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SVS heeft geen leuk seizoen achter
de rug. De hoofdmacht van de zon-
dagtak trok zich na een aantal
maanden terug uit de competitie.
De A1 werd na een vechtpartij door
de KNVB uit de competitie geno-
men en in februari stapte Louis
Meijer op als hoofdtrainer van de
zaterdagafdeling. SVS eindigde uit-
eindelijk op de elfde plaats in de
vierde klasse B. ,,De spelers hebben
heel wat meegemaakt, maar ik heb
niet te maken met een beschadigde
ploeg,’’ zegt Dos Santos. ,,Er zijn een
aantal jongens van de zondag naar
de zaterdag overgestapt. Er zijn een
paar spelers van buitenaf gekomen
en de A-junioren zijn doorgescho-
ven. De selectie vormt één geheel.’’
Na twee seizoenen bij zondag-

vierdeklasser Hillegersberg als

hoofdtrainer te hebben gefungeerd,
wilde John Dos Santos graag weer
bij een zaterdagclub aan de slag. Hij
solliciteerde bij SVS en na één ge-
sprek waren beide partijen eruit.
Dos Santos heeft de leiding over het
eerste en tweede elftal en onder 23
jaar. ,,Ik heb een paar vrienden ge-
beld en die waren allemaal positief
over SVS. Ik wist wat me te wachten
stond. De club kon vorig seizoen
nauwelijks een eerste elftal op de
been brengen. Er is nu geen presta-
tief voetbal op zondag meer, dat is
nu echt alleenmaar op zaterdag. We
maken echt een nieuwe start. De se-
lectie telt 33 spelers en de doelstel-
ling voor het eerste en tweede is om
zo lang mogelijk meedoen om de
bovenste plekken.’’
Na zijn periode bij VVOR ging

Dos Santos, die logistiek manager is
bij APL, terug naar Schiebroek. Na

drie jaar ging hij aan de slag bij Soc-
cer Boys en werd vervolgens assis-
tent van PeterWubben bij Voorscho-
ten ’97 en Zwaluwen. ,,Met Schie-
broek ben ik naar de derde klasse
gepromoveerd. Met Voorschoten
heb ik nacompetitie gehaald en met
Zwaluwen ben ik twee keer gepro-
moveerd. Ja, je kan me een succes-
trainer noemen, maar uiteindelijk
doe je het met z’n allen. Na Zwalu-
wen ben ik naar Hillegersberg ge-
gaan, maar ik miste het zaterdag-
voetbal. Op zondag is de beleving
heel anders.’’
Bij SVS werkt Dos Santos op-

nieuw in de kelder van het amateur-
voetbal. ,,Ik heb als trainer op een
hoger niveau geacteerd. Twee jaar
geleden heb ik de omschakeling
naar een lager niveau gemaakt. Ik
ben een echte romanticus. Ik hou
gewoon van voetbal. SVS is een

grote club. Er is veel jeugd en op re-
creatief niveau is men goed bezig.
De stap naar prestatief voetbal is
moeilijk. Op zondag heeft SVS in het
verleden in de derde klasse gespeeld
en dat willen we op de zaterdag in
de toekomst ook bereiken.’’
SVS opent zaterdag het seizoen

met een uitduel met Moerkapelle.
Dos Santos heeft de tegenstander al
aan het werk gezien. ,,Ik heb het
ideale elftal al in mijn hoofd. Onze
intentie is om dwingend te voetbal-
len en om graag de bal te hebben. Ik
ben blij dat Peter van Assendelft
heeft besloten om nog een jaar door
te gaan. Met zijn ervaring en routine
is hij een belangrijke pion. Hij is nog
niet helemaal fit en heeft nog steeds
last van zijn lies, maar Peter zit rond
de tachtig procent. Gelukkig wordt
de competitie pas in maart beslist
en kunnen we rustig bouwen.’’

