
EEen speciale editie van 
het Wijdewormer jour-
naal vanwege de ope-
ning van het nieuwe 

sportcomplex De Boogbal. De 
thuishaven van WWSV, Butje 
13 en DZS. Is dat niet wat 
overdreven? Nou, zeker niet! 
Voor de sport in Wijdewor-
mer is het complex een enor-
me mijlpaal en aanwinst. Een 
symbool voor de toekomst en 
een garantie voor jarenlange 
sport in de polder met fantas-
tische faciliteiten. 
Vrijwilligers uit Wijdewormer 
hebben dit project gedragen, 
deze editie van het Wijde-
wormer Journaal is een blijk 
van waardering voor de inzet, 
gemeenschapszin, verbon-
denheid en doorzettingsver-
mogen van deze vrijwilligers. 
Want vergeet niet, vanaf 2002 
lag de uitdaging van privatise-
ring en renovatie van het com-
plex bij de verenigingen en ge-
meente. 20 jaar van plannen, 

tekenen, rekenen, onderhan-
delen, wachten, hoop en wan-
hoop en uiteindelijk bouwen. 
Heel wat vrijwilligers hebben 
zich erop stuk gebeten, maar 
steeds stonden er weer nieu-
we mensen op om het com-
plex verder te dragen. Met het 
sportcomplex De Boogbal als 
prachtig resultaat, een mees-
terwerk in de polder. 
We blikken in deze editie terug 
op de totstandkoming van het 
complex, dat doen we onder 
anderen met een doorlopend 
fotoverhaal onderaan elke pa-
gina (vanaf de volgende blad-
zijde). Verder kijken we voor-
uit naar de toekomst met de 
gebruikers van De Boogbal en 
natuurlijk naar het openings-
feest van zaterdag 11 juni. Dan 
zullen de verenigingen, Sport-
stichting Wijdewormer en al 
die vrijwilligers u met trots en 
blijdschap verwelkomen.
Tot zaterdag 11 juni?

Officiële opening sportcomplex de Boogbal

Zaterdag 11 juni van 09:00 tot 20:00 uur

Voor vrijwilligers, leden, supporters en iedereen uit 

Wijdewormer e.o. 

Uitnodiging

Sportcomplex De Boogbal
Meesterwerk in de polder

Extra editie opening sportcomplex De Boogbal
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De oprichting van Sportstichting Wijdewormer (2018) en mei 2019 bezegelen 400 handtekeningen het nieuw complex

Handtekeningen

Sportstichting Wijdewormer 
Voor de sport in Wijdewormer

November 2018 is de Sport-
stichting Wijdewormer opge-
richt. Met als doel de sport in 
Wijdewormer optimaal te on-
dersteunen krijgt deze stichting 
de taak het sportcomplex te 
exploiteren, beheren en onder-
houden. Die taak neemt ze over 
van de gemeente Wormerland 

vanwege de pri-
vatisering van 
gemeentelijke 
terreinen die 
WWSV, Butje 
13 en DZS ge-
bruikten.
Vóórdat de 
S p o r t s t i c h -

ting de sleutel kreeg, was zij 
opdrachtgever en controleur 
van de bouw. Nadat eerst een 
stevige juridische en financiële 
constructie was neergezet voor 
de realisatie van het bouwpro-
ject. Ook bij het ontwerp en 
uitvoering van de bouwplannen 
waren de mensen van de Sport-
stichting nauw betrokken. Met 
als resultaat een fantastisch 
en eigentijds sportcomplex, 
waaraan vrijwilligers van de 
Sportstichting en de clubs een 
onschatbare bijdrage hebben 
geleverd. Samen met BPD, KBK 
Bouw en gemeente Wormer-

land voor de toekomst van de 
sport in Wijdewormer. 
Spannende momenten zijn er 
volop geweest in de afgelopen 
tien jaar. Het samengaan in één 
clubgebouw, de kwaliteit en 
aanleg van de kunstgrasvelden, 
een financieel sluitende opzet 
óf het moment dat de boel zo 
op scherp stond dat er media-
tors nodig waren. 

Trots
Een trots gevoel overheerst. 
Van mannen die vooral buiten 
de schijnwerpers hun werk 
doen. Ze hebben er allemaal 
bijna een dagtaak aan gehad 
en hun doorzettingsvermogen 
is tot het uiterste beproefd. 
Voorzitter Onno Kuijpers: ‘We 
zijn met een clubje vrijwilligers 
het bestuur ingestapt en samen 
met de clubs hebben we het 
voor elkaar gekregen. En er lag 
een flinke taak. Wat er uitein-
delijk is klaargespeeld door de 
dorps- en clubgenoten gaat ver 
voorbij het vrijwilligerswerk.’ 
Adviseur en coördinator op de 
achtergrond Hans Hellingman: 
‘We zaten overal bovenop, over 
alles is nagedacht. Het clubge-
bouw is door Paul Soederhui-
zen wel vier keer ontworpen. 

