZOB
Forum Sport
SV Nootdorp
Valken’68
Die Haghe
Honselersdijk

 26 september 
Voorschoten97
ZOB
WV/HEDW
VELO
Honselersdijk
Argon
AFC

 6 februari 
Voorschoten97
ZOB
SV Nootdorp
Monnickendam
Die Haghe
WV/HEDW
Argon
 27 februari 
ZOB
Forum Sport
Valken’68
BOL
VELO
Honselersdijk
AFC

 24 april 
AFC
Zwaluwen’30 H
Monnickendam
BOL
WV/HEDW
VELO
Argon

 3 oktober 
Voorschoten97
Forum Sport
Zwaluwen’30 H
SV Nootdorp
Monnickendam
Valken’68
Die Haghe

 28 november 
AFC
ZOB
Forum Sport
SV Nootdorp
Monnickendam
Valken’68
BOL

 6 maart 
Voorschoten97
Zwaluwen’30 H
SV Nootdorp
Monnickendam
Die Haghe
WV/HEDW
Argon

 8 mei 
AFC
Voorschoten97
ZOB
SV Nootdorp
Valken’68
WV/HEDW
Honselersdijk

 10 oktober 
ZOB
BOL
WV/HEDW
VELO
Honselersdijk
Argon
AFC

 5 december 
Voorschoten97
Forum Sport
Zwaluwen’30 H
Die Haghe
VELO
Honselersdijk
Argon

 15 mei 
Forum Sport
Zwaluwen’30 H
Monnickendam
Die Haghe
BOL
VELO
Argon

 17 oktober 
Voorschoten97
Zwaluwen’30 H
Monnickendam
Valken’68
Die Haghe
WV/HEDW
VELO

 12 december 
ZOB
SV Nootdorp
Monnickendam
Valken’68
Die Haghe
BOL
WV/HEDW

 20 maart 
Zwaluwen’30 H
SV Nootdorp
BOL
WV/HEDW
Honselersdijk
Argon
AFC

 24 oktober 
AFC
ZOB
Forum Sport
SV Nootdorp
BOL
Honselersdijk
Argon

16 januari 
AFC
Voorschoten97
Forum Sport
Zwaluwen’30 H
Valken’68
VELO
Honselersdijk

 31 oktober 
Voorschoten97
Zwaluwen’30 H
Monnickendam
Valken’68
Die Haghe
WV/HEDW
VELO

 27 maart 
Voorschoten97
ZOB
Forum Sport
SV Nootdorp
Valken’68
Die Haghe
Honselersdijk

 23 januari 
ZOB
SV Nootdorp
Monnickendam
Die Haghe
BOL
WV/HEDW
Argon

 10 april 
Zwaluwen’30 H
Monnickendam
BOL
WV/HEDW
VELO
Argon
AFC

Bron : A. Pronk Haaglanden voetbal. Wijzigingen voorbehouden.

- Honselersdijk
- WV/HEDW
- ZOB
- VELO
- AFC
- Voorschoten97
- Argon

- WV/HEDW
- Die Haghe
- Voorschoten97
- VELO
- Monnickendam
- Zwaluwen’30 H
- Valken’68

- Voorschoten97
- Valken’68
- Forum Sport
- Honselersdijk
- Zwaluwen’30 H
- AFC
- VELO

- WV/HEDW
- AFC
- VELO
- Argon
- Zwaluwen’30 H
- Monnickendam
- BOL

- Die Haghe
- ZOB
- Argon
- BOL
- SV Nootdorp
- WV/HEDW
- Monnickendam

- Honselersdijk
- Valken’68
- Forum Sport
- SV Nootdorp
- ZOB
- Voorschoten97
- Die Haghe

- Argon
- VELO
- Zwaluwen’30 H
- WV/HEDW
- Die Haghe
- Voorschoten97
- Honselersdijk

- Valken’68
- Forum Sport
- Honselersdijk
- BOL
- ZOB
- VELO
- AFC

- Honselersdijk
- ZOB
- Voorschoten97
- SV Nootdorp
- Forum Sport
- Valken’68
- Die Haghe

- Monnickendam
- WV/HEDW
- SV Nootdorp
- Valken’68
- BOL
- AFC
- ZOB

- BOL
- VELO
- Monnickendam
- Zwaluwen’30 H
- Die Haghe
- Argon
- Forum Sport

- Honselersdijk
- Forum Sport
- Zwaluwen’30 H
- VELO
- Argon
- AFC
- Voorschoten97

- Valken’68
- Voorschoten97
- WV/HEDW
- SV Nootdorp
- ZOB
- AFC
- Honselersdijk

- ZOB
- SV Nootdorp
- BOL
- Die Haghe
- Monnickendam
- WV/HEDW
- Argon

- Monnickendam
- Voorschoten97
- VELO
- Die Haghe
- ZOB
- Forum Sport
- Valken’68

