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Voorwoord 

De seizoengids van LeidenAmateurVoetbal 

De vakantie is achter de rug en de oefencampagne behoort ook tot het verleden. Vanaf het 
weekend van 21 en 22 september wordt het menens. De competitie gaat beginnen en iedereen is 
er aan toe om voor de punten te spelen. Voor alweer het negende seizoen zal 
LeidenAmateurVoetbal.nl (kortweg LAV) de verrichtingen van de regionale clubs nadrukkelijk 
gaan volgen. Voor dit seizoen hebben 23 clubs zich aangemeld om het partnerschap aan te gaan, 
waarbij vermeld moet worden dat Voorschoten’97 en Sporting Leiden aan boord zijn met de 
zaterdag- en zondagtak. Ofwel, 25 teams zullen worden gevolgd. 

Zoals te doen gebruikelijk is onze redactie voorafgaand aan het seizoen al in de weer geweest 
om alle voorbeschouwingen van de clubs gereed te maken en te publiceren. Toch heeft de lezer 
nog geen voorbeschouwing kunnen zien op onze website. Dat klopt. Het goede nieuws is echter 
dat onze redactieleden wel degelijk arbeid hebben verricht. Trainers en spelers van clubs zijn 
traditiegetrouw benaderd en in de voorbije weken werd hun verhaal opgetekend. Anders dan in 
andere jaren zijn al die voorbeschouwingen dit keer gebundeld in de eerste seizoengids van LAV!  

Dit is dus een primeur waarbij de achterliggende gedachte is dat ons team jaarlijks innovatief wil 
zijn en met deze samensmelting van input heeft ons team getracht om online een beklijvend en 
boeiend document samen te stellen. Dit wel gerangschikt naar de klasse waarin wordt gespeeld 
om zodoende nog meer leesplezier te genereren en het geheel overzichtelijker te maken. Deze 
seizoengids kan eenvoudig worden opgeroepen; nu, over een week, een maand, maar eigenlijk 
gedurende het gehele seizoen. Nog eens terugbladeren, de stand van het moment erbij pakken, 
kijken in hoeverre de voorspellingen uit zijn gekomen, in hoeverre zijn nieuwe spelers ingepast en 
meer, veel meer is mogelijk met de nieuwe seizoengids. 

De seizoengids is tot stand gekomen met beperkte middelen. Toewijding, passie en plezier 
werden gecombineerd om tot een aangenaam leesbaar document te komen. Ons team spreekt 
de wens uit dat deze aftrap van het seizoen gewaardeerd zal worden. Wellicht is het een 
startsein voor een traditie, waarbij de seizoengids volgend jaar kan uitkomen met de hulp van 
geïnteresseerden en/of betrokken adverteerders met een gunfactor. In deze editie heeft onze 
redactie ruimte benut om onze businessclubpartners een podium te geven. Dat verdienen deze 
partners ook, want zonder hun support en commitment is ons medium überhaupt kansloos. 

Na het publiceren van deze gids gaat ons team weer alles uit de kast halen om er samen met de 
clubs een onvergetelijk seizoen van te maken. Uiteraard kan een seizoen tegenvallen en zelfs 
leiden tot degradatie. Dat is pijnlijk, maar nooit een ramp. Er komt altijd weer gelegenheid voor 
revanche immers. Al onze medewerkers gaan voor goed voetbal, fraaie goals, mooie en 
sprekende verhalen en een website die clubs de gelegenheid biedt om zichzelf positief in het 
nieuws te brengen. Daar helpt LAV graag aan mee. Sportiviteit staat bij ons onveranderd hoog in 
het vaandel en ons credo zal ook nu zijn ‘samen sterk’ . Het een-tweetje met tal van regioclubs is 
al jaren ons doel en daarin spreken onze teamleden de verwachting uit dat de clubs dit op 
waarde blijven schatten en hun medewerking verlenen om er samen een blijvend succes van te 
maken. 

Rest ons een ieder veel leesplezier toe te wensen. Alle succes ook gewenst voor ‘onze’ clubs 
waar wij met plezier voor klaar zullen staan.  

Hennie Kanbier en team LAV  
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Hoofdsponsor Rabobank Leiden-Katwijk aan 
het woord 
Beste voetballiefhebbers, 

Het nieuwe voetbalseizoen staat voor het 
gros van de clubs op punt van beginnen. 
De bal gaat weer rollen op de velden en 
alle dierbare vrijwilligers pakken hun taken 
met veel enthousiasme weer op. Zo ook 
het team van Leiden AmateurVoetbal. Als 
trotse sponsor steunen wij de missie en 
visie van Leiden Amateur Voetbal. Hennie 
Kanbier en zijn team zijn de drijvende 
krachten achter het groeiende 
overkoepelende platform 
Leidenamateurvoetbal.nl. 

Leiden Amateur Voetbal draagt bij aan het 
verbinden en versterken  van deze 
voetbalcommunities. Door de clubs het 
podium te geven die zij verdienen, maar 
ook het bij voetbal betrokken bedrijfsleven te verbinden.  

Een vereniging is een sociale ontmoetingsplaats waar mensen samen sporten. De vrijwilligers, 
leden en hun familieleden vormen belangrijke sociale netwerken en zijn een hoeksteen in de 
samenleving. Als Rabobank helpen we verenigingen om hun ambities waar te maken. 
Verenigingen verbinden mensen van alle leeftijden met elkaar, dragen bij aan vitaliteit en de 
kwaliteit van onze leefomgeving. 

Naast het partnerschip met LAV steunen wij ook de voetbalverenigingen ASC, FC Oegstgeest, FC 
Rijnvogels, Quick Boys, RCL, Rijnsburgse Boys, UVS, vv Katwijk en vv Valken ’68. De Rabobank 
stelt bij de verenigingen een deel van de financiële bijdrage beschikbaar voor maatschappelijke 
projecten bijvoorbeeld verduurzamen van het sportpark en stimuleren van vitaliteit. 

Ik wens iedereen een sportief mooi voetbalseizoen toe. 

Erik Versnel 

Directievoorzitter Rabobank Leiden-Katwijk 
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Clubtrouw 

Een leven lang trouw aan de voetbalclub 

Kent u ze nog? Spelers die bij een club begonnen en er nooit meer weg gingen? Neem Sjaak 
Swart. In 1956 maakte hij zijn eerste doelpunten voor Ajax en bijna 600 wedstrijden later zwaaide 
hij af bij de hoofdmacht. Decennia later speelt hij zo nu en dan nog trouwens. Bij Ajax. En wat te 
denken van Willy van der Kuijlen, die bijna 530 wedstrijden speelde voor PSV. De clubtrouw van 
toen bestaat al lang niet meer, bij voetballers dan. Als het ze even niet zint denken ze al aan een 
andere club en als ze op hun 23ste nog niet in het buitenland spelen slaat de paniek toe, om niet 
te zeggen dat de carrière dan al mislukt is. Bij veel amateurvoetballers is het al jaren niet anders. 
Aan het einde van het seizoen worden de mutaties op een rij gezet en redacteuren bij de media 
hebben daar bijkans een dagtaak aan. 