Partijen, leveranciers, dachten 
zo’n amateurclubje dat rege-
len we wel even. Nou dat heb-
ben ze geweten. We hebben 
gevochten als leeuwen voor 
een goed resultaat.’
De clubs moeten vanaf nu hun 
eigen broek ophouden. Pen-
ningmeester Ger Boers van 
de stichting: ‘Dat we van deze 
complexe privatiseringsop-
dracht zo’n mooi verhaal heb-
ben weten te maken is gewel-
dig. Er ligt nu een stevig finan-
cieel fundament voor de clubs 
en dat was het uitgangspunt.’

Toekomst
Het gaat nu pas écht begin-
nen voor de Sportstichting en 
de clubs. ‘Laten we eerst eens 
kijken hoe de samenwerking 
verloopt, wat we tegenkomen 
en hoe we dat soepel met el-
kaar kunnen doen’,  zegt Onno 
Kuijpers. `Maar het eigentijdse 
sportcomplex moet vooral de 
clubs helpen groeien. En met 
een clubgebouw dat staat voor 
eenheid en verbinding hopen 
we op veel sportplezier voor 
vele generaties uit Wijdewor-
mer.` 

Bestuur Sportstichting Wijdewormer
Het huidige bestuur van de Sportstichting Wijdewormer bestaat 
uit: Onno Kuijpers (voorzitter), Piet den Hartog (secretaris), Ger 
Boers (penningmeester), Ronald Levering (onderhoudscommis-
sie) en Frans Kiestra (PR). Daarnaast kan het bestuur een beroep 
doen op de adviseurs Hans Hellingman (algemeen en juridisch) 
en Paul Soederhuizen (Bouwtechnisch). Leo van Berkel (PR), Leo 
Vrouwe, Martin Bank (kantinecommissie) waren bestuursleden 
tot en met de oplevering.

Er is een waar kunststukje verricht in de polder. Want wat heb-
ben bewoners geknokt om de sport en goede sportfaciliteiten 
overeind te houden in Wijdewormer. Je kan er een boek over 
schrijven, we doen het in een paar regels. Dat boek komt later 
wel. 

Kartrekkers van het sportcomplex vlnr. Paul Soederhuizen, Onno Kuijpers, 
Hans Hellingman en Ger Boers
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Natuur of kunstgras? En welk kunstgras? Voor WWSV en DZS. Spannende beslissingen

Kunstgras 

Voetbalvereniging De Zilveren 
Schapen, opgericht in 1966, is 
een echte zaterdagvereniging 
waar prestatie en plezier met 
elkaar hand in hand gaan. En 
zeg nou zelf, waar vind je zo’n 
gezellige dorpsclub met zulke 
fantastische faciliteiten?!  Bij 
DZS kan je spelen op prachtige 

velden, kunst en natuurgras, en 
op een eigentijdse accommo-
datie.

Zo hoog voetballen als de le-
den aankunnen 
Even wat cijfers: DZS telt in 
2022 zo’n 250 leden, zeven 
seniorenelftallen, zeven jeugd-
teams en vijf teams spelen in 
de 7 tegen 7 competitie. Zo 
hoog voetballen als de leden 
aankunnen, dat is de sportieve 

ambitie van DZS waarmee het 
de komende jaren stevig aan de 
weg wil timmeren. Met maar 
liefst vijf teams zijn De Zilveren 
Schapen dit jaar actief in het 
voetbal voor meisjes- en vrou-
wen. Daarmee volgt DZS de 
trend en populariteit van het 
vrouwenvoetbal in Nederland.

Prestatie en plezier
Ook het 1e elftal doet het goed. 
Het strijdt dit jaar om promotie 
naar de derde klasse zaterdag. 
En de jeugd heeft de toekomst, 
daar zet DZS stevig op in.
Iedereen is welkom bij de club. 
Voetballen kan bij DZS op alle 
leeftijden; kabouters tot 6 jaar,
jongens, meisjes, vrouwen en 
heren en 30+. DZS speelt ook 7 
tegen 7-competitie op vrijdag-
avond.

V.V. De Zilveren Schapen
Meer dan voetbal

En dan hebben we het nog 
niet gehad over de activitei-
ten voor de jeugd. Zoals het 
ING-KiDZS kamp, het jaarlijk-
se tentenkamp voor jeugd (en 
een beetje voor hun ouders). 
Of een wedstrijdbezoek aan 
het “Andere Oranje”, voetbal-
clinics, ouder-kind wedstrijden 
en discofeestjes. En voor de 
18+ is er jaarlijks het Minivoet-
baltoernooi, Koppel-Darten. De 
club biedt daarnaast een hoop 
gezelligheid rondom wedstrijd-
dagen.
 
Kom ook bij DZS voetballen
Komend seizoen kan de club 
nog spelers en spelertjes ge-
bruiken, in alle leeftijden, jon-
gens en meisjes. Kijk eens op 
ww.vvdzs.nl, facebook of In-
stagram of kom gewoon eens 
langs op het sportcomplex in 

Neck. Dat kan op 11 juni tijdens 
het Openingsfeest of op trai-
ningsavonden en wedstrijdda-
gen. En ook als je op zoek bent 
naar leuk vrijwilligerswerk ben 
je van harte welkom bij De Zil-
veren Schapen.