- Zwaluwen’30 H
- BOL
- Valken’68
- Die Haghe
- Monnickendam
- SV Nootdorp
- Forum Sport

- Honselersdijk
- Argon
- VELO
- BOL
- AFC
- ZOB
- WV/HEDW

- Forum Sport
- Valken’68
- AFC
- Honselersdijk
- VELO
- Zwaluwen’30 H
- BOL

- SV Nootdorp
- Die Haghe
- Argon
- WV/HEDW
- Monnickendam
- Voorschoten97
- Zwaluwen’30 H

- BOL
- Argon
- AFC
- Monnickendam
- WV/HEDW
- Zwaluwen’30 H
- VELO

- Forum Sport
- Valken’68
- Monnickendam
- Voorschoten97
- Die Haghe
- Zwaluwen’30 H
- SV Nootdorp

- ZOB
- BOL
- SV Nootdorp
- Forum Sport
- AFC
- Honselersdijk
- Argon

- VELO
- Zwaluwen’30 H
- Monnickendam
- Die Haghe
- Voorschoten97
- Valken’68
- WV/HEDW

- Argon
- AFC
- ZOB
- SV Nootdorp
- Forum Sport
- BOL
- Honselersdijk

 21 november 
Voorschoten97
Zwaluwen’30 H
Die Haghe
WV/HEDW
VELO
Honselersdijk
Argon

- AFC
- Valken’68
- BOL
- ZOB
- Forum Sport
- SV Nootdorp
- Monnickendam

 13 maart 
AFC
ZOB
Forum Sport
Monnickendam
Valken’68
BOL
VELO

- Voorschoten97
- WV/HEDW
- SV Nootdorp
- Argon
- Honselersdijk
- Die Haghe
- Zwaluwen’30 H
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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
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JEUGDPRAAT
Seizoen 2019-2020

We hebben weer een enthousiaste trainersploeg, die 
de jeugd gaat helpen om de volgende stap te zetten. 
Op de website van SV worden de trainers allemaal 
voorgesteld. Het is zeker de moeite waard om het na 
te lezen, zodat ze voor u geen onbekenden meer zijn. 
Op het moment van schrijven is alleen de positie van 
hoofdtrainer JO16 nog vacant, maar daar is intern ook 
een oplossing voor gevonden. 

Vrijwilligers
We zijn een vereniging met heel veel vrijwilligers, en 
we organiseren heel veel met elkaar, maar we moeten 
op zoek gaan naar meer vrijwilligers om de hele orga-
nisatie op niveau te krijgen en te houden. Momenteel 
komen we op diverse plekken handen te kort, en be-
reiken we een punt dat er teveel moet worden gedaan 
door te weinig mensen. Meld je bij de jeugdcommissie 
en vraag of je wat kunt betekenen. Achterin deze gids 
staan namen, telefoonnummers en emailadressen: ge-
woon doen.

Nieuwe kleedkamers
Door de komst van de nieuwe kleedkamers valt er een 
behoorlijke kostenpost weg, omdat we de zaal niet 
meer hoeven te huren. Helaas kunnen we die dus ook 
niet meer gebruiken bij afgelastingen, maar dat weegt 
niet op tegen de voordelen. We hebben nu bijvoor-
beeld de hele zaterdag de ruimte om ieder team in te 
delen.

Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen en wens iedereen 
een heel leuk, sportief en respectvol seizoen toe.

Wat een seizoen hebben we achter de rug, SV Noot-
dorp staat in de top 200 van de beste amateurvereni-
gingen op plek 109! Daar kunnen we daar alleen maar 
trots op zijn. Een hele stap omhoog vergeleken met vo-
rig seizoen. Ook de weersomstandigheden waren heel 
verschillend. Toen waren de velden te droog, en het 
afgelopen seizoen moesten we veel trainingen afge-
lasten vanwege de overvloedige regenval. Op de wed-
strijddagen hebben we daar gelukkig relatief weinig 
last van gehad, zodat we toch redelijk ons programma 
af konden werken. Totdat opeens zo goed als alles tot 
stilstand kwam door het coronavirus. 

Door: Jan Kok

Weer trainen
Gelukkig mochten we na verloop van tijd weer gaan 
trainen. Er werd gelijk een schema opgesteld, zodat zo-
veel mogelijk teams gebruik konden maken van veld 2. 
De grasvelden waren vervroegd in onderhoud gegaan 
en ingezaaid, zodat ze een flinke periode kregen om 
goed te herstellen. Het is wel verbazingwekkend om 
te zien dat er mensen zijn die toch op de grasvelden 
lopen en er zelfs hun hond uitlaten terwijl dit verbo-
den is. 

Afscheid
Helaas hebben we in deze periode ook afscheid moe-
ten nemen van een aantal personen die altijd voor SV 
hebben klaargestaan. Dat heeft behoorlijk veel impact 
op de vereniging gehad en doet je ook beseffen dat er 
meer is dan alleen maar voetbal.