Waar clubtrouw tegenwoordig meer een uitzondering dan een regel lijkt te zijn, was dat in de 
jaren ‘60  van de vorige eeuw precies andersom. Nederland was in die jaren op elk gebied nog 
sterk verzuild en deze verzuiling was ook in  het amateurvoetbal  goed merkbaar.  Jongetjes 
(meisjes mochten toen nog geen lid van een voetbalclub worden) werden aangemeld bij de 
vereniging, waar je vanuit je geloof, sociale achtergrond  of woonplek mee verbonden was. 
Eénmaal bij de club, altijd bij de club, was het credo in die tijd.  

In Leiden gingen katholieke jongetjes bij de RKSV DoCoS voetballen , had je vader een eigen 
winkeltje dan ging je naar UVS, kwam je uit een arbeidersmilieu dan ging je naar VNA (Voetbal Na 
Arbeid) of je meldde je aan bij de club uit de wijk. Kinderen uit de Kooi gingen naar Roodenburg 
en was je geboren in Zuidwest, dan ging je  naar de Boshuizerkade om te voetballen bij  clubs als 
LFC, Oranje Groen of Leidsche Boys.  De kinderen voetbalden daar met hun vriendjes, bouwden  
levenslange vriendschappen met elkaar op en kregen  zo nodig ook normen en waarden van de 
club mee. Van het begrip ‘vrijwilliger’ had toen nog nooit iemand gehoord; het was 
vanzelfsprekend dat je met elkaar de taken die bij een vereniging horen uitvoerde. 

Hoe anders is dat anno 2019. Bijna alle voetbalclubs in de Leidse regio kampen met een 
chronisch gebrek aan vrijwilligers. De binding  die sommige leden met hun club hebben, is 
tegenwoordig  niet veel groter dan de binding die ze hebben met hun energieleverancier. In 
beide gevallen is een overstap snel geregeld. Ook  ouders geven op dat gebied niet altijd het 
goede voorbeeld.  Zoon- of dochterlief niet in het gewenste team?  Dan gaan we toch lekker naar 
een andere club.. 

Trouw is in de huidige maatschappij een rekbaar begrip geworden en het verdwijnen van 
clubtrouw lijkt in dat beeld te passen.  Gelukkig zijn er vandaag de dag nog wél spelers en 
vrijwilligers, die  ervoor kiezen om  hun voetbalclub  een leven lang trouw te blijven.  Deze witte 
raven van het amateurvoetbal verdienen een podium en dat was voor ons reden enkele 
clubgetrouwen aan het woord te laten. Natuurlijk zijn er gelukkig nog veel meer, maar onze 
redactie maakte een willekeurige keuze. Het kwartet verbond zich, op welke wijze dan ook, aan 
een club en er kwam nooit geen ander. Clubtrouw en clubliefde is het centrale thema geworden 
voor deze gids.  

Sem Nazloomian  
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Hoofdklasse zaterdag 

Zeven nieuwe tegenstanders voor FC Rijnvogels 

FC Rijnvogels eindigde vorig seizoen als zesde in de Hoofdklasse A. In de nieuwe afdeling komen 
de Katwijkers twee tegenstanders tegen die hoger eindigden, hoewel de onderlinge verschillen 
klein waren in deze klasse waarin streekgenoot Ter Leede via een kampioenschap de Hoofdklasse 
verliet. SC Feyenoord en Zwaluwen Vlaardingen presteerden net aan iets beter. 

Andere bekende klasgenoten die de ploeg van Jimmy Simons weer gaat tegenkomen zijn Achilles 
Veen, Capelle, FC ’s-Gravenzande, De Jodan Boys, Smitshoek en Spijkenisse. Al met al bleven 
negen clubs dus bij elkaar. Uit de derde divisie viel Achilles’29 terug door stijf als laatste te 
eindigen. Vanuit de Hoofdklasse B werden AZSV uit Aalten en DUNO uit Doorwerth 
overgeplaatst. AZSV werd vierde in die competitie met 58 punten, terwijl DUNO beslag legde op 
de achtste positie. Vier clubs speelden vorig seizoen nog in de eerste klasse, maar zullen nu de 
degens kruisen met de FC. Van dat kwartet werden er drie kampioen in hun klasse. DHSC dreef 
als beste naar boven in 1A West I, Rijsoord behaalde de meeste punten in 1B en Sportlust’46 uit 
Woerden mocht de kampioensschaal omhoog houden in de eerste klasse C Zuid.  

De laatste club die promoveerde deed dat via de nacompetitie en dat is voor onze regio 
allerminst een onbekende, te weten ARC. De Alphenaren zijn al wat jaren bezig om weer aan de 
weg te timmeren en dit keer leverde dat succes op voor de equipe van de zeer gedreven trainer 
Mark Evers. ARC heeft daarmee weer wat schade ingelopen nadat het een mindere periode 
kende in de clubgeschiedenis. De regionale derby staat al vroeg op het programma op de 
Kooltuin en in die wedstrijd kan de FC revanche nemen voor de nederlaag in de districtsbeker 
afgelopen seizoen. In Katwijk plaatste ARC zich voor de halve finale door met 1-3 te winnen. FC 
Rijnvogels heeft snode plannen om komend seizoen nadrukkelijker me te doen om een plaats in 
de top vijf en een periodetitel wordt ook gewenst. Die wens lijkt niet onredelijk, maar de ploeg 
zal minder wisselvallig voor de dag moeten komen. 