Het team van Meisjes onder 13 van DZS

7 september 2019 - Officiële aftrap DZS 1 op het nieuwe kunstgrasveld

DZS is een van de drie verenigingen actief op Sportcomplex De 
Boogbal. Een korte introductie van deze mooie dorpsclub.
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2020 - Daar ging de sloophamer in de door leden gebouwde kantine in 1985

Sloop oude kantine

Korfbalvereniging WWSV  
Zoals sport in een dorp moet zijn – al 75 jaar

Korfbalvereniging WWSV, wie 
uit de polder heeft er niet ge-
speeld? Met 75 jaar is WWSV 
(1947) de oudste club op het 
sportcomplex én, op de biljart-
club na, de oudste van Wijde-
wormer. Deze maand viert de 
Wijde Wormer Sport Vereni-
ging ook uitgebreid het jubi-
leum met een feestweekend 
van 24 – 26 juni. En of het zo 
getimed is, juist dit jaar is de 
thuisbasis helemaal vernieuwd. 
Klaar voor de toekomst, met 
prachtige kunstgrasvelden en 
een eigentijdse accommodatie. 
Laat de nieuwe leden maar ko-

men! 
WWSV heeft een kleine 100 le-
den in alle leeftijden en biedt 
naast de wedstrijdsport, korf-
bal aan voor recreanten, kan-
goeroes (van 3-6 jaar) en Wal-
king korfbal. Met dit jaar op het 
veld een D1, C1, A1, 1e en 2e 
elftal in de competitie actief. 
De korfbalclub speelt overigens 
niet het hele jaar op het com-
plex. In de winter gaat het de 
zaal in voor de wedstrijden en 
trainingen. De thuiszaal is die 
van Sporthal De Beuk in Purme-
rend.
De actieve jeugdcommissie van 

de club organiseert het hele 
jaar door activiteiten. Zoals een 
filmweekend, disco, uitstapjes 
en jaarlijks een WWSV-kamp 
ter afsluiting van het seizoen.  
Ook de Giga Kangoeroedag bij 
WWSV is inmiddels een bekend 
fenomeen. Dit jaar organiseer-
de de club het al voor de 8ste 
keer. En ook nu was de sport-

dag waar (ruim 620) kleuters 
van diverse scholen uit Purme-
rend, Wijdewormer en Zuid-
oostbeemster aan mee doen 
een ongekend succes. 
Maar nu is het vooral feest! 
Bij WWSV hangen de slingers, 
vlaggen en ballonnen voor het 
nieuwe complex en het jubile-
um. Op naar de 100 jaar!

Links: training WWSV jeugd (oktober 2021). Rechts:  WWSV 1 heeft het jubileumjaar 2022 extra glans gegevens met het zaalkampioenschap. Op de 
foto: Bart, Marcel, Erik, Roger, Ronald, Carlo, Richard, Erna, Masha, Lotte, Annemarie, Anne

WWSV is een van de drie verenigingen actief op Sportcomplex 
De Boogbal. Een korte introductie en update van deze mooie 
dorpsclub. 
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De tribune door vrijwilligers afgebroken en weer opnieuw opgebouwd op nieuwe plek.

Tribune

Een stukje historie
Een echte jeu de boules ver-
eniging in de Wijdewormer. In 
2002 ontwikkelde zich bij Toon 
van Diepen, lid van de korfbal-
vereniging WWSV, een plan. 
Hij vroeg zich af, of er in Neck 
behoefte was aan een dergelij-
ke vereniging.Nadat Toon daar-
over met verschillende men-
sen, o.a. Hans Hillegers, van 
gedachten had gewisseld, werd 
besloten de vraag met “JA” te 
beantwoorden. Er volgden uit-
gewerkte ideeën en gesprekken 
met het bestuur van de korf-
balvereniging WWSV. Er was 
enthousiasme en zo ontstond 
op 10 september 2002, als vol-
waardige partner en afdeling 
van WWSV, de jeu de boules 

vereniging “Butje 13”. Er werd 
gestart met 13 leden op 6 ba-
nen. Sinds april 2017 is “Butje 
13” een officiële vereniging en 
is ingeschreven bij de KvK.

De accommodatie
Sinds 2019 speelt Butje 13 op 
een volledige vernieuwde ac-
commodatie met 14 nieuwe jeu 
de boules banen en allemaal 
geheel verlicht.De onderhouds-
ploeg van de Stichting heeft een 
kleine materialenberging voor 
WWSV en Butje 13 gebouwd. 
Verder werd er door hen aan de 
materiaalberging nog een luifel 
aangebracht. Deze is aan drie 
kanten water- en winddicht. Dit 
is een luxe voor de leden bij ex-
treem nat, koud en warm weer.