Teamindelingen
Omdat alles stilviel was het ook een extra uitdaging 
om de teamindeling rond te krijgen. Dat heeft hier en 
daar voor teleurgestelde reacties gezorgd. Het is de be-
doeling om tijdens de bekerperiode aan het begin van 
het seizoen nogmaals te kijken of iedereen op niveau 
is ingedeeld. Mocht dat teveel afwijken, dan wordt dit 
aangepast.

Vacatures vervuld
Het is de HJO’s (Hoofd Jeugd Opleidingen) ook dit sei-
zoen weer gelukt om bijna alle vacatures op te vullen. 

Foto: Ria Wilschut
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Foto: Jeroen Tibbe
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WINTER TOP TOERNOOI 2020

Door: Jan Kok

Organisatie
Het initiatief van dit uiteindelijk grote toernooi kwam 
van Paul Nieuwdorp en Ralf van den Berg, die er sa-
men met een grote groep vrijwilligers een groot succes 
van hebben gemaakt. Alle uitslagen van de gespeelde 
wedstrijden en standen waren real-time beschikbaar 
via Tournify. Er was ruimschoots gezorgd voor een hap-
je en een drankje op diverse uitgiftepunten, en ook de 
lunch was prima verzorgd voor de teams die rond dat 
tijdstip moesten spelen. 

Groot succes
Mede dankzij de eerder genoemde grote groep vrijwil-
ligers en de sponsoren is het een zeer geslaagd toer-
nooi geworden. In de kantine is de grote wisselbeker 
te vinden. Het is absoluut de bedoeling dat het toer-
nooi een vaste plek in de kalender van veel clubs gaat 
krijgen, en daarom is men alweer druk bezig met de 
voorbereidingen van de editie van 2021.

Afgelopen januari is bij SV Nootdorp het eerste Winter 
Top Toernooi, afgekort tot WTT, gehouden en dat was 
een groot succes. Wat oorspronkelijk begon als een voor-
bereidingstoernooi op de tweede seizoenshelft voor de 
JO13 is uiteindelijk uitgemond in een toernooi voor de 
JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO14, JO15 en JO17. 

Onze eigen JO15-1 werd kampioen
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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

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

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

www.oostambacht.nl

• taxatie/expertise

• spuitwerk

• autoschade

• laswerk

• vrijblijvende prijsindicatie

• vervangend vervoer
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BALSPONSOREN
Seizoen 2020 - 2021

19 september SV  Nootdorp- ZOB Verboon Compressoren BV 

3 oktober SV Nootdorp - BOL Main Sales BV 

24 oktober SV Nootdorp - Die Haghe Bike Totaal Wijtman  

7 november SV Nootdorp - VELO Grand Cafe 1837  

28 november SV Nootdorp - WV/HEDW Jacco van Vianen

12 december SV Nootdorp - Forum Sport Zomerschoe 

  Project- en Woninginrichting 

23 januari SV Nootdorp - Valken’68 Groot Taxaties & Consultancy 

6 februari SV Nootdorp - AFC Jansen & Jansen Consultancy

6 maart SV Nootdorp - Honselersdijk Autobedrijf Steeneveld 

20 maart SV Nootdorp - Voorschoten97 Chris de Vreede 

27 maart SV Nootdorp - Argon Kraan’s Kippenkraam 

17 april SV Nootdorp - Monnickendam Business Print 

8 mei SV Nootdorp - Zwaluwen’30 H Technisch Adviesburo P. Jansen
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Foto: Ria Wilschut
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Even voorstellen: Ralph Blokker 
DUURZAME SAMENWERKING
Met elkaar, voor elkaar…

Door: Frans ter Linden

Carrière
Na zijn studie is Ralph werkzaam geweest bij een inter-
mediair in assurantiën en daarna bij een verzekerings-
maatschappij. Zijn overstap naar een Zwitserse verze-
keraar in Den Haag is alweer 20 jaar geleden, waar hij 
als Acceptant aansprakelijkheid bedrijven zijn professi-
onele vakkennis etaleert. 

SV Nootdorp 
Ralph heeft vroeger zelf gevoetbald bij SEV in 
Leidschendam, waarbij hij de gemoedelijke en dorpse 
sfeer van de vereniging voorop stelde. Dat criterium 
stelde hij ook toen zijn zoons wilden gaan voetballen 
en zo zijn zij bij SV Nootdorp terecht gekomen. Daar-
naast vond hij het belangrijk dat hij een bijdrage ging 
leveren, wat de juiste gedachte is in het verenigings- 
leven. 

Hij is begonnen als trainer-coach in de F8 en E2, en 
heeft hij een bijdrage geleverd aan het verbeteren van 
de communicatie met de leden door mee te werken in 
de websitecommissie. Ook heeft Ralph jarenlang in de 
jeugdcommissie goed werk verricht.

