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 Vrienden Van Vredenburch 

Nieuwsbrief 

  

Beste Vrienden en Vriendinnen van Vredenburch. 
 
Er liggen woelige tijden achter ons en zoals het zich laat aanzien komen er nog een paar 
woelige tijden aan. 
Maar er zijn ook veel lichtpuntjes we mogen sinds maanden weer de wei in, de kicksen 
klinken weer over de vloeren, we mogen weer voetballen, na het spelletje weer douchen en 
even nakaarten in de kleedkamers en kantine met of zonder biertje. 
De kantine is op zaterdag bij thuis wedstrijden weer flink bezet, dat betekend inkomsten, die 
kunnen we als vereniging goed gebruiken. 
 
Ook de commissie Vrienden van Vredenburch heeft na de corona lockdown de draad 
opgepakt en is aan de slag gegaan om weer wat extra centjes voor de club op te halen, met 
de opbrengsten kunnen we wat extra‘s doen. Zoals in het verleden we een popcorn 
wagentje hebben aangeschaft en andere sponsoring aan de vereniging hebben gedaan. 
Dat willen we dat graag continueren, wie wat weet wat er nog nodig is, misschien heeft u 
een idee of weet waar er behoefte en/of vraag naar is, in de vereniging laat het ons weten. 
 
Daarnaast vragen we iedereen vrijblijvend zich aan te sluiten bij de Vrienden van 
Vredenburch de bijdrage voor het clubje is vijftig euro -tjes per jaar  (het mag meer zijn) 
maar de bijdrage is en blijft vrijwillig. 
U wordt jaarlijks vermeld op onze Wall of Fame. Mocht u nog niet vermeld staan op deze 
Wall, check even of u voor dit jaar betaald heeft en/of u zich heeft opgeven voor Vrienden 
van Vredenburch, niet vergeten het is voor ons clubje. 
 
Wij bedanken u alvast voor uw steun 
Commissie Vrienden van Vredenburch 

Van de voorzitter  

Een nieuw seizoen, een nieuw bestuur,  mijn eerste voorwoord als nieuwe voorzitter van 
onze mooie voetbalvereniging KRSV Vredenburch.  
 
Trots is het eerste gevoel wat bij mij opkomt bij het schrijven van dit voorwoord. 
Trots op hoe we met z'n allen de afgelopen corona periode hebben doorstaan. Het voetbal 
lag stil, geen gezelligheid in de kantine en er waren ook nagenoeg geen inkomsten. 
 
Maar middels vele creatief georganiseerde initiatieven waaronder een online bingo, een 
online pub quiz, een crowdfunding voor de club en diverse interne voetbaltoernooien bleven 
we toch op een (sportieve) manier met elkaar in verbinding. Achter de schermen werd er in 
deze lastige tijd ook druk gewerkt aan het vormen van een nieuw bestuur. Zoals oud 
voorzitter Erik van Naerssen het mooi verwoordde; nu is het tijd voor "vers bloed" 
 
Het vorige bestuur heeft met alles wat binnen hun macht lag, er alles aan gedaan om de 
club de afgelopen jaren overeind te houden. Waardering alom. Samen met mij zijn Ronald 
Verroen, Hans Rutten, Rob Poll en Silvio Engelen toegetreden tot het bestuur om met veel 
enthousiasme en toewijding de opwaartse ingeslagen weg verder te vervolgen. Ik, en met 
mij vele anderen staan ook weer te popelen om het nieuwe seizoen te beginnen. De aftrap 
hebben we inmiddels gehad met het fantastische toernooi, de Vredenburch Cup 2022 mede 
georganiseerd door onze selectie spelers. Aan dit toernooi hebben naast KRSV 
Vredenburch de andere Rijswijkse voetbalverenigingen: Te Werve, Semper Altius en 
Celeritas deelgenomen. 
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Het was een geweldig toernooi met veel toeschouwers, mooi voetbal en een gezellige 
afsluiting. We mogen met z'n allen trots zijn dat we dit met elkaar hebben neergezet en ons 
hiermee ook binnen en buiten Rijswijk weer goed op de kaart gezet hebben. 
 
Als laatste wil ik hierbij mijn waardering uitspreken aan alle vrijwilligers en hen bedanken dat 
zij altijd bereid zijn om de club een handje te helpen. Want zonder vrijwilligers is er geen 
voetbal. 
 
Jullie zijn toppers!  
Hoop iedereen weer snel te zien op KRSV Vredenburch!! 
 
Met sportieve groet, 
Fred Zwaan, Voorzitter KRSV Vredenburch 
 
 
 

Een bericht van Zier  
               
 
Beste vriend(in) van Vredenburch  
 
 
Middels deze nieuwsbrief willen we ons weer een keer bij jullie melden. We zijn als 
commissie nog steeds actief en hebben inmiddels ook weer wat plannen voor 
de toekomst. Nog niet zo heel lang geleden “leden” we nog onder het C virus, 
waardoor we minder actief konden zijn. 
Uit deze nieuwbrief destilleert u hopelijk ook dat de hele vereniging weer 
enthousiasme uitstraalt en de toekomst zonnig tegemoet ziet. 
 