Jeu de boules vereniging Butje 13
De snelst groeiende club van Wijdewormer

Over het spelen zelf
De speeldagen zijn: dinsdag-
middag 13:30 uur, woensdag-
avond 19:30 uur en zondag-
morgen vanaf 10:30 uur. Voor-
dat de partijen beginnen wordt 
er geloot.. Er worden altijd drie 
partijen gespeeld en je speelt 
in een team van twee of drie 
personen.
Sportiviteit en gezelligheid 
kenmerkt Butje 13 of is het 
andersom ? Jeu de boules is 
van oudsher een sport voor 
60-plussers, maar de sport 
heeft de laatste jaren ook een 
aantrekkingskracht op jongere 
mensen. Er zit veel meer in het 
spel dan alleen maar zware bal-
len gooien. Er worden tactische 
afwegingen gemaakt zoals bij-
voorbeeld plaatsen of schieten, 
defensief in de baan van de but 
neerleggen, de but wegschie-
ten enz. En er is spanning vol-
op. Regelmatig moet het meet-

lint er aan te pas komen om te 
meten wie het dichtst bij de but 
ligt. Butje 13 heeft momenteel 
zo’n 60 leden. En dat zijn niet 
zomaar leden. Het zijn veelal 
actieve leden die helpen bij het 
onderhoud en/of actief zijn bij 
de kantine van het complex. Er 
kunnen nog wel wat leden bij, 
want ongeveer 80 leden is  ide-
aal. Dat geeft een gezellige reu-
ring op de banen. 

Butje 13 bereiken? 
bel: 06-57675607 of mail lj-
vanberkel@ziggo.nl of kijk op  
www.butje13.nl

Met bijna de hele club op de foto (eind 2016)

De banen van Butje 13 van bovenaf - foto NHD 

Jeu de boules vereniging Butje 13  is een van de drie verenigin-
gen actief op Sportcomplex De Boogbal. Een korte introductie 
en update van de jongste vereniging uit Wijdewormer met de 
oudste leden. 
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Alles opgeslagen, weg of naar de noodkantine

Verhuizing naar tijdelijke kantine

Sportcomplex en buren van boven – Foto Wim Egas – Fotostudio Beemster

Leeghwaterstraat – Ans Segers
‘In het begin dacht ikzelf en veel 
buren  met mij  voor mij hoeft 
dit niet. De bouw duurde erg 
lang. We zaten twee jaar in een 
bouwput. En nu? Het uitzicht 

is natuurlijk veel minder dan 
vroeger. Toen keek ik over het 
voetbalveld naar de bomenrij. 
Nu zie ik op de achtergrond de 
nieuwbouw. Het fluiten van de 
kappen op de lichtmasten is 

gelukkig opgelost. Er zijn ook 
leuke dingen te noemen zoals 
meer reuring om ons heen en 
geen parkeeroverlast meer als 
er wedstrijden zijn. Het is een 
mooi complex en ook de Sport-
laan ziet er geweldig uit. Over-
last van de lichtmasten? Ik doe 
’s avonds gewoon de gordijnen 
dicht.’

Pieter Slootenweg – Tom van 
den Berg
‘Een mooi complex! De aan-
loop, schade bij slopen van de 
kantine en projectontwikkelaar 
BPD die niet thuis gaf, was min-
der. Met het sportcomplex kun-
nen gebruikers en bewoners ja-

ren vooruit. Parkeeroverlast in 
de straat is voorbij. We wensen 
iedereen jarenlang heel veel 
plezier met het gebruik van 
deze prachtige accommodatie!’

De Welving – Dexter Hagenaar 
‘Het nieuwe sportcomplex 
heeft een mooie uitstraling en is 
vergeleken met het oude com-
plex veel representatiever. Het 
nieuwe complex geeft veel reu-
ring en in de tuinen is het soms 
ook te horen als er gescoord 
wordt. Het afval kan soms wel 
beter opgeruimd worden, maar 
verder ‘kijken wij positief naar 
het nieuwe complex.’

Toen de eerste plannen voor Neck Zuid bekend werden gemaakt, 
hebben de bewoners van Leeghwaterstraat, Pieter Slootenweg, 
Wildschutweg, Neck en Onderdijk zich verenigd in Groen Neck. 
Als buren van de sportclubs wilden zij een stevige stem te heb-
ben in de ontwikkelingen rondom het sportcomplex. Er beston-
den zorgen in de buurt over de overlast tijdens de bouw en van 
het gebruik van het toekomstige sportcomplex. De verhouding 
tussen buren en verenigingen werd na een zoekend en stroef be-
gin zo goed dat uiteindelijk samen kon worden opgetrokken om 
het complex van de grond te krijgen. Hoe kijken de buren nu aan 
tegen het nieuwe sportcomplex?