Jeugdafdeling
Hij is trots dat hij heeft mogen meehelpen het niveau 
van de jeugdafdeling naar een hoger plan te tillen en 
heeft kunnen samenwerken met o.a. Cock Berwers, 
Jan Kok, de HJO’s (Hoofd Jeugd Opleidingen) en vele 
anderen. Al was het vaak brandjes blussen, er werd 
ook hard gewerkt aan het doel dat SV voor ogen had.  
De visie is nog steeds om de eigen jeugd klaar te sto-
men voor de senioren. Ook als spelers niet in de selectie 
komen, moeten zij zich welkom voelen en een leuke 
tijd hebben.

… dat is het levensmotto van Ralph Blokker. Ralph is 45 jaar, en geboren en getogen in Leidschendam.  In zijn studie-
tijd heeft hij de HEAO in Rotterdam voltooid. In die tijd is hij op kamers gaan wonen in Den Haag, waar hij Nienke 
heeft leren kennen en zij getrouwd zijn. Het is in 2004 dat het gezin Blokker, met hun zonen Lars en Mats, neerstrijkt 
in het dan nog pittoreske Nootdorp. Eerst lange tijd wonend aan de Meidoornlaan en sinds kort aan Het Gildehof. 

Vanwege de verhuizing naar Het Gildehof had  Ralph 
het plan opgevat het vrijwilligerswerk voor SV Noot-
dorp komend seizoen op een wat lager pitje te zetten. 
Tot Jan Kok hem de vraag stelde of hij, net als vorig 
seizoen, de indeling van de trainingsschema’s voor de 
jeugd wilde maken. Ralph twijfelde niet en gaf aan dat 
hij dit graag weer wilde doen.

Vrijetijdsbesteding
Reizen is ook een grote passie van Ralph. Samen met 
Nienke heeft hij al vele mooie reizen mogen maken. 
Ook golfen, sinds kort eveneens met zijn vrouw, en 
chillen met vrienden vindt hij zeer fijne bezigheden. 
Daarnaast geniet Ralph enorm van zijn gezin en het 
volgen van allerlei sporten. 

Tussen de bedrijven door zijn er ook nog wat klusjes 
die gedaan moeten worden in de nieuwe residentie 
van de familie Blokker. En last but not least: hij is zeer 
regelmatig te vinden langs de lijn, om de wedstrijden 
te volgen van SV Nootdorp. 

Toekomst
We hebben het hier over een gelukkige SV’er, die de 
voortgang van de vereniging met alle vertrouwen te-
gemoet ziet. En intussen bladert hij samen met Nienke 
door de reisgidsen, om samen  te dromen over de vol-
gende bestemming. 
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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

Incidenteel bouwadvies Technisch beheerSystematisch onderhoud

Veenderij 59 - 2632 AT Nootdorp 

015-3612191 | 06-46396646 

info@kokshoornbouwadvies.nl | www.kokshoornbouwadvies.nl

Bouwbegeleiding

UW VASTGOED, ONZE ZORG.
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DE ACTIVITEITEN  
COMMISSIE  
Gaat voor de MIX

We horen jullie denken, waar staan jullie voor, wie zit-
ten er nu in en wat organiseren jullie eigenlijk? Ook wij 
vroegen het onszelf af voordat we ons erbij aansloten. 
Daarom is het zo fijn om ieder jaar weer in de presen-
tatiegids 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 voetballers van alle teams en leeftij-
den GEMIXT worden om zo de binding, onderling en 
met de club, te vergroten. 

GEMIXT staat in hoofdletters geschreven, want dit is 
voor ons een belangrijk aspect. Als we vriendjes en 
vriendinnetjes of teamgenoten alleen maar bij elkaar 
indelen bij de activiteiten, dan gaat ons doel verloren. 
Wij vinden het belangrijk om voetballers ook te men-
gen, waardoor ze elkaar beter leren kennen, zodat 
bijvoorbeeld invallen bij een ander team minder span-
nend wordt. 

Wij streven ernaar de activiteiten ZONDER ENIGE BIJ-
DRAGE te organiseren. Dit is bedoeld om de drempel 
voor activiteiten zo laag mogelijk te houden en voor 
iedereen toegankelijk. Sponsoring is altijd welkom, 
denkend aan prijzen, eten, geld, etc.. 

De Activiteiten Commissie bestaat nu uit 13 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 en Bradley, Kimberley van Gils is de moeder 
van Sven, Taskin Tasdemir is de vader van Levi, Milan 
en Sem, en Vincent Thoen is de vader van Sam en Thijs. 
Daarnaast hebben we ook jeugdige ondersteuning van 
Max Kersbergen, Melvin Root, Jarno van Lier, Djonno 
Bosman, Naomi van Ravesteijn, Leona Termorshuizen 
en Lisa van Gils. 