Indeling en complexen: 
• Achilles’29  Sportpak De Heikant, Cranenburgsestraat 33A, 6561AM Groesbeek 
• Achilles Veen  Sportpark De Hanen Weide, Groeneweg 4, 4264 RN Veen 
• ARC   Sportpark Zegersloot, Olympiaweg 6, 2406 LG Alphen aan den Rijn 
• AZSV   Sportpark Villekamp, Haartstestraat 57, 7121 WJ Aalten 
• Capelle   Sportpark ’t Slot, PC Boutenssingel 1, 2902 BG Capelle aan den IJssel 
• DHSC   Sportpark Thorbecke, Thorbeckelaan 16, 3552 CS Utrecht 
• DUNO   Sportpark De Waayenberg, WA Schotenlaan 138, 6865 NA Doorwerth 
• sc Feyenoord  Sportpark Varkenoord, Olympiaweg 74, 3078 HT Rotterdam 
• FC ’s-Gravenzande  Juliana Sportpark, Koningin Julianastraat 154, 2691 GH ’s-Gravenzande 
• Jodan Boys  Sportpark Oosterwei, Sportlaan 6, 2806 HC Gouda 
• FC Rijnvogels  Sportpark De Kooltuin, 1e Mientweg, 2223 LC Katwijk 
• Rijsoord   Sportpark Rijsoord, Vlasstraat 1A, 2988 XR Rijsoord 
• Smitshoek  Sportpark Smitshoek, Smithoekse Baan 25, 2993 BZ Barendrecht 
• Spijkenisse  Sportpark Jaap Riedijk, Maaswijkweg 100, 3207 JE Spijkenisse 
• Sportlust’46  Sportpark Cromwijck, Waardsedijk 31, 3448 HV Woerden 
• Zwaluwen  Sportpark Zwaluwen, Zwaluwenlaan 500, 3136 VH Vlaardingen  
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FC Rijnvogels 

Jimmy Simons (FC Rijnvogels): ,,Omhoog kijken, maar 
wel nederig blijven” 

Wanneer Jimmy Simons aan de tand wordt 
gevoeld door onze redactie heeft FC 
Rijnvogels de eerste competitiewedstrijd er 
al op zitten. In Aalten werd AZSV met 1-3 
teruggewezen. Even los van de resultaten 
van de duels daarna voor publicatie van 
deze gids tegen ARC en FC ’s-Gravenzande 
informeren we hoe de oefenmeester het 
seizoen ziet. ,, Bij mij is er veel vertrouwen in 
een succesvol seizoen. De grootste winst is 
dat de groep grotendeels bij elkaar is 
gebleven en de nieuwelingen zijn prima 
opgevangen en dat 
maakt dat er een 
uitgebalanceerde 
selectie staat. Vorig 
seizoen was vooral 
een leerjaar, waarin 
de resultaten al met 
al te wisselvallig 
waren om een rol 
van betekenis te 
spelen. Van fouten 
moeten we leren en 
dat moet er dit 
seizoen toe leiden 
dat we kunnen 
mikken op de top 3.” 

De man op de bank 
in Katwijk, die eerder 
onder meer trainer was van Kagia, spreekt 
van een kwalitatief sterk team dat ook in de 
breedte klappen moet kunnen opvallen. 
,,Bijna elke positie is dubbel bezet, maar ik 
vind het belangrijker dat diverse spelers 
multifunctioneel inzetbaar zijn. Dat maakt 
ons minder kwetsbaar. Wel zullen we uit 
beter moeten gaan presteren. Op eigen 
bodem zit het bij deze club dikwijls wel 
snor.” 

In de voorbije maanden was het bij de 
Katwijkse club onrustig op bestuurlijk vlak en 
nog steeds is niet alles pais en vree op de 

Kooltuin. Simons daarover: ,,In elk huwelijk is 
er wel eens wat. Ik ga er vanuit dat de rust 
weer terugkeert, maar voor de staf en het 
team is het belangrijk om ons van de 
perikelen af te schermen. Dat lukt prima. Als 
je teveel weet, stoort dat. Het zou ook niet 
goed zijn voor het groepsproces. Maar zoals 
ik zeg, we hebben er geen hinder van.” 

FC Rijnvogels wil dus inzetten op een 
hogere klassering gebaseerd op de eigen 
mogelijkheden. ,,Ja, want van de 

concurrentie weet ik 
lang niet alles. Natuurlijk 
bereiden we ons op 
elke tegenstander voor, 
maar ik ben gefocust op 
de Vogels. Wel weet ik 
dat er bij clubs als 
Capelle en Zwaluwen 
veel wisselingen 
hebben 
plaatsgevonden. 
Spijkenisse zet in op 
meer dienende spelers 
en SC Feyenoord heeft 
altijd een sterke ploeg. 
Smitshoek is een lastige 
tegenstander en in de 
beker speelden we 
vorig seizoen tegen 

ARC en dat was ook geen misselijke ploeg. 
Los van al die ploegen vind ik dat we 
moeten inzetten op een hoge klassering. 
Maar FC Rijnvogels moet wel nederig 
blijven.” 

De voorbereiding verliep met wisselend 
succes. ,,En daar ben ik eigenlijk blij mee. Als 
je alles wint, kan dat zand in de ogen 
strooien. Als je alles verliest, kan het 
zelfvertrouwen een oplazer krijgen. We 
hebben ons in twee delen voorbereid. We 
wonnen knap van FC Lisse en Katwijk. Tegen 
eerstgenoemde was dat wel geflatteerd en 
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tegen een onvolledig Katwijk waren we wat 
gelukkig. De ruime nederlaag tegen VVSB 
leverde mij en de groep stof op tot 
nadenken en tegen Oss’20 waren we 
kansloos. Tegen SJC waren we in evenwicht, 
maar toen was het eigenlijk te warm om een 
oordeel te vellen. Al met al kwamen er veel 
leermomenten voorbij en daar was de 
voorbereiding om te doen.” 

Simons heeft er ondertussen ruim anderhalf 
seizoen op zitten bij de roodwitten en 
vermaakt zich nog steeds kostelijk op de 

club. ,, Ik vind het machtig mooi om als 
trainer om te gaan met al die karakters 
binnen de groep. Dat maakt mij uiteindelijk 
ook een betere trainer, omdat ik zelf ook 
dagelijks leer. Voor dit seizoen heb ik de 
oefenstof weer wat aangepast, want je moet 
als trainer ook vernieuwend blijven. Zo kan je 
spelers blijven raken en testen. Er is hier al 
veel werk verzet sinds mijn komst en het 
wordt nu tijd om te gaan oogsten. Het zou 
dus mooi zijn om een prijs te pakken. Ik 
geloof in elk geval in deze groep en dit is 
een mooie club om werkzaam voor te zijn.”

Hennie Kanbier 

 

 

 

 
Schouten 
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Competitieprogramma – zaterdag, Hoofdklasse A 

Wedstrijddag 1 
31 augustus 
ARC - Smitshoek 
AZSV - FC Rijnvogels 
Capelle - DHSC 
DUNO D. - Achilles '29 
FC 's-Gravenzande - Sportlust '46 
Jodan Boys - SC Feyenoord 
Rijsoord - Zwaluwen 
Spijkenisse - Achilles Veen 

Wedstrijddag 2 
7 september 
Achilles '29 - Jodan Boys 
Achilles Veen - Capelle 
DHSC - Spijkenisse 
FC Rijnvogels - ARC 
SC Feyenoord - AZSV 
Smitshoek - FC 's-Gravenzande 
Sportlust '46 - Rijsoord 
Zwaluwen - DUNO D. 