JohnDos Santosmoet bouwen bij vierdeklasser
SVS maakt nieuwe start
CAPELLE AANDEN IJSSEL •
SVS maakt dit seizoen
een nieuwe start. De Ca-
pelse club is definitief ge-
stopt met prestatief
voetbal op zondag en
heeft John Dos Santos
aangetrokken als nieuwe
oefenmeester van de za-
terdagtak. De 46-jarige
Rotterdammer staat te
boek als succestrainer.
Bij SVS wil hij stap voor
stap bouwen aan een
mooie toekomst.
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,,Ik miste het zaterdagvoetbal. Op zondag is de beleving heel anders,’’ zegt John Dos Santos. FOTO JAN KOK
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‘De competitie
wordt gelukkig
pas in maart
beslist’
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CAPELLE AAN DEN IJSSEL • Door
een blessure van Marieke Renes
kreeg Maria van Hooff afgelopen
seizoen een basisplaats toebedeeld.
De 18-jarige Capelse verving de rou-
tinier met verve en ook dit seizoen
behoort Van Hooff tot het keurkorps
van coach Jean Renes. De hockey-
sters van NHCDe IJssel openden af-
gelopen zondag de competitie in de
eerste klasse B met een 3-5 zege op
DSHC.
,,Het is altijd lekker om de eerste

wedstrijd te winnen,’’ zegt Van
Hooff. ,,We hebben een goede voor-
bereiding gehad en het is mooi als
je die lijn in de competitie doorzet.
We hebben het nog niet over onze
doelstelling gehad. Meestal wordt
dat besproken tijdens het team-
weekend, maar we waren dit jaar
niet compleet. We gaan binnenkort
wel bespreken waar we dit jaar voor
gaan. Het afgelopen seizoen zijn we
op de vierde plaats geëindigd en ik
ga ervan uit dat we deze prestatie
minimaal willen evenaren.’’
Van Hooff is bezig aan haar zesde

seizoen bij NHC De IJssel. Op haar
zevende verhuisde de geboren Am-

sterdamse vanuit Amstelveen naar
Rotterdam en kwam ze uiteindelijk
in Capelle aan den IJssel terecht. ,,Ik
ben toen gaan kijken tijdens een
open dag bij hockeyclub Capelle. Ik
vond het meteen een leuke sport.
Mijn broertjes David en Lucas hoc-
keyen nu ook, want ik heb ze aange-
stoken. Een aantal jaar geleden heb

ik de overstap naar De IJssel ge-
maakt, omdat die club hoger
speelde.’’
Van Hooff is dit seizoen officieel

senior. Als tweedejaars B-junior
maakte ze al speelminuten in de
Nieuwerkerkse hoofdmacht en vorig
seizoen speelde ze alle wedstrijden
in de eerste klasse mee en was ze op

zaterdag ook nog actief bij de A-
jeugd. ,,In de jeugd stond ik vaak op
het middenveld, maar in het eerste
moest ik Marieke vervangen en die
is linksachter. Ja, dat was wel even
wennen. Ik moet bij mijn tegen-
standster blijven en eerder bij de bal
komen. Ik ben best wel snel. Alleen
moet ik tactisch nog wat sterker
worden en het afwerken op het doel
kan ook beter. Bij de senioren gaat
het spelletje een stuk sneller en dat
was even aanpoten. Gelukkig ben ik
goed opgevangen door mijn ploeg-
genoten. Ze geven me goede tips.’’
Het team van coach Jean Renes is

slechts op twee plekken gewijzijgd.
Zo zijn Jamaine Festen en Marloes
van Beekum gestopt. De selectie is
aangevuld met vijf jeugdspeelsters
en Lisanne van Prooyen Schuur-
man, die is overgekomen van
GHMC uit Gouda. ,,In vergelijking
met vorig seizoen hebben we nu een
ruimere selectie,’’ zegt Van Hooff, die
deze week aan haar studie genees-
kunde is begonnen. ,,Ik weet niet of
ik nog hoger kan hockeyen. Ik heb
het goed naar mijn zin bij De IJssel
en merk dat ik nog veel in de eerste
klasse kan leren.’’