Op dit moment zijn er meerdere vacatures beschikbaar, 
maar we zijn vooral op zoek naar enthousiaste en ac-
tieve vaders en creatieve moeders, die het leuk vinden 

om ons te ondersteunen bij niet-voetbalgerelateerde 
activiteiten. Denk JIJ dat je deze vader of moeder bent 
of kent, stuur dan een mail naar dac@svnootdorp.nl. 
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 gezet en worden ook bekendgemaakt 
via flyers in de kantine bij SV Nootdorp. Aankomend 
seizoen staan de volgende activiteiten gepland: 

•  Herfstkamp JO8/9/10  
Datum: 18 oktober - 19 oktober 2020

•  Herfstkamp JO11/12/13 
Datum: 19 oktober  - 21 oktober 2020 

 
• Vriendjes- en Vriendinnetjesdag 

• FIFA Tournament

• Sinterklaas 

• Familiedag 
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Foto: Sander de Hollander
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TERUGBLIK 2019-2020
Een turbulent seizoen

Door: Yannick Blom Door: Marco Jalink

Een turbulent seizoen, zo kun je het afgelopen seizoen wel omschrijven. Er zat van alles in: een goede start, een 
ongelukkig vervolg, veel blessures, een trainerswissel én een coronacrisis, waardoor we (gelukkig) gehandhaafd 
bleven in de dezelfde divisie. Kortom, een korter seizoen dan normaal, en één om snel te vergeten. Dit is een mooi 
moment om vooruit te kijken naar het komende seizoen, met een nieuwe trainer en een compleet elftal.

Doelstelling
We begonnen het seizoen met 23 spelers. Een goede 
brede selectie, met veel individuele kwaliteiten. De 
doelstelling was om in de top 5 mee te draaien en 
dat was ook realistisch met de selectie die we hadden. 
Maar nog voordat de competitie begonnen was, had-
den we nog maar 20 spelers over en zo werden het er 
mondjesmaat, gedurende het seizoen, steeds minder. 
Met als dieptepunt december, toen we nog maar 11 
fitte spelers hadden. Het positieve hiervan was wel dat 
de jongens van het tweede ons gelukkig weer eens uit 
de brand konden helpen. Nogmaals dank hiervoor! 

Competitie
De competitie begon goed met zes punten uit de eer-
ste drie wedstrijden. Met overwinningen tegen BVCB 
en Die Haghe was de stemming positief. Helaas wissel-
den de overwinningen zich te veel af met verliespartij-
en, waardoor we nooit ‘stabiel’ bij de eerste 5 konden 
blijven staan. De saamhorigheid, waarin SV Nootdorp 
de afgelopen jaren juist uitblonk, werd minder en de 
spelers konden het steeds minder opbrengen om een 
stapje harder voor elkaar te lopen. Iets wat toch altijd 
inherent is aan de prestaties. Het dieptepunt van afge-
lopen seizoen is dan ook dat we vanaf halverwege no-
vember tot aan de winterstop, geen wedstrijd meer ge-
wonnen hebben. Dit resulteerde in een trainerswissel.

Dick Boereboom
Eind december is er besloten om afscheid te nemen 
van hoofdtrainer Dick Boereboom, hopende hiermee 
de selectie een ‘boost’ te geven, om vervolgens weer 
naar die middenmoot/top 5 te kunnen klimmen. Dat 
dit een moeilijk besluit is geweest, staat buiten kijf, 
mede omdat Dick hier toch jaren succes heeft gehad. 
Dick, nogmaals bedankt voor alles wat je voor SV Noot-
dorp betekend hebt, met natuurlijk de promotie naar 
en handhaving in de hoofdklasse als kers op de taart.

In januari 2020 ben ik ingestapt bij SV Nootdorp, met 
als doelstelling te handhaven in de eerste klasse. Ik had 
nog één week de tijd om met de groep te trainen, want 
de competitie zou weer gaan starten. Al bij de eerste 
training bleek dat er een verdeeldheid was in de groep 
over het vertrek van de vorige trainer en mede door 
de vele blessuregevallen in het eerste half jaar was 
de groep niet fit. Dit kwam inderdaad tot uiting in de 
eerste wedstrijd tegen Heinenoord. In de eerste helft 
waren wij oppermachtig, maar vergaten wij te scoren, 
om in de tweede helft door de hoeven te zakken en 
uiteindelijk met 2-0 te verliezen. 

Voortgang
We zijn onder leiding van o.a. Rob Lindeman keihard 
gaan werken aan de fitheid en belastbaarheid. We 
pakten verdiend een punt tegen Die Haghe, maar we 
verloren ook een paar keer. Ondanks dat we tegen 
XerxesDZB verloren, konden we terugkijken op een 
prima wedstrijd. We waren eindelijk fit en met een 
goed gevoel keken we uit naar de overige wedstrijden 
om ons veilig te gaan spelen. Maar zoals bekend heeft 
de KNVB de competitie stilgelegd. Mede daarom spe-
len wij volgend seizoen weer gewoon in eerste klasse.
 