Wedstrijddag 3 
14 september 
ARC - DHSC 
AZSV - Spijkenisse 
DUNO D. - Achilles Veen 
FC 's-Gravenzande - FC Rijnvogels 
Jodan Boys - Capelle 
Rijsoord - Achilles '29 
SC Feyenoord - Sportlust '46 
Zwaluwen - Smitshoek 

Wedstrijddag 4 
21 september 
Achilles Veen - Achilles '29 
Capelle - ARC 
DHSC - AZSV 
DUNO D. - FC 's-Gravenzande 
FC Rijnvogels - Rijsoord 
Smitshoek - Jodan Boys 
Spijkenisse - SC Feyenoord 
Sportlust '46 - Zwaluwen 

Wedstrijddag 5 
28 september 
Achilles '29 - Smitshoek 
ARC - Achilles Veen 
AZSV - Sportlust '46 
FC 's-Gravenzande - Capelle 
Jodan Boys - DUNO D. 
Rijsoord - Spijkenisse 
SC Feyenoord - DHSC 
Zwaluwen - FC Rijnvogels 

Wedstrijddag 6 
5 oktober 
Capelle - Zwaluwen 
DHSC - Achilles Veen 
DUNO D. - SC Feyenoord 
FC Rijnvogels - Smitshoek 
Jodan Boys - AZSV 
Rijsoord - FC 's-Gravenzande 
Spijkenisse - ARC 
Sportlust '46 - Achilles '29 

Wedstrijddag 7 
12 oktober 
Achilles '29 - Spijkenisse 
Achilles Veen - Jodan Boys 
AZSV - Rijsoord 
FC Rijnvogels - Capelle 
SC Feyenoord - FC 's-Gravenzande 
Smitshoek - DHSC 
Sportlust '46 - DUNO D. 
Zwaluwen - ARC 

Wedstrijddag 8 
26 oktober 
Achilles Veen - FC Rijnvogels 
ARC - Sportlust '46 
Capelle - SC Feyenoord 
DHSC - Achilles '29 
DUNO D. - AZSV 
FC 's-Gravenzande - Zwaluwen 
Jodan Boys - Rijsoord 
Spijkenisse - Smitshoek 

Wedstrijddag 9 
2 november 
Achilles '29 - Capelle 
AZSV - FC 's-Gravenzande 
FC Rijnvogels - DHSC 
Rijsoord - DUNO D. 
SC Feyenoord - ARC 
Smitshoek - Achilles Veen 
Sportlust '46 - Spijkenisse 
Zwaluwen - Jodan Boys 

Wedstrijddag 10 
9 november 
Achilles '29 - FC Rijnvogels 
Achilles Veen - AZSV 
ARC - DUNO D. 
Capelle - Sportlust '46 
DHSC - Rijsoord 
FC 's-Gravenzande - Jodan Boys 
Smitshoek - SC Feyenoord 
Spijkenisse - Zwaluwen 
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Wedstrijddag 11 
23 november 
AZSV - Capelle 
DUNO D. - FC Rijnvogels 
FC 's-Gravenzande - Spijkenisse 
Jodan Boys - DHSC 
Rijsoord - ARC 
SC Feyenoord - Achilles Veen 
Sportlust '46 - Smitshoek 
Zwaluwen - Achilles '29 

Wedstrijddag 12 
30 november 
Achilles '29 - SC Feyenoord 
Achilles Veen - Zwaluwen 
ARC - FC 's-Gravenzande 
Capelle - Rijsoord 
DHSC - Sportlust '46 
FC Rijnvogels - Jodan Boys 
Smitshoek - AZSV 
Spijkenisse - DUNO D. 

Wedstrijddag 13 
7 december 
AZSV - ARC 
DUNO D. - Capelle 
FC 's-Gravenzande - Achilles '29 
Jodan Boys - Spijkenisse 
Rijsoord - Smitshoek 
SC Feyenoord - FC Rijnvogels 
Sportlust '46 - Achilles Veen 
Zwaluwen - DHSC 

Wedstrijddag 14 
14 december 
Achilles '29 - AZSV 
Achilles Veen - Rijsoord 
ARC - Jodan Boys 
DHSC - FC 's-Gravenzande 
FC Rijnvogels - Sportlust '46 
Smitshoek - DUNO D. 
Spijkenisse - Capelle 
Zwaluwen - SC Feyenoord 

Wedstrijddag 15 
18 januari 
ARC - Achilles '29 
AZSV - Zwaluwen 
Capelle - Smitshoek 
DUNO D. - DHSC 
FC 's-Gravenzande - Achilles Veen 
Jodan Boys - Sportlust '46 
Rijsoord - SC Feyenoord 
Spijkenisse - FC Rijnvogels 

Wedstrijddag 16 
25 januari 
Achilles '29 - Rijsoord 
Achilles Veen - DUNO D. 

Capelle - FC 's-Gravenzande 
DHSC - ARC 
FC Rijnvogels - Zwaluwen 
SC Feyenoord - Jodan Boys 
Smitshoek - Spijkenisse 
Sportlust '46 - AZSV 

Wedstrijddag 17 
1 februari 
Achilles '29 - DHSC 
ARC - FC Rijnvogels 
AZSV - DUNO D. 
FC 's-Gravenzande - Smitshoek 
Jodan Boys - Achilles Veen 
Rijsoord - Sportlust '46 
SC Feyenoord - Capelle 
Zwaluwen - Spijkenisse 

Wedstrijddag 18 
8 februari 
Achilles Veen - ARC 
Capelle - Jodan Boys 
DHSC - SC Feyenoord 
DUNO D. - Rijsoord 
FC Rijnvogels - AZSV 
Smitshoek - Zwaluwen 
Spijkenisse - Achilles '29 
Sportlust '46 - FC 's-Gravenzande 

Wedstrijddag 19 
15 februari 
Achilles '29 - Achilles Veen 
ARC - Capelle 
DHSC - FC Rijnvogels 
FC 's-Gravenzande - DUNO D. 
Jodan Boys - Smitshoek 
Rijsoord - AZSV 
SC Feyenoord - Spijkenisse 
Zwaluwen - Sportlust '46 

Wedstrijddag 20 
29 februari 
Achilles Veen - DHSC 
AZSV - Jodan Boys 
Capelle - Achilles '29 
DUNO D. - Zwaluwen 
FC Rijnvogels - FC 's-Gravenzande 
Smitshoek - ARC 
Spijkenisse - Rijsoord 
Sportlust '46 - SC Feyenoord 

Derde periode 
Wedstrijddag 21 
7 maart 
Achilles '29 - Sportlust '46 
Achilles Veen - Smitshoek 
ARC - Spijkenisse 
Capelle - AZSV 
DHSC - Zwaluwen 
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FC 's-Gravenzande - Rijsoord 
Jodan Boys - FC Rijnvogels 
SC Feyenoord - DUNO D. 