De buren van De Boogbal
Van Groen Neck tot supporters
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De eerste paal van clubgebouw

Op 20-08-2020 werd de eerste paal geslagen door Paul Soederhuizen (clubs), Kees van Waaijen (gemeente) en Martijn Hemmer (BPD)

Een beeld van het nieuwe sportcomplex
Rondleiding over het nieuwe sportcomplex De Boogbal

Vrijwiliigers - foto Ella Tilgenkamp NHD Entree met Wedstrijdsecretariaat Gang met de kleedkamers 

Kleedkamer Deur naar de kantine Clubwand in de kantine 

De mini arena Onderhoudsloods Eerste kampioen van De Boogbal – MO13 
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De contouren van het clubgebouw (kantine) worden langzaam zichtbaar

De bouw van het clubgebouw

Voorzitters
Van 2002-2022 – 20 jaar werken aan een nieuw complex

Toon van Diepen (2002 tot nu)
Toon van Diepen is de enige 
voorzitter die het hele traject 
van het nieuwe complex heeft 
meegemaakt. Met alle plan-
nen, wendingen, emoties, ups 
en downs, van eigen clubge-
bouw naar clubgebouw voor 
drie clubs. Ondertussen ont-

wikkelde Butje 13 zich als ver-
eniging steeds meer en werd 
een volwaardige partner in de 
samenwerking. En het resultaat 
mag er zijn met een prachtige 
en eigentijdse jeu de boules-ac-
commodatie. Toon: ‘Er zijn nu 
ongeveer 60 leden. Ik denk dat 
zo’n 80 leden ideaal zou zijn. 

Dan is er altijd wat reuring op 
de baan. Dat gaat wel goed 
komen, want de bevolking ver-
grijst en in de Wijdewormer 
hebben we veel behoefte aan 
sociale contacten. Een geweldi-
ge groep van vrijwilligers heeft 
hard gewerkt waardoor het op-
geleverde complex nu tiptop is.’ 

DZS 
Rein Tichelaar (2003 tot 2006)   
‘De gemeente had in het raads-
programma 2003-2006 staan 
dat onderzoek gedaan moest 
worden hoe het beheer van de 
sportvelden kon worden over-
gedragen naar de verenigingen. 
Daar kwam in 2004 ook nog 
een bezuinigings doelstelling bij 
van 50.000 euro op jaarbasis. 
De gemeente heeft het onder-
werp in deze periode meerdere 
keren besproken in de Raad, de 
wethouder werd herhaaldelijk 
met huiswerk teruggestuurd. 
Uiteindelijk zijn de originele 
plannen nooit uitgevoerd. In 
deze periode hebben we ook 
het platform "toekomstvisie 
Neck" opgericht bestaande uit 
de verenigingen en Bouwfonds. 

We zagen de privatisering aan-
komen, maar wilden dan wel 
vanuit een realistische start-
positie naar een nieuw com-
plex. Tot 2010 ben ik betrok-
ken geweest bij het platform.’  

Marco Sloep (2006 tot 2009) 
'Ik heb veel overleg gehad met 
het Bouwfonds en met het ge-
meentebestuur van Wormer-
land. Ook ben ik bij diverse 
inloopvergaderingen geweest 
met bewoners. In die tijd heb-
ben we de al gemaakte plannen 
verder ontwikkeld en uitge-
werkt. Daarbij ook veel over-
leg gehad met WWSV en Butje 
13 over hoe het complex eruit 
moest komen te zien.

2009-2013 Interim voorzitter

Danny Visser 2013 – 2017 
‘Mijn jaren als voorzitter ken-
merkten zich door een flinke 
strijd met de gemeente en bou-
wers over het nieuwe complex. 
Eind 2012 kwam het nieuwe 
complex en privatisering in een 
stroomversnelling. Juni 2013 
gaven de leden van DZS hun 
akkoord op het plan. Vervol-
gens begonnen de gesprekken, 
onderhandelingen en kwamen 
er plannen, tekeningen en be-
rekeningen. De snelheid van 
handelen sloeg om in stroperig-
heid. Onze belofte aan de leden 
om het nieuwe complex rond 
het 50-jarig jubileum in 2016 te 
realiseren raakte steeds verder 

uit zicht. 
Onze accommodatie bleek niet 
bestand tegen nog eens 10 jaar 
minimaal onderhoud. Overal 
vielen gaten in en gingen zaken 
stuk. Leden verloren een beetje 
het vertrouwen en wilden niet 
meer sporten op de gamme-
le accommodatie. Alle zeilen 
moesten we bijzetten om de 
club bij elkaar te houden. En de 
relatie met de andere partijen 
verslechterde en van de clubs 
werden financieel onmogelijk 
prestaties. Dat leidde ophet 
dieptepunt tot een gang naar 
de rechter. Mediation moest 
de boel vlottrekken. Dat lukte.’ 