Team compleet
Tijdens corona hebben wij hard gewerkt om een nieuw 
elftal bijeen te krijgen. We hebben afscheid moeten 
nemen van gevestigde namen als Mike, Peter, Angelo, 
Mike, Ricoberto en Jael. Daarvoor in de plaats hebben 
we goede spelers terug gekregen. We hebben al twee 
maanden met deze nieuwe groep kunnen werken. Het 
oogt veelbelovend. We zitten niet ingedeeld in 1B, wat 
ik jammer vind, omdat ik uit deze regio kom, maar we 
zijn met de Haagse clubs ingedeeld in 1A. Hier treffen 
wij ook teams uit het Utrechtse en Hoorn. We gaan 
er alles aan doen om de supporters te vermaken met 
goed voetbal en uiteraard punten.
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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

NIEUW IN 2020:

www.wijnshoppen.nl

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 
onbeperkt 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

DE NIEUWE  
NAJAARS 

COLLECTIE  
IS BINNEN

PROFUOMO • ROY ROBSON • GABBA
AERONAUTICA MILITARE • CAVALLARO 
NAPOLI • HUGO BOSS • STATE OF ART 
PIERRE CARDIN • LACOSTE • ETON 
DENHAM • LEDUB GARDEUR • MEYER 
TOMMY HILFIGER • BLUE INDUSTRY 
MILESTONE • R2 •  FORTEZZA
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VVSV
De Business Club van SV Nootdorp

Sinds ik mij kan heugen is de VVSV een begrip binnen 
SV Nootdorp. En laten we even heel eerlijk zijn, de VVSV 
bestond en bestaat uit allemaal mensen c.q. bedrijven 
die SV Nootdorp een heel warm hart toedragen. Wij als 
vereniging zijn enorm trots op deze groep mensen die al 
jaren lang onze club steunen door dik en dun. De VVSV 
bestaat uit bedrijven uit hele diverse branches. De be-
drijven die wij hebben mogen verwelkomen komen van 
binnen en buiten Nootdorp, hoe fantastisch is dat? 

Door: Sander Jansen

Wat is de VVSV?
De Stichting Business Club Vrienden Van SV Nootdorp 
(VVSV) is de gezelligste Business Club in Nootdorp en 
heeft in 2017 zijn 15-jarig bestaan mogen vieren. De 
VVSV is een zelfstandige vereniging voor ondernemers 
die niet alleen vanuit zakelijke overwegingen SV Noot-
dorp ondersteunen, maar ook uit sportieve gevoelens. 
Het is een mooie combinatie tussen zaken doen en het 
beoefenen van de voetbal sport. 
 
Samenkomen
Alle VVSV leden hebben gratis toegang tot de thuis-
wedstrijden van SV Nootdorp en na iedere thuiswed-
strijd komt de vereniging van bedrijven samen. Zo’n 
drie keer per jaar wordt er ook een bijeenkomst of acti-
viteit georganiseerd, zoals een bedrijfsbezoek, excursie, 
presentatie of andere bijeenkomst. Het geeft een goe-
de mogelijkheid om op een ontspannen en informele 
manier een netwerk op te bouwen en te onderhouden.  

Bedrijven
De deelnemende bedrijven zijn voor iedereen op ver-
schillende plekken te vinden bij SV Nootdorp, zoals op 
de borden en de Video wall in de kantine van de club 
en de website van SV Nootdorp. Ook in de programma-
bladen van de thuiswedstrijden en in deze Presentatie-
gids kunt u de verschillende bedrijven die ons steunen 
terug vinden.
 

Huidig
Helaas is de VVSV de afgelopen jaren qua aantal leden 
uitgedund. Dit betekent wel dat wij als bestuur moe-
ten kijken naar een ander toekomstperspectief wan-
neer we het hebben over de Business Club van onze 
vereniging. De afgelopen tijd, maar zeker ook de ko-
mende maanden, gaan wij als bestuur kijken hoe wij 
de Business Club een nieuwe look kunnen geven. We 
kijken hierbij niet alleen naar de VVSV, maar zeker ook 
naar alle andere sponsoren die wij momenteel binnen 
de vereniging hebben. Op dit moment zijn wij als be-
stuur druk doende om voor aankomend seizoen het 
gehele sponsorbeleid een nieuw gezicht te geven. 

Uitgangspunt
Het uitgangspunt is dat wij als club belangrijk willen 
zijn voor onze sponsoren. Wij begrijpen ten zeerste 
dat sponsoring niet een eenzijdig iets is moet zijn. In 
de toekomst willen wij als vereniging zorgen dat de 
sponsoren zich op hun plek (blijven) voelen binnen SV 
Nootdorp.