Wedstrijddag 22 
14 maart 
AZSV - SC Feyenoord 
DUNO D. - ARC 
FC Rijnvogels - Achilles Veen 
Rijsoord - Jodan Boys 
Smitshoek - Achilles '29 
Spijkenisse - DHSC 
Sportlust '46 - Capelle 
Zwaluwen - FC 's-Gravenzande 

Wedstrijddag 23 
21 maart 
Achilles '29 - Zwaluwen 
Achilles Veen - Spijkenisse 
Capelle - DUNO D. 
DHSC - Smitshoek 
FC 's-Gravenzande - AZSV 
Jodan Boys - ARC 
SC Feyenoord - Rijsoord 
Sportlust '46 - FC Rijnvogels 

Wedstrijddag 24 
4 april 
ARC - SC Feyenoord 
AZSV - DHSC 
DUNO D. - Jodan Boys 
FC Rijnvogels - Achilles '29 
Rijsoord - Capelle 
Smitshoek - Sportlust '46 
Spijkenisse - FC 's-Gravenzande 
Zwaluwen - Achilles Veen 

Wedstrijddag 25 
11 april 
AZSV - Smitshoek 
Capelle - FC Rijnvogels 
DUNO D. - Spijkenisse 
FC 's-Gravenzande - ARC 
Jodan Boys - Zwaluwen 
Rijsoord - Achilles Veen 
SC Feyenoord - Achilles '29 
Sportlust '46 - DHSC 

Wedstrijddag 26 
18 april 
Achilles '29 - FC 's-Gravenzande 

Achilles Veen - SC Feyenoord 
ARC - AZSV 
DHSC - Jodan Boys 
FC Rijnvogels - DUNO D. 
Smitshoek - Rijsoord 
Spijkenisse - Sportlust '46 
Zwaluwen - Capelle 

Wedstrijddag 27 
25 april 
AZSV - Achilles '29 
Capelle - Achilles Veen 
DUNO D. - Smitshoek 
FC Rijnvogels - Spijkenisse 
Jodan Boys - FC 's-Gravenzande 
Rijsoord - DHSC 
SC Feyenoord - Zwaluwen 
Sportlust '46 - ARC 

Wedstrijddag 28 
9 mei 
Achilles '29 - DUNO D. 
Achilles Veen - Sportlust '46 
ARC - Rijsoord 
DHSC - Capelle 
FC 's-Gravenzande - SC Feyenoord 
Smitshoek - FC Rijnvogels 
Spijkenisse - Jodan Boys 
Zwaluwen - AZSV 

Wedstrijddag 29 
16 mei 
ARC - Zwaluwen 
AZSV - Achilles Veen 
Capelle - Spijkenisse 
DUNO D. - Sportlust '46 
FC 's-Gravenzande - DHSC 
Jodan Boys - Achilles '29 
Rijsoord - FC Rijnvogels 
SC Feyenoord - Smitshoek 

Wedstrijddag 30 
23 mei 
Achilles '29 - ARC 
Achilles Veen - FC 's-Gravenzande 
DHSC - DUNO D. 
FC Rijnvogels - SC Feyenoord 
Smitshoek - Capelle 
Spijkenisse - AZSV 
Sportlust '46 - Jodan Boys 
Zwaluwen - Rijsoord 
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Eerste klasse zaterdag 

Voorschoten’97 is derby’s kwijt, nieuwe uitdagingen 
volop 

Met een gemiddelde van twee punten per wedstrijd pakte Voorschoten’97 de titel in de tweede 
klasse C afgelopen seizoen. Op doelsaldo bleven de Adegeestbewoners concurrent DSO voor. 
Doordat de ploeg van André Lourens zich de beste toonde bleef het spelen in de tweede klasse 
beperkt tot twee seizoenen. Daarvoor kwam Voorschoten’97 vijf seizoen uit in de eerste klasse en 
in die zin is dat niveau zeker niet nieuw voor de groengelen. Sterker nog, in de seizoenen 
2010/2011 en 2011/2012 werd nog geacteerd in de Hoofdklasse.  

In het tweede jaar ging het fout voor de groengelen, toen nog tegen tegenstanders als Quick 
Boys, DOVO, Odin’59 en Ter Leede. In het komende seizoen op het vierde amateurniveau komt 
Voorschoten’97 vijf clubs tegen die in het laatste seizoen eerste klasse (2016-2017) ook de 
tegenstander waren. Dat zijn Nootdorp, Brielle, Forum Sport (de club waar Lourens lange tijd 
trainer was), Xerxes/DZB en Neptunus/Schiebroek. Uit de tweede klasse kwam ook VELO mee 
dat via de nacompetitie promoveerde. Een duel om zeker ook naar uit te kijken is die tegen 
Honselersdijk. Niet zo zeer vanwege de club zelf, maar het gegeven dat Lourens daar nu trainer 
is. Veel clubs in deze klasse kwamen vorig seizoen ook al uit in de eerste klasse B. Van de niet 
gepromoveerde clubs scoorde SHO het beste met een derde plaats voor Honselersdijk (4e), 
Forum Sport (5e), Heinenoord (6e), Brielle (7e), Die Haghe (8e, in 2017-2018 gepromoveerd uit 
2C), Poortugaal (9e), RVVH (10e) en BVCB (11e).  

Uit de Hoofdklasse A degradeerden twee clubs die op dat moment dus twee klassen hoger 
speelden dan Voorschoten’97. Nootdorp redde het niet en Xerxes/DZB werd zelfs laatste en 
kwam dus zelfs niet tot nacompetitievoetbal. Net als Voorschoten’97 promoveerde ook 
Neptunus/Schiebroek via een kampioenschap. De Rotterdammers bleken de sterkste in de 
tweede klasse D. Al met al speelt het aan kwaliteit te hebben gewonnen Voorschoten’97 geen 
derby’s meer, maar de ambitie is des te groter om te laten zien dat de stap naar de eerste klasse 
niet misplaatst zal zijn geweest. Een aantal spelers keerden terug op het nest zoals Bas 
Beijersbergen, Steven Knijnenburg en Jim van der Krogt. Vertrekkers zijn o.a. Ian Baggerman, 
Justin van Look, Jordy Manuputty en Tim Koning. 