Voorzitters Ron Slond (DZS), Toon van Diepen (B13) en Ruud Auee (WWSV) toosten op 
samenwerking (2019)

Butje 13

Wie kunnen een beter beeld schetsen over de totstandkoming van het complex dan de voorzitters? 
Ieder vanuit hun eigen club en hun eigen periode. Want de afgelopen 20 jaar heeft het een grote 
rol gespeeld in het beleid, beleving, besturen en de bedrijfsvoering van de clubs. We maakten een 
rondje langs de velden en spraken de mannen met de hamers.
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De bouw vordert gestaag

De bouw vanuit de lucht

Ruud Auee tot 2007
(Zie tekst hieronder 2018)

Dirk Kwantes (2007 tot 2018)
‘Ik ben lid geworden van WWSV 
in mijn juniorentijd, speelde tot 
1991 en heb in 2007 de taak 
van voorzitter op mij geno-
men, een vacature die al enige 
tijd onbezet was. Kort na mijn 
aantreden kwam de gemeen-
te met de wens om de sport 
te privatiseren. De uitvoering 
hiervan heeft wel even ge-
duurd. De afronding heb ik als 
voorzitter niet meer meege-
maakt, want ik ben, op eigen 
verzoek, afgetreden in 2018. 
 
Ruud Auee  (2018 tot 2021) 
‘Voor de tweede keer ben ik 
voorzitter geworden toen Dirk 

Kwantes ermee stopte. Ik had 
vanaf het eerste uur al input 
gehad met mijn bestuur en na 
de vraag of ik weer voorzitter 
wilde worden, twijfelde ik geen 
moment. In mijn tweede perio-
de speelde vooral ledenverlies 
een belangrijke rol. Hoe kon-
den we blijven bestaan, als de 
club zo klein wordt? Toen is het 
idee geboren om voor breed-
tesport te gaan met de ontwik-
keling van walking korfbal, G 
korfbal en 30+ korfbal. Alleen 
walking korfbal speelt nu nog 
en G korfbal hebben we wat 
moeten beperken vanwege co-
rona. Daarnaast speelde rond 
het complex een financieel pro-
bleem en dat hield in dat we 
waarschijnlijk na tien jaar als 
aparte clubs niet meer zouden 

kunnen bestaan. Dus was de 
oplossing één clubgebouw voor 
alle drie verenigingen. Voor 
WWSV heb ik echt mijn best 
moeten doen om de vereniging 
hiertoe over te halen. Maar als 
ik zie wat er nu staat, jongens, 
dan ben ik trots, trots op mijn 
toenmalig bestuur en natuur-
lijk alle leden van WWSV en 
op de stichting die veel meer 
heeft kunnen bereiken dan ver-
enigingen apart. Chapeau!!!’ 

Bart de Waard (sinds 2021) 
‘Ik korfbal al vijftig jaar, waarvan 
de laatste dertien bij WWSV. 
Tijdens mijn voorzitterschap 
waren de meeste bouw- activi-
teiten al afgerond. De inrichting 
van de kantine en het afschilde-
ren moesten de verenigingen 

echter zelf uitvoeren. De mees-
te aandacht gaat nu uit naar 
het afstemmen van diverse za-
ken met DZS en Butje 13 omdat 
we gebruik maken van hetzelf-
de complex. Zo is er sinds een 
jaar tweemaandelijks overleg 
tussen de voorzitters van de 
drie verenigingen en de Sport-
stichting. Ook is er overleg tus-
sen de penningmeesters en de 
Sportstichting over de kosten 
en baten van het sportcomplex. 
Bedoeling van deze overleggen 
is zo veel mogelijke wrijving te 
voorkomen en eventuele pro-
blemen op te lossen.’

Voorzitters Ron Slond (DZS), Toon van Diepen (B13) en Ruud Auee (WWSV) toosten op 
samenwerking (2019)

WWSV 

Ron Slond (2018 - 2022) 
‘In mijn voorzittersperiode zat 
het nieuwe complex eindelijk 
in de juiste flow. Er lagen plan-
nen, we kwamen tot een sport-
stichting voor het beheer van 
het complex en we besloten 
(in 2018) met drie verenigingen 
voor één gebouw te gaan. Dat 
was even verrassend, als van-
zelfsprekend en nodig. In 2019 
hebben alle partijen de hand-
tekeningen gezet en konden de 
voorbereidingen voor de bouw 
starten. De sloop kon beginnen 
in 2020. Toen werden ook de 
velden aangelegd en de eerste 
paal van het clubgebouw gesla-
gen. In 2021 kregen we de sleu-
tel en konden we met vrijwilli-

gers aan de afbouw beginnen. 
Als je het zo snel zegt vergeet 
je bijna alle overleggen, af-
stemmingen, beoordelingen 
en tijdsdruk. En dat allemaal 
in een periode van Covid-19. 
Maar in 2022, bij mijn afscheid 
als voorzitter van DZS, was the 
job done. Wat is er door veel le-
den een buitengewone presta-
tie geleverd. Wat ben ik trots. ‘ 

Peter Komen (sinds 8 maart 
2022) 
‘Ik ben nog maar kort voor-
zitter van DZS. Op de eerste 
zaterdag na mijn aanstelling 
heb ik me voorgesteld aan alle 
thuisspelende seniorenteams. 
Voor mijn aanstelling hoorde 

en zag ik al dat er heel veel te 
doen is. Ik hoop dat alle leden 
en ouders willen meedoen om 
dit samen voor elkaar te krij-
gen. Want dan zal het zeker een 
succes worden. Het complex is 
mooi. 
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16-04-2021 – Onno Kuijpers, voorzitter Sportstichting Wijdewormer ontvangt de sleutel van de bouwers

De sleutel!