Wij als “vrienden van” willen de club ook (financieel) blijven steunen. Daar hebben we jullie 
dan ook hard bij nodig vandaar het vriendelijke verzoek om weer eens uw bijdrage van 50 
euro (of meer) te voldoen op NL39RABO0139898670 ovv “vrienden van Vredenburch”.   
 
Op diverse verzoeken voor een financiële ondersteuning , meestal vanuit de jeugd, konden 
we ingaan. Zo is er bijgedragen aan de voetbalschool voor fruit tijdens de trainingsavonden. 
Ook is financieel bijgedragen aan de “pupil van de week” tijdens thuiswedstrijden van zami 
1 waarbij de desbetreffende pupil een bal met handtekeningen van de selectie ontvangt. 
Maar ook is bijgedragen aan nieuwe vlaggen met het Vredenburch logo voor op het 
complex. 
Misschien leuk om jullie te melden dat jaarlijks 1000 euro wordt 
gereserveerd voor het 100 jarig bestaan van Vredenburch in 2031 

(regeren is vooruitzien tenslotte). 
 
Wij hopen jullie weer enthousiast te hebben gemaakt om 
de vrijwillige bijdrage over te maken. Over enige tijd 
wordt u apart geïnformeerd voor een gezamenlijke borrel. 
 
Mocht u besluiten (hopelijk niet natuurlijk) om te stoppen als “vriend” dan horen 
we dat ook graag met reden. Uw reactie kunt u dan sturen naar: 

 
z.den.heijer@ziggo.nl of Rembrandtkade 256, 2282 XG Rijswijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Vrienden van Vredenburch 
 
Zier den Heijer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 
 
Voor ons vlaggenschip ZAMI1 is een nieuwe trainer 
aangesteld die met ingang van het nieuwe seizoen onze 
selectie onder zijn hoede zal nemen. 
 
 
We zijn blij en trots om Remco Torken aan u te kunnen voorstellen 
 
Remco, voor de mensen die jou niet kennen. Zou je je even willen voorstellen? 
Mijn naam is Remco Torken en ben dit jaar 50 jaar geworden. Ik woon in het mooie 
Scheveningen samen met mijn vrouw. Naast het trainerschap ben ik full time visfileerder in 
de haven van Scheveningen. 
 
Kan je in het kort iets vertellen over jouw voetbal – en/of trainerscarrière ? 
Mijn liefde voor voetbal begon al op jonge leeftijd. Deze liefde voor de 
sport werd al snel opgemerkt door Mark Wotte. 
Hij introduceerde mij bij FC Den Haag (ADO Den Haag). Dit was 
de start van mijn droom om van mijn hobby mijn werk te maken. Tijdens de 4 jaar bij FC 
Den Haag, kreeg ik de mogelijkheid om een wedstrijd mee te spelen bij Jong Oranje in 
Rusland. 
Na FC Den Haag ben ik bij Top Oss en VVV terecht gekomen. Nadat ik bij deze mooie 
clubs in Nederland ervaringen heb mogen opdoen, vervolgde mijn reis naar België, Spanje 
en China. Na al deze jaren in het buitenland besloot ik mijn carrière voort te zetten bij 
Helmond Sport en uiteindelijk na 1 seizoen af te bouwen bij amateurclubs Quick Boys en 
Ter leede. 
 
Bij Ter leede heb ik de kans gekregen om mijn trainers diploma’s TC3 en TC2 te halen. 
Vanaf dat punt ben ik aan de slag gegaan bij clubs in regio Den Haag zoals, SV 
Loosduinen, HVV ODB, Vitesse Delft, SV RKDEO en SV Duindorp. 
 
Vredenburch is als club volop in ontwikkeling. 
In de jeugd zijn we al een tijdje bezig met een herinrichting en het uitrollen van een nieuw 
technisch beleid. Vooral in de onderbouw zien we hiervan de eerste resultaten terug. 
Er staat een enthousiaste groep vrijwilligers klaar. Daarnaast hebben wij samen met onze 
Voetbalschool BEST alles in huis om onze jeugd met plezier - en op zijn / haar niveau te 
laten ontwikkelen. Wat is jouw eerste indruk van Vredenburch tot nu toe? 
 
Mijn eerste indruk is positief, sowieso om te horen hoe met de jeugd wordt omgegaan. 
Uiteindelijk is de jeugd de toekomst. Persoonlijk vind ik het erg 
belangrijk om naar iedere speler individueel en / of 
teamverband te kijken, en zien wat zij nodig hebben om het beste 
uit de spelers te halen. Ik kijk ernaar uit om meer over de club, 
vrijwilligers en voetbalschool te leren kennen. 
 
Wat vind je van Sportpark Vredenburch waar je straks werkzaam zal zijn? 
In het verleden ben ik al eens eerder bij Sportpark Vredenburch geweest. Hier viel mij toen 
al op hoe mooi de accommodatie is met veel velden, een mooie tribune en kantine. 
De huidige selectie bestaat voor een groot deel uit spelers die de jeugd van Vredenburch 
hebben doorlopen. Hier kunnen we als vereniging trots op zijn. 
 