Indeling en complexen 
• Brielle   Sportpark Geuzenpark, Geuzenpark 2, 3237 KN Brielle 
• BVCB   Sportpark De Sporthoek, Sporthoekpad 1, 2661 GV Bergschenhoek 
• Die Haghe  Sportpark Ockenburgh, Wijdaelerweg, 2554 BZ Den Haag 
• Forum Sport  Sportpark Het Loo, Prins Bernhardlaan, 2271 AC Voorburg 
• Heinenoord  Sportpark Heinenoord, Tienvoet 4, 3274 BN Heinenoord 
• Honselersdijk  Sportpark De Strijphorst, Strijphorst 2, 2675 WN Honselerdijk 
• Neptunus-Schiebroek Familiestadion, Hazelaarweg 40, 3053 PM Rotterdam 
• Nootdorp  Sportpark ’s Gravenhout, De Poort 8, 2631 PT Nootdorp 
• Poortugaal  Polder Albrandswaard, Albrandswaardseweg 84B, 3172 XC Poortugaal 
• RVVH   Sportpark Ridderkerk, Sportlaan 12, 2982 SN, Ridderkerk 
• SHO   Sportpark Kikkershoek, Langeweg 18, 3262 LE Oud-Beijerland 
• VELO   Sportcomplex VELO, Noordweg 26, 2291 EG Wateringen 
• Voorschoten’97  Sportpark Adegeest, Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten 
• Xerxes/DZB  Sportpark Faas Wilkes, Igor Stravinskisingel 5, 3069 AM Rotterdam  
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Voorschoten ’97 zaterdag 

Theo Ducaneaux (V’97) hoeft spelers niet te prikkelen 

,,Voorschoten’97 is vorig seizoen terecht 
kampioen geworden van de tweede klasse. 
Dit met goed positiespel, fraaie aanvallen, 
prima doelpunten en het was redelijk 
constant. Enkel in verdedigend opzicht was 
de ploeg af en toe kwetsbaar. Niet het 
individu, maar het geheel”, zo trapt Theo 
Ducaneaux af. De opvolger van de naar 
Honselersdijk vertrokken André Lourens 

werd in december benaderd door de club 
om een dubbelfunctie te gaan vervullen. De 
in Rhoon woonachtige trainer was al acht 
jaar HJO bij de club en greep deze nieuwe 
kans ,na ampel beraad thuis, met beide 
handen aan. Vanaf dat moment zag hij de 
hoofdmacht vaak spelen en zijn oordeel is 
dus niet op drijfzand gebaseerd. ,,Dat men 
bij mij uitkwam, nadat er met Lourens was 
gesproken, vond ik mooi en een waardering. 
Natuurlijk moest ik het even in overweging 
nemen, want het is ook een risico. Als het 

fout gaat als hoofdtrainer kan er een 
probleem ontstaan bij de andere functie die 
ik vervul op Adegeest, maar dat hoeft niet 
per se uiteraard. De rugdekking voel ik 
vanuit de club. Ik ga er vanuit dat dit een 
prima keuze is, waarbij ik dus de hele week 
nog nauwer betrokken ben bij de club.” 

Als voetballer kwam Ducaneaux uit in het 
betaalde voetbal voor SVV en Excelsior. In 

de regio Rotterdam speelde hij diverse jaren 
voor clubs als Xerxes (za), DRL, Rozenburg 
en Rijsoord. In het trainingsvak beweegt hij 
zich al bijna twintig jaar. Zo was hij onder 
meer jeugdtrainer bij Excelsior, FC 
Dordrecht, Merlijn, Gilse en MOC’17 en ook 
nog HJO bij Sportlust’46. Nu is zoals gesteld 
Voorschoten’97 al geruime tijd zijn thuisbasis 
op voetbalgebied. 

Een groot deel van zijn selectie zag hij dus al 
regelmatig voetballen, maar de selectie 
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werd na de titel in 2C danig versterkt. ,,Dat 
vind ik wel, ja. Spelers als Ian Baggerman, 
Justin van Look en Matthijs de Jong had ik er 
graag bijgehouden, maar daar staan zes 
versterkingen tegenover. Steven 
Knijnenburg is terug bij de club en dus 
hebben we weer een centrale verdediger 
erbij. Koen Hopstaken en Ramon Aronius 

kunnen de linksbackpositie invullen. Vorig 
seizoen stond daar een rechtspoot, zoals er 
ook twee rechtsbenigen centraal stonden. 
Dat zag ik als niet ideaal. Het mag duidelijk 
zijn dat jongens als Jim van der Krogt, Bas 
Beijersbergen en Chris Guijt hier ook meer 
dan welkom zijn als nieuwelingen. Guijt heeft 
het in de voorbereiding geweldig gedaan 
bijvoorbeeld en we hebben zeker aan 
creativiteit gewonnen. Daarbij moeten we 
natuurlijk niet vergeten dat we nu wel in de 
eerste klasse spelen. Dus die kwaliteiten heb 
je dan ook nodig.” 

Voorschoten’97 speelde een fors aantal 
oefenduels en dat was bepaald niet 
toevallig. ,,Daar is bewust voor gekozen. Ik 
wilde iedereen meerdere keren zien spelen 
en kansen bieden. Natuurlijk heb je als 

trainer op een bepaald momenten wel 
zekerheden in je hoofd, maar heel veel 
spelers zitten bij elkaar in de buurt qua 
mogelijkheden. Niets is dus vanzelfsprekend 
en ze weten ook dat een basisplaats geen 
zekerheid is. Daarom moest ik op de 
trainingen de boel wel eens afremmen. 
Aanzwengelen was in elk geval niet nodig. 

De stukken 
vlogen er soms 
af. Die 
gretigheid is op 
zich prima, 
want daarmee 
geven ze aan 
dat er meer dan 
voldoende 
concurrentie 
is.” 

De nieuwe 
trainer waagt 
zich niet aan 
uitspraken over 
de positie van 
zijn team na 
zesentwintig 
duels. ,,Ik heb 
wel eens een 

geweldige voorbereiding gehad, maar stond 
vervolgens na drie duels competitievoetbal 
op nul. Andersom was de voorbereiding een 
keer ondermaats en had het team 
vervolgens de volle buit uit vijftien bij de 
competitiestar. De kracht van de 
tegenstanders ken ik daarnaast niet. Onze 
tegenstanders worden in elk geval vooraf 
bekeken en via vrienden en trainers uit mijn 
Rotterdamse netwerk kom ik veel te weten. 
Uiteraard wil je als nieuwkomer niet meteen 
weer afdalen dus we moeten wegblijven uit 
de gevarenzone en zo snel mogelijk stabiel 
worden. De club meent dat dit het juiste 
niveau is om op te spelen en daar ben ik het 
mee eens. Tegen de clubs in de hoogste 
klassen kunnen we budgettair gezien niet 
op.” 