Schouders onder de sport in Wijdewormer
Butje 13, DZS, WWSV en  Sportstichting 
danken hun sponsors:
1456/De Hoek
2you Marketing
Aficom
Autobedrijf Peter Ursem
Autorijschool Nico Boots
Bakker Heftrucks B.V.
Bandenservice van den Enghel
Beets B.V. Transportonderneming
Bitcoinmeester.nl
Bracks veterclip
Brasserie D’Oude Veiling
Coinmerce
De Bijleswinkel
De Goede Tuinen
De Graaf Afvalbeheer
De Heer elektrotechniek
De Hofjes
Dikla Transport
DVC Sign
Erkamp Reclame
Faas Catering
Ganesja Bedrijfskleding
H.C.P.
Handelsonderneming/Autoschade Jan Kok
Heeres Assurantiën
Hoekstra & van Eck
Holland Mega Interieur
Holwedel B.V
Jonk Parts
ING Bank
John Omtzigt
Jupiler (AB Inbev)
KBK Bouw
Kids Safety Escape Room
Knook AGF
KT Bouw NL
La Storia
Loodgietersbedrijf Fransen
Loonbedrijf Wen de Jong BV
Markthandel Knook
Massagepraktijk Zenergy
MB-elektro

MTP Fysiotherapie
Multigoals
Multi-ijs
Nibor Multiservice 
Paardencoaching Wiebe & ik
Patricia’s Bloemboetiek
Nico Poel Financiële Diensten
Poel Makelaardij
Printenbind.nl
Ramakers Interieurprojecten
REPA Verpakkingen
Restaurant Mario
Roel van der Stoel
Ruud John
Rijschool Le Duc
Schilder Wijdewormer
Schoehuijs Bedrijfswagens & Bandenservice
Schot loonbedrijf

Sport2000 Purmerend
Spijkerman Eten & Drinken
Stichting Cultuurhistorisch Wijdewormer
Stukadoorsbedrijf Bert Zandbergen
Technoberg IT Services
The Share Effect
Theetuin de Neckermolen
TMG Grondwerken
Transportbedrijf Co Tessel 
Veldboer Eenhoorn

Vlees & Zo Keurslagerij 
Voetbal in beelden
Wellness Profi Center

Sportstichting Wijdewormer bedankt:
Organisaties en bedrijven die belangrijk 
zijn geweest voor de  totstandkoming  van 
het Sportcomplex:
Gemeente  Wormerland
BPD 
KBK Bouwgroep
Sweco Nederland B.V.
Knook Totaal Techniek B.V.
Antea
Just Architects
Abma Schreurs Notarissen
Boersema Installatie Adviseurs BV
Kondor Wessels Amsterdam BV

Colofon:
Frans Kiestra (tekst)
Michiel Bormans (tekst)
Leoni Krijvenaar (vormgeving)
Peter Nellen (vormgeving)
Roy Buijze (redactie)
Foto’s - fotoarchief DZS, WWSV, Butje 13
Foto vrijwilligers NHD – Ella Tilgenkamp
Luchtfoto sportcomplex - Wim Egas
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Zonder vrijwilligers geen sport 
en geen sportcomplex
Het meest in het oog springt 
het werk van de onderhouds-
ploeg. Zo’n 15 man die weke-
lijks en sommige dagelijks op 
het complex aan het klussen 
zijn: schroef hier, omheining 
daar, lampje of kabel aanslui-
ten, lijnen trekken, onder-
houdsgebouw plaatsen, recla-
meborden ophangen, noem 
maar op. Er is zoveel zelfwerk-
zaamheid verricht. WWSV, 
Butje 13 en DZS samen. Ook bij 
andere leden gingen de handen 
uit de mouwen: zo werd de tri-

bune afgebroken en weer opge-
bouwd, een bar neergezet, alles 
schoongemaakt, geschuurd en 
geschilderd, het clubgebouw 
ingericht en leveranciers op-
vangen. En wat te denken van 
de verhuizing. Twee keer, naar 
de tijdelijk kantine en opslag en 
naar de níeuwe plek.    

Klussen, vergaderen en risico’s 
afdekken
Wat je minder ziet is al het pa-
pier-, praat-, lobby- en reken-
werk dat is gedaan. Financieel, 
bouwtechnisch, juridisch, logis-
tiek, PR etc. Al die overleggen, 

mailtjes, appjes en telefoontjes 
om mensen op één lijn te krij-
gen en zaken te regelen. “Als jij 
nu dit doet, doen wij dat.” Er zijn 
mediators ingezet, constructies 
bedacht, bijeenkomsten voor 
leden gehouden, begrotingen 
gemaakt, fondsen aangeschre-
ven, presentaties verzorgd. De 
wanhoop was soms nabij, met 
als dieptepunt de gang naar de 
rechter. Maar partijen hebben 
elkaar weer gevonden. Uitein-
delijk waren 400 handteke-
ningen nodig voor het nieuwe 
complex, allemaal zaken waar-
over nagedacht moest worden. 
Immers het complex moest een 
waarborg zijn voor de toekomst 
van de sport in Wijdewormer, 
zonder onaangename verras-
singen voor de clubs achteraf. 