,,Ik merk dat ik nog veel kan leren in de eerste klasse,’’ vindt NHC De
IJssel-verdedigster Maria van Hooff. FOTO FRANK DE ROO

Hockeyster Maria van Hooff is op haar plek bij De IJssel

AGENDA
ZATERDAG
Topklasse: Scheveningen-Rijnsburgse Boys,
Kozakken Boys-SC Genemuiden, Excelsior ’31-FC
Lisse, Katwijk-IJsselmeervogels, HHC-De Jodan
Boys, Capelle-Noordwijk, SV Spakenburg-GVVV
(15.00 uur), Barendrecht-DETO Twenterand
(15.00 uur);hoofdklasse B:Heinenoord-Nivo
Sparta, RVVH-Excelsior Maassluis, Zwaluwen-
ASWH, Stedoco-Nieuw-Lekkerland, Smitshoek-
Achilles Veen, Hoek-Alexandria ’66, XerxesDZB-
Kloetinge (15.00 uur); 1B: SHO-Vitesse Delft,
BVCB-Benschop, GHC-Deltasport, Geinoord-Spij-
kenisse, Rijnvogels-Voorschoten ’97, FC ’s-Gra-
venzande-Nootdorp, RCL-DSVP (15.00 uur); 1C:
Almkerk-Roda Boys/Bommelerwaard, GPC Vlis-
singen-LRC, Drechtstreek-Altena, Heerjansdam-
VVGZ, OranjeWit-Terneuzense Boys (15.00 uur),
Pelikaan-Sliedrecht (15.00 uur), De Zwerver-Al-
blasserdam (15.00 uur);2C:Gouda-SEV, Valken
’68-HVC ’10, SVC ’08-Haaglandia, DSO-LYRA,
TAVV-Naaldwijk, Sportclub Monster-Forum Sport,
DUNO-Kagia (15.00 uur);2D: VDL-NSVV, Pernis-
OudeMaas, Zuidland-Den Bommel, Brielle-Lom-
bardijen, Hellevoetsluis-Strijen, Spirit-Rozenburg
(15.00 uur), Leonidas-CWO (15.00 uur);2F: SV
Capelle-Rijsoord, Hardinxveld-SVMeerkerk, Wiel-
drecht-GDC, SVW-Rijswijkse Boys, Leerdam
Sport ’55-DFC, Ameide-WNC (15.00 uur), The
Gunners-SC Everstein (15.00 uur);3B: PPSC-
CVC Reeuwijk, DCV-TOGR, VVOR-Berkel, Neptu-
nus-Schiebroek-Perkouw, Soccer Boys-Bolnes,
CVV-Mercurius-Schoonhoven, Oudewater-FC
Maense (15.00 uur);3C:Maasdijk-MSV ’71, SV
Houtwijk-Semper Altius, Honselersdijk-Victoria
’04, SV Duindorp-Die Haghe, Quick Steps-CION,
RAS-MVV ’27, Westlandia-KMD;3D: De Jonge
Spartaan-OSV Oud-Beijerland, Rijnmond Hoog-
vliet Sport-NBSVV, Rhoon-SNS, Rockanje-FC Bin-
nenmaas, Stellendam-FC Vlotbrug, SC Botlek-
SSS, ’s-Gravendeel-DBGC;4B: Siveo ’60-Lekker-
kerk, Moerkapelle-SVS, SPV ’81-Rijnstreek, Zes-
tienhoven-WDS (15.00 uur), Bergambacht-Ha-
zerswoudse Boys (15.00 uur), Linschoten-Spor-
tief (15.00 uur);4D: Hargasport-HPSV (14.00
uur), GGK-Loosduinen, Vredenburch-VVK, GDA-
Swift Boys, PKC ’85-Quintus, DVO ’32-Hermes
DVS, HBSS-Verburch;4E: Zwartewaal-RFC
2000, SDV-Bernisse, PSV Poortugaal-Herman-
dad, LMO-Egelantier Boys, Kocatepe-WCR, Real
Parbo-SV Simonshaven (15.00 uur);4E: DRL-
OFB, Goudswaardse Boys-WFB, Zinkwegse Boys-
ZBVH, SC Zuiderpark-GOZ, IJVV De Zwervers-Me-
lissant, NTVV-Piershil, Herkingen ’55-DVV ’09.
Vrouwenvoetbal: hoofdklasse B: Be
Quick ’28-VIOD (12.00 uur), Ter Leede 2-Wartbur-
gia (12.30 uur), Odysseus ’91-HTC (12.30 uur),
Zwolle SV-Reiger Boys, SSS-Smerdiek, SC ’t
Zand-Oostkapelle (14.45 uur), RVVH vrij.