 

Hennie Kanbier  
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Competitieprogramma – zaterdag, 1e klasse B 

Speelronde 1 (21 september)    Speelronde 2 (28 september) 

Die Haghe-Brielle     XerxesDZB-Heinenoord 
Forum Sport-SHO     Nootdorp-Poortugaal 
Voorschoten’97-Honselersdijk    VELO-Die Haghe 
Heinenoord-VELO     Brielle-RVVH 
RVVH-Neptunus/Schiebroek    SHO-Voorschoten’97 
BVCB-Nootdorp      Honselersdijk-Forum Sport 
Poortugaal-XerxesDZB     Neptunus/Schiebroek-BVCB 

Speelronde 3 (5 oktober)    Speelronde 4 (12 oktober) 

Die Haghe-Nootdorp     Heinenoord-Voorschoten’97 
Forum Sport-XerxesDZB     RVVH-Forum Sport 
Voorschoten’97-Neptunus/Schiebroek   BVCB-Die Haghe 
RVVH-Heinenoord     Poortugaal-VELO 
VELO-Brielle      XerxesDZB-Brielle 
SHO-BVCB      Nootdorp-SHO 
Honselersdijk-Poortugaal     Neptunus/S-Honselersdijk 

Speelronde 5 (19 oktober)    Speelronde 6 (26 oktober) 

Die Haghe-RVVH      Die Haghe-Forum Sport 
Forum Sport-Poortugaal     Heinenoord-Honselersdijk 
Voorschoten’97-XerxesDZB    RVVH-Voorschoten’97 
VELO-BVCB      BVCB-Brielle 
Brielle-Neptunus/Schiebroek    Poortugaal-SHO 
SHO-Heinenoord      Nootdorp-XerxesDZB 
Honselersdijk-Nootdorp     Neptunus/Schiebroek-VELO 

Speelronde 7 (2 november)    Speelronde 8 (9 november) 

Forum Sport-Heinenoord     Heinenoord-Die Haghe 
Voorschoten’97-BVCB     BVCB-Honselersdijk 
XerxesDZB-Neptunus/Schiebroek    Poortugaal-Voorschoten’97 
VELO-Nootdorp      XerxesDZB-VELO 
Brielle-Poortugaal     Nootdorp-RVVH 
SHO-RVVH      Brielle-SHO 
Honselersdijk-Die Haghe     Neptunus/S.-Forum Sport 

Speelronde 9 (23 november)    Speelronde 10 (30 november) 

Die Haghe-Neptunus/Schiebroek    Voorschoten’97-Die Haghe 
Fourm Sport-Voorschoten’97    BVCB-Forum Sport 
Heinenoord-Poortugaal     Poortugaal-RVVH 
RVVH-BVCB      XerxesDZB-SHO 
Nootdorp-Brielle      VELO-Honselersdijk 
SHO-VELO      Brielle-Heinenoord 
Honselersdijk-XerxesDZB     Neptunus/Schiebroek-Nootdorp 

Speelronde 11 (7 december)    Speelronde 12 (14 december) 

Die Haghe-Poortugaal     Poortugaal-BVCB 
Forum Sport-Nootdorp     XerxesDZB-Die Haghe 
Voorschoten’97-VELO     Nootdorp-Voorschoten’97 
Heinenoord-BVCB     VELO-RVVH 
RVVH-XerxesDZB     Brielle-Forum Sport 
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SHO-Neptunus/Schiebroek    SHO-Honselersdijk 
Honselersdijk-Brielle     Neptunus/Schiebroek-Heinenoord 

Speelronde 13 (25 januari)    Speelronde 14 (1 februari) 

Die Haghe-SHO      XerxesDZB-Poortugaal 
Forum Sport-VELO     Nootdorp-Die Haghe 
Voorschoten’97-Brielle     VELO-Heinenoord 
Heinenoord-Nootdorp     Brielle-BVCB 
RVVH-Honselersdijk     SHO-Forum Sport 
BVCB-XerxesDZB     Honselersdijk-Voorschoten’97 
Poortugaal-Neptunus/Schiebroek    Neptunus/Schiebroek-RVVH  

Speelronde 15 (8 februari)    Speelronde 16 (15 februari) 

Die Haghe-Honselersdijk     RVVH-Die Haghe 
Forum Sport-Neptunus/Schiebroek   XerxesDZB-Forum Sport 
Voorschoten’97-RVVH     Nootdorp-BVCB 
Heinenoord-SHO      VELO-Poortugaal 
BVCB-VELO      SHO-Brielle 
Poortugaal-Nootdorp     Honselersdijk-Heinenoord 
Brielle-XerxesDZB     Neptunus/S-Voorschoten’97 

Speelronde 17 (7 maart)     Speelronde 18 (14 maart) 

Forum Sport-Die Haghe     Die Haghe-Heinenoord 
Voorschoten’97-SHO     Voorschoten’97-Forum Sport 
Heinenoord-RVVH     RVVH-Nootdorp 
BVCB-Neptunus/Schiebroek    VELO-XerxesDZB 
Poortugaal-Honselersdijk     SHO-Poortugaal 
XerxesDZB-Nootdorp     Honselersdijk-BVCB 
Brielle-VELO      Neptunus/Schiebroek-Brielle 

Speelronde 19 (21 maart)    Speelronde 20 (28 maart) 

Die Haghe-XerxesDZB     Voorschoten’97-Heinenoord 
Forum Sport-Honselersdijk    XerxesDZB-BVCB 
Heinenoord-Neptunus/Schiebroek   VELO-Forum Sport 
RVVH-SHO      Brielle-Nootdorp 
BVCB-Voorschoten’97     SHO-Die Haghe 
Poortugaal-Brielle     Honselersdijk-RVVH 
Nootdorp-VELO      Neptunus/Schiebroek-Poortugaal 

Speelronde 21 (4 april)     Speelronde 22 (18 april) 

Die Haghe-Voorschoten’97    Forum Sport-RVVH 
Forum Sport-Brielle     BVCB-SHO 
Heinenoord-XerxesDZB     Poortugaal-Die Haghe 
RVVH-VELO      XerxesDZB-Voorschoten’97 
BVCB-Poortugaal     Nootdorp-Heinenoord 
Nootdorp-Neptunus/Schiebroek    VELO-Neptunus/Schiebroek 
Honselersdijk-SHO     Brielle-Honselersdijk 

Speelronde 23 (25 april)     Speelronde 24 (9 mei) 