Hoe kijk je hier tegenaan? 
Het is altijd mooi om ‘eigen’ jeugd te zien spelen in het eerste elftal. Het is erg belangrijk om 

de jeugd te behouden. Nogmaals, de jeugd is de 
toekomst. 
 
Wil je tot slot nog iets kwijt aan onze leden ? 
Ik kijk er erg naar uit om jullie beter te leren kennen en 
er een mooi, sportief en leuk seizoen van te maken 
met mooi voetbal. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Nieuws over onze jeugdafdeling 
 
 
Afgelopen seizoenen hebben we als vereniging samen al mooie stappen gezet. Wat 
mensen niet altijd zien is dat er achter de schermen enorm veel werk is verzet om 
Vredenburch overeind te houden. Dan hebben we het over het financiële plaatje, maar ook 
over de saamhorigheid onder de leden en betrokkenheid van ouders, supporters en 
sponsoren. En ondertussen waren er natuurlijke sportieve wensen en doelen die we wilden 
bereiken. We zijn tenslotte een 
voetbalvereniging. Met Voetbalschool BEST als uithangbord en 
de nieuwe frisse wind die er al een paar seizoenen 
waait op woensdag bij de pupillen, voorzien we ons steeds van 
nieuwe aanwas van jeugdleden. Het is een cliché maar wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
 
Als we even inzoomen op die jeugd zien we een paar mooie 
ontwikkelingen. Wisten jullie bijvoorbeeld dat we vanaf de 
jongste jeugd een andere weg zijn ingeslagen? De ontwikkeling van onze jeugdleden heeft 
de hoogste prioriteit. Dit gaat boven resultaat op de korte termijn. De Technische 
Commissie heeft daarom eerst het Beleidsplan herschreven. Vervolgens hebben zij van de 
kernpunten hieruit een Informatiekaart gemaakt voor de jeugdtrainers. Hierin zijn afspraken 
opgenomen die komende jaren in het DNA van Vredenburch moeten komen. Enkele 
voorbeelden: 
-spelers indelen op het niveau dat bij ze past (recreatief of prestatief). 
-geen vaste posities in de onderbouw, maar rouleren op het veld. 
-standaard spelformatie van JO7 t/m JO19. 
-we gaan “van begeleiden naar opleiden” o.a. door het mogelijk maken van KNVB 
opleidingen. 
-geen selectietrainingen in de onderbouw. 
 
Dit gaat natuurlijk niet van het ene op het andere seizoen. We nemen hier dan ook bewust 
de tijd voor om ons dit langzaam eigen te maken. Alles valt en staat daarbij met een goede 
samenwerking. Als we kijken naar de manier waarop de categorieën JO8 en JO9 dit beleid 
al oppakken is fantastisch. 
En begrijp ons niet verkeerd. Natuurlijk vieren we resultaten zoals periodetitels, 
promoties of kampioenschappen. Maar we doen dit wel het liefst binnen de gestelde kaders. 
Op termijn moet dit zorgen voor een gezonde en kwalitatieve doorstroming van jeugd naar 
de senioren.  
 
Ook zien we aan de opmerkingen op aanmeldformulieren dat we op de goede weg zijn. 
Daaruit blijkt dat de goede ontwikkelingen ook buiten ons 
sportpark worden opgemerkt. Actieve social media 
kanalen dragen hier aan bij. Net als leuke activiteiten die worden 
georganiseerd voor jong en oud. 
 
Kom snel eens kijken bij wedstrijden en/of trainingen van onze 
jeugdleden. Er zitten een paar hele talentvolle lichtingen aan te komen. Daarnaast zijn er 
veel teams die vooral met enorm veel plezier wekelijks op het veld staan. 
 
Eric Beck Coördinator jeugd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Thuisprogramma Vredenburch 1 
 
 
Seizoen 2022-2023 
Alle thuiswedstrijden 14.30 uur 
  
Bekerprogramma 
  
3   september   Vredenburch 1 - DVC 1 
17 september   Vredenburch 1 - Rijnstreek 1 
  
Competitie 4e klasse C 
  
24 september   Vredenburch 1 - Erasmus 1 
8   oktober        Vredenburch 1 - Loosduinen 1 
5  november     Vredenburch 1 - RAS 1 
19 november    Vredenburch 1 - Quintus 1 
3   december    Vredenburch 1 - GDA 1 
28 januari         Vredenburch 1 -  BMT 1 
11 februari        Vredenburch 1 -  PGS/Vogel 1 
11 maart           Vredenburch 1 -  DUNO 1 
18 maart           Vredenburch 1 -  Semper Altius 1 
1   april             Vredenburch 1  -  Quick Steps 1 
22 april             Vredenburch 1  -  HPSV 
13 mei              Vredenburch 1  -  VCS 1 
27 mei              Vredenburch 1  -  ODB 1 
  
We ontvangen uw graag aan het Julianalaantje bij de thuiswedstrijden. 
 
 
 
 
 

 