Alle duels beginnen om 14.30 uur, tenzij anders
aangegeven.

ZONDAG
Hoofdklasse B: Koninklijke HFC-Westlandia,
SC Feyenoord-DHC, Elinkwijk-Argon, De Zouaven-
Alphense Boys, FC Hilversum, HFC EDO, Quick-
Leonidas, RKAVV-Nieuwenhoorn; 1B:Neptunus-
Schiebroek-RKDEO, Kocatepe-Nieuwerkerk, VOC-
UVS, VELO-DeMeern, Excelsior ’20-Boshuizen,
Magreb ’90-ADO Den Haag (14.30 uur), SJC-PFC
(14.30 uur);2C:Meerburg-GDA, Wilhelmus-
Oliveo, HVV-Vredenburch, Nieuwkoop-Voorscho-
ten ’97, TOGB-HMSH, Delft-GONA, Schipluiden-
VUC (14.30 uur);2D:DRL-VFC, CVV Zwervers-
XerxesDZB, Olympia-PSV Poortugaal, UNIO-Slik-
kerveer, Unitas-DONK, AGE-OVV, SCO ’63-Spar-
taan ’20;3B:Gouda-ONA, Groeneweg-ESTO, Bo-
degraven-VEP, Haastrecht-Stolwijk, DHL-Ver-
burch, Dilettant-Full Speed (14.30 uur), Concor-
dia-Woerden (14.30 uur);3C: Erasmus-Excelsior
R, CKC-Wateringse Veld, SVV-Graaf Willem II-
VAC, ODB-GSC ESDO, De Ster-FCMozaiek (14.30
uur), Ommoord-TAC ’90 (14.30 uur), Steeds Hoo-
ger-Laakkwartier (14.30 uur);3D: Hekelingen-
JHR, Flakkee-DHZ, DEHMusschen-Meeuwen-
plaat, OHVV-RDM,WCR-Antibarbari, Abbenbroek-
LMO (14.30 uur), GLZ Delfshaven-BZC ’95 (14.30
uur);4B: Cabauw-Aeolus, Moordrecht-ASW,
Gouderak-Floreant, Wippolder-Zoetermeer, Am-
merstol-Hermes DVS, RVC ’33-Nicolaas Boys;
4D: VOB-DRGS, CWO-SVDPW, Delfia-Harga-
sport, Blijdorp-HWW(14.30 uur), SVH-Taurus
(14.30 uur), Voorwaarts-SC Spaland (14.30 uur);
4E: Zwarte Pijl-Hillegersberg, HOV/DJSCR-Coal,
Pretoria-Overmaas (14.30 uur), Besiktas-Trans-
valiaZW (14.30 uur), Vierpolders-FIOS (14.30
uur), NOCKralingen-Maasstad Tediro (15.00 uur).

Alle duels beginnen om 14.00 uur, tenzij anders
aangeven.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL •
Matthieu de Jong (trainer) en
Bas Jongeneel (coach) hebben
dit seizoen de hockeysters van
HC Capelle onder hun hoede.
Het duo volgt Toine Dekker
(hoofdcoach) en Luuk Spren-
gers (assistent), die beiden
zijn vertrokken naar streekge-
noot OMHC, op. Aan het eind
van vorig seizoen viel de Ca-
pelse hoofdmacht uit elkaar.
HC Capelle heeft besloten om
de A-jeugd door te laten
schuiven. ,,Het is een jong
team en niet degraderen uit
de derde klasse zal de uitda-
ging worden,’’ zegt voorzitter
Jean-Philippe Fiévez. ,,Het
team wilde graag de stap
maken, omdat de speelsters
verwachten hierdoor te kun-
nen groeien.’’
Net als vorig seizoen heeft HC
Capelle besloten om de hoofd-
macht bij de mannen terug te
trekken uit de derde klasse.
,,Er is nog altijd geen aanslui-
ting vanuit de jeugd,’’ aldus
Fiévez.

Jongeneel
coach ‘HCC’