Zo moest ook nagedacht wor-
den over mogelijke verzak-

kingen in het terrein, de plek 
van het clubgebouw, gras of 
kunstgras, het soort kunstgras, 
duurzame materialen, verlich-
ting, sleutelplan, veiligheid, de 
logistiek, hufterproof materi-
alen, sfeervolle kantine en ga 
zo maar door. En ondertussen 
werd er gewoon gesport en 
fietste Covid-19 door de plan-
nen. 
En dan de realisatie, met een 
grote rol en verantwoordelijk-
heid voor de sportstichting. 
Check, check en dubbelcheck. 
Van de tekeningen, contracten 
en uitvoering. Van de afwa-
tering, verlichting, speelvel-
den, gebouwen, materialen en 
meer. Dit hebben ónze vrijwil-
ligers gedaan. Sommigen bijna 
24/7. Voor hun club, voor hun 
mensen, voor de sport in Wij-
dewormer. Hulde!

Ode aan de vrijwilligers

titel

Elke zaterdag klussen. Achter de bar van Piet Gans

De onderhoudsploeg Schilderwerk Vrouwen 1 

Deze pagina in de extra editie van het Wijdewormer Journaal 
is een ode aan de vrijwilliger. Het is al een paar keer gezegd en 
geschreven, zonder de vrijwilligers was het sportcomplex de 
Boogbal niet gerealiseerd. En zoals Onno Kuijpers, voorzitter van 
de Sportstichting Wijdewormer, al aangaf “Wat er uiteindelijk is 
klaargespeeld door de dorps- en clubgenoten gaat ver voorbij 
het vrijwilligerswerk.”



Extra editie nieuw sportcomplex De Boogbal

Die wegen het zwaarst – COVID-19 en stormen zorgden voor een valse start 

De laatste loodjes

Het nieuwe sportcomplex is een feest voor de sport in Wijdewormer. En dat gaan 
de clubs er ook van maken. Om te beginnen zaterdag 11 juni a.s. Dan is de opening 
van het Sportcomplex De Boogbal. En iedereen is van harte welkom. Kom kijken, 
doe mee en laat je verrassen! Er is voor iedereen wat te doen. En alles is gratis. Je 
hoeft je alleen aan te melden voor de BBQ. Dat kan door de QR-code te scannen,. 
Je kunt je ook aanmelden via het formulier op de site van DZS, WWSV of Butje13.

Cabrio, wellness of Mario?
Rijden in een cabrio, een wellness arrangement of 
een diner bij Restaurant Mario! Dat kun je winnen 
met de Boogbal-loterij. Een lot kost 5 euro. En je helpt 
er ook nog eens de clubs mee. Omdat het feest is ont-
vangt iedereen een lot bij aankomst. 

Rondleiding Sportcomplex én Boogbaltour met de 
Clubkar
Vanaf 10.30 uur is er elk uur een rondleiding over het 
sportcomplex. Je komt op bijzondere plekken, krijgt 
een kijkje in de kleedkamers en hoort mooie verha-
len. Je kunt ook een Boogbal-tour maken met de club-
kar van de onderhoudsploeg.

Boogbalparcours
Puntenschieten, Butje gooien en mandje werpen. 
Iedereen kan meedoen. Mooie prijzen voor wie de 
meeste punten scoort.

Op het Boogbal-plein staan stands van Sport2000 Pur-
merend en Multi-IJs. Check de site van DZS, WWSV 
en Butje 13 voor de laatste informatie.

08:45 Kaboutertraining DZS (tot 7 jaar)
09:00 DJ Jur – tot 16:30 uur
09:30 Start Boogbalparcours (hele dag)
09:45 Start Speurtocht (vind de 10 DZS/WWSV/  
 Butje 13 ballen – (iedereen prijs) 
10:00 Piratenfeest (tot 9 jaar – afloop 11:30)
10:30 Start Rondleidingen Sportcomplex De   
 Boogbal (elk uur)
11:00 Start Boogbaltour met Clubkar
11:30 Clinic Walking Korfbal
12:00 School is out (9 t/m 14 jaar - afloop 14:00)
12:00 Expeditie Robinson (vanaf 15 jaar – 
 afloop 14:30)
12:30 Clinic Jeu de Boules
13.30 Clinic Walking Korfbal
 
14:00 Officiële opening Sportcomplex en Speeltuin 

14:30 Vervolg Rondleidingen  
15:00 Clinic Jeu de Boules
16:00 BBQ inloop
16:20 Trekking Boogbal-loterij, 
 uitreiking prijzen Boogbalparcours
16:30 Toost op complex (met aansluitend start BBQ)
16:40 Livemuziek 
20:00 Afsluiting

Programma

Openingfeest Sportcomplex De Boogbal
Zaterdag 11 juni

Rondleiding over complex met de clubcar van de onderhoudsploeg