De komende maanden wordt er door het bestuur meer 
toelichting gegeven aangaande de VVSV en ons totale 
business sponsorplan.
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Ook uw huis verkopen?

beoordeling

9.5

“ Uitstekende
fotograaf.

“ Ik zou hen 
aanbevelen.

“Super snel
verkocht.

“Goede
marktkennis.
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BROERS MET EEN 
GEELZWART HART

Door: Lars Omloo

Heel gek is het niet dat de broers besmet zijn met het 
SV-virus: hun inmiddels overleden vader was een jaar 
of twintig bestuurslid. Wat ze allemaal doen voor de 
club? Tja, wat eigenlijk niet? In het kort: Marcel is ere-
lid, hij zat jaren in het bestuur, onder meer als pen-
ningmeester. Hij was ook intensief betrokken bij de 
businessclub. 

Nog steeds is hij actief met de ledenadministratie. ,,In 
al die jaren is het wel eenvoudiger geworden dan vroe-
ger, toen alles handmatig ging’’, vertelt Marcel. ,,Nu 
druk je bijvoorbeeld één keer op de knop en gaan de  
automatische incasso’s de deur uit. Maar goed, ook dan 
ben je nog niet klaar. Van een aantal leden  klopt het 
bankrekening nummer ineens  niet meer of om andere 
redenen kan er niet geïncasseerd worden.’’ Dan begint 
het nawerk pas.

Broer Richard kent veel mensen van de bardiensten. 
Maar hij zat ook in de bouwcommissie voor de huidige 
kantine. Verder is hij jeugdleider, man van de toernooi-
en en altijd present op de Easter Open. Voor technisch 
onderhoud staat hij ook vaak klaar. ,,Ik ben graag op 
de club. SV staat voor mij voor gezelligheid. Het fa-
miliegevoel is hier nog. Je ziet dat de oude kern van 
vroeger er nog altijd is en dat hun kinderen er nu ook 
voetballen. De gemeente Nootdorp is flink uitgebreid, 
maar op de club heerst nog altijd een dorpse sfeer.’’ 

Zo belangrijk als de broers buiten de lijnen voor de club 
zijn, zo bescheiden was hun rol in het veld. Marcel voet-
balde zelfs helemaal niet voor de SV. ,,Onze vader was 

veel in het buitenland voor werk en ik ging dan mee. 
Daardoor was ik nooit lang genoeg in Nootdorp om er-
gens lid te worden. Ik heb met vriendjes van school  wel 
eens tussendoor een wedstrijdje gespeeld. Toen mijn 
kinderen later bij SV Nootdorp zijn gaan voetballen, 
kwam ik weer veel op de club. En voor ik het wist deed 
ik van alles.’’

Richard voetbalde wel nog bij SV Nootdorp. Hij is 16 
jaar jonger dan Marcel, en bracht zijn jeugd meer in 
Nootdorp door. Maar een grootse carrière zat er niet 
in. ,,Ik speelde wel altijd in de eerste jeugdteams. Maar 
dat was echt alleen maar omdat we dan maar één team 
hadden. De club was toen nog een stuk kleiner dan nu.’’

Marcel en Richard voelen zich helemaal thuis bij SV. 
Toch valt er altijd iets te wensen. Richard: ,,Je merkt 
dat veel vrijwilligerswerk steeds door dezelfde mensen 
wordt gedaan. Ik vind het jammer dat er best veel ou-
ders zijn van de jeugd, die niks doen voor de club. Je 
zou kunnen overwegen om dat verplicht te stellen.’’

Het duo sluit af met een positieve noot. Marcel: ,,Het 
wordt goed zichtbaar dat de club de laatste tijd veel 
energie heeft gestoken in de jeugd, onder meer door 
goede trainers aan te stellen. Het niveau van de teams 
gaat omhoog en hopelijk zien we dat snel terug in ons 
eerste team.’’

Ze vullen elkaar goed aan in hun clubliefde, de broers 
Ruesen. Richard (51) kan alles met z’n handen, Marcel 
(67) is uitstekend met cijfers. Samen zijn ze als vrijwilli-
gers goud waard voor SV Nootdorp. ,,Ja, je kan wel zeg-
gen dat wij een geelzwart hart hebben’’, zegt Richard.  

Foto: Ria Wilschut
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HANDIG OM TE WETEN

BESTUUR 
Voorzitter: Sander Jansen 06 20003407
Penningmeester: Rob Oostwouder 06 22966168
Secretaris: John Smits 06 20820736
Algemene zaken: Frans ter Linden 06 48192631
Facilitair: Eddy Kokshoorn 06 46396646
Jeugdzaken: Jan Kok 06 53223847
Kantinezaken: Mike Snaaijer 06 24779243

JEUGDCOMMISSIE 
 jc-secretaris@svnootdorp.nl
Voorzitter: Jan Kok 06 53223847 
Voetbaltechnische zaken: Vacature
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 06 14363181 
  
vog@svnootdorp.nl
Femke van der Sman   06 10071858
Toernooicommissie: 
toernooicommissie@svnootdorp.nl 
Peter Kneteman    06 53966885 
Arianne de Winter    06 41360907 
Chantal van der Kooij    06 44036891 
 
Vertrouwenspersoon: 
vertrouwenspersoon@svnootdorp.nl
Vacature   
 

SPONSORCOMMISSIE 
sponsorcommissie@svnootdorp.nl 
Sander Jansen 06 20003407
Mike Snaaijer 06 24779243
Eddy Kokshoorn 06 46396646
Rob Lindeman 06 25143216 
Dirk van der Kooij 06 49630614
Willem van Asch 06 20494053

Businessclub VVSV:
bestuur@vvsv.nl
Sander Jansen 06 20003407
Mike Snaaijer 06 24779243
Eddy Kokshoorn 06 46396646 
 

SV Nootdorp
Sportpark ‘s-Gravenhout, De Poort 8, 2631 PT Nootdorp, tel: 015 310 97 26, www.svnootdorp.nl, info@svnootdorp.nl
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VELD
Selectiemanager Senioren:
Yannick Blom yannickblom84@hotmail.com
  06 42207741
Hoofdtrainer:
Marco Jalink marcojalink@gmail.com 
 06 21572488 
Assistent trainer:
Dick Sloos depsloos@hotmail.com
 06 24473779
Begeleider arbitraal trio:  
Ad van der Eijk agvdeijk@hetnet.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:   
Armin Slof armins@live.nl
 06 20430795 
John van Dijk 06 44199129

Teammanager 2e:   
Ali Somnes info@theorieloket.nl
 06 38700674
Nigel Abrams 06 51663138
 
Verzorger 2e:  
Arnold Brehler awabrehler@kpnmail.nl
 06 2292900
Herstel trainer:   
Rob Lindeman rob.lindeman@ziggo.nl
 06 25143216 
Keeperstrainer:  
Vacature

Technische zaken/veldkeuring: 
Eddy Kokshoorn  facilitair@svnootdorp.nl
 06 46396646

Kijk voor de meest actuele informatie op: www.svnootdorp.nl/1216/wieiswie

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

Ledenadministratie: 
ledenadministratie@svnootdorp.nl
Marcel Ruesen  06 25507532

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
Eddy Kokshoorn 06 46396646
Frans ter Linden 06 48192631
Olivier van der Wiele 06 81134755
Edwin Bleckman 06 30457297
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SV NOOTDORP MET 
STIP IN DE TOP 200

JO13-1

JO15-1

JO14-1

JO16-1

JO17-1

Elk jaar stelt de Voetbaltrainer de Top 200 van de best 
presterende amateurclubs van Nederland samen, dit 
op basis van het competitieniveau van de jeugdselec-
ties en het eerste team. Ook in de laatste lijst zien we 
weer een aantal nieuwkomers in de Top 200: clubs die 
nog niet eerder in de lijst zaten.

Met trots kunnen wij melden dat SV Nootdorp de bes-
te nieuwkomer is. Onze club staat op de 125ste plek. 
De samenstelling van de Top 200 gebeurt op basis van 
het niveau waarop het eerste team en de jeugdteams  
O19-1, O19-2, O17-1, O17-2, O15, O14 en O13 actief 
zijn. 

Tot op heden was SV Nootdorp nooit vertegenwoor-
digd in de lijst, maar dit jaar dus wel. En hoe?! Als 
hoogst genoteerde nieuwkomer! Wat een compliment 
voor de hele vereniging en speciaal voor de jeugdafde-
ling van SV Nootdorp. Voor dit seizoen komt het 1ste 
in de 1ste klasse uit, de JO19-1 in de hoofdklasse, de 
JO19-2 in de 2de klasse, de JO17-1 in de 7de divisie, de 
JO17-2 in de 3de klasse, de JO16-1 in de 1ste klasse, de 
JO15-1 en de JO14-1 in de hoofdklasse  en de JO13-1 in 
de 2de Divisie.

JO19-2

JO19-1



PRESENTATIEGIDS                2020 - 2021 47

Magnolialaan 3

2641 CL - Pijnacker

06-21253814

chrisdevreede75@hotmail.comwww.bloemendaalruigrok.nl 

Uw 
accountant 
en adviseur 

Grafische duizendpoot
Vormgeving, textielbedrukking, raambedrukking, posters, banners, vlaggen, stickers, 

mokken, kaarten, reclameborden, presentatiemappen, flyers,  brochures, 
relatiegeschenken, logo’s, gadgets, huisstijlen en nog veel meer!

Laan van Ambacht 10 | 2631 RJ Nootdorp

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