Die Haghe-BVCB      BVCB-Heinenoord 
Voorschoten’97-Poortugaal    Poortugaal-Forum Sport 
Heinenoord-Forum Sport     XerxesDZB-RVVH 
RVVH-Brielle      Nootdorp-Honselersdijk 
SHO-Nootdorp      VELO-SHO 
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Honselersdijk-VELO     Brielle-Voorschoten’97 
Neptunus/Schiebroek-XerxesDZB    Neptunus/Schiebroek-Die Haghe   

Speelronde 25 (16 mei)     Speelronde 26(23 mei)  

Die Haghe-VELO      BVCB-RVVH 
Forum Sport-BVCB     Poortugaal-Heinenoord 
Voorschoten’97-Nootdorp    XerxesDZB-Honselersdijk 
Heinenoord-Brielle     Nootdorp-Forum Sport 
RVVH-Poortugaal     VELO-Voorschoten’97 
SHO-XerxesDZB      Brielle-Die Haghe 
Honselersdijk-Neptunus/Schiebroek   Neptunus/Schiebroek-SHO 
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Tweede klasse zaterdag 

Regioclubs wacht loodzware competitie 

Ook dit seizoen is de tweede klasse C sterk regionaal gekleurd. Valken ’68, RCL, DoCoS en UVS 
prolongeerden hun tweedeklasserschap en ook Kagia en van NIspen maken dit seizoen zijn 
opwachting in deze afdeling.  

Valken ’68 kan gerust als een gevaarlijke outsider voor een topklassering worden beschouwd. 
Erwin van der Nagel, al jarenlang de betrouwbare doelman van de club, besloot te stoppen, maar 
in de persoon van Ruben van der Does lijkt een adequate opvolger te zijn gevonden. Daarnaast 
kwamen goede spelers als Huig van Duijn , Sander van der Gugten, Chris Guijt, Samet Arikan en 
Sammy Zandbergen naar ’t Duyfrak. Trainer Alan Campfens, ook al nieuw, heeft komend seizoen 
dus wat te kiezen in Valkenburg. 

RCL kende een redelijk stabiel seizoen en wist zich vrij eenvoudig te handhaven. De ploeg, die de 
laatste seizoenen (te) nadrukkelijk leunde op de productiviteit van spits Thom Wijnalda, kreeg in 
aanvallend opzicht versterking van het Sporting Leiden(za)-duo Zakaria Bardaa en Renaldo van 
den Berg. Drie WVC’ers kwamen ook nog eens over. Door veel blessurepech liet het voetbal wel 
eens te wensen over, maar er gloort weer hoop dat dit beter wordt. 

DoCoS-trainer Dennis Olman heeft de taak om te bouwen aan een formatie, die weer van zich laat 
spreken in de tweede klasse. De meest opvallende aanwinst van de Morschbewoners is afkomstig 
uit Leiderdorp. ‘Oer-RCL’er’ Robin Brasker verliet de De Bloemerd en hoopt in Leiden weer zijn 
speelminuten te kunnen gaan maken. Daarnaast lijkt de ploeg aan creativiteit te hebben 
gewonnen. 

Na jarenlang tegen promotie aangehikt te hebben, lijkt UVS nu een serieuze gooi naar het 
eersteklasserschap te willen gaan doen. Er kwamen twaalf spelers over van andere clubs, 
waaronder ervaren spelers als William van Vliet,  Sven Verlaan en Tomas Tavilla. Het grote euvel 
van de club in de laatste seizoenen, het scorend vermogen, lijkt met de komst van aangever en 
doelpuntenmaker Enrico Geus, te zijn verholpen. Doelman Jesse Haak vertrok naar Amerika, voor 
de vacante keeperspositie moeten Kevin Wassenaar en Niels van den Burg gaan strijden.  

Kagia werd met fris, aanvallend voetbal kampioen en zou in deze klasse weleens voor 
verrassingen kunnen gaan zorgen. Ook bij Kagia is er een felle concurrentiestrijd gaande voor het 
plekje onder de lat. Trainer René Ras moet kiezen tussen zijn huidige doelman Sander Hogervorst, 
die een prima seizoen keepte, en nieuwkomer Aron Wijsman, afkomstig van Noordwijk.  

Indeling en complexen: 
• Berkel  Sportpark Het Hoge Land, Het Hoge Land 25, 2652 EA Berkel en Rodenrijs 
• DoCoS  Sportpark Morsch I, Haagse Schouwweg, 2332 KG Leiden 
• DSO  Sportcomplex Bentwoud, Hildamlaan 1,  2731 BT Zoetermeer 
• HVC’10  Sportpark HVC Â´10, Rondgang 10, 3151 BP Hoek van Holland 
• Kagia  Sportpark Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 1, 2165 WB Lisserbroek 
• Van Nispen Sportpark Wassenaar, Sportlaan, 2191 XH  De Zilk 
• RCL  Sportpark De Bloemerd, De Bloemerd 2 , 2353 BZ  Leiderdorp 
• Soccer Boys Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 6, 2665 KP Bleiswijk 
• SVC ’08  Oostersportpark Wassenaar, Waalsdorperlaan 1, 2244 BL Wassenaar 
• Wateringse Veld Sportpark Zonneveld, Guido de Moorstraat 35, 2548 ZS Den Haag  
• Te Werve Sportpark Vredenburch, Julialaantje 15b, 2282 NW  Rijswijk 
• UVS  Sportpark Kikkerpolder, Oegstgeesterweg 4b, 2334 BZ Leiden 
• Valken ’68 Sportpark ’t Duyfrak, Duyfraklaan, 2235 SL Valkenburg, ZH 
• Westlandia Sportpark Hoge Bomen, Hoge Bomen 4, 2671 ND Naaldwijk  
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DoCoS 

Dennis Olman terug in Leiden, blij verrast door DoCoS 

DoCoS is in Leiden de derde club die onder 
de hoede is gekomen van Dennis Olman. 
Eerder stond hij aan het roer van FC 
Boshuizen en het verdwenen GHC. De 
Hagenees volgde zijn nieuwe club 
nadrukkelijk vanaf het moment van een 
compromis voor dit seizoen en het was tot 
en met de nacompetitie billenknijpen 
geblazen of DoCoS niet zou afdalen naar de 
derde klasse. Het kwam uiteindelijk goed. 
,,Daar heb ik eerlijk gezegd wel over 
ingezeten. DoCoS had niets te winnen en 
alles te verliezen en dat is geen prettige 
positie uiteraard. Na de winst op Lugdunum 
nam mijn vertrouwen wel toe. Daar is de 
groep sterker uitgekomen en dat heeft 

bijgedragen tot meer mentale weerbaarheid 
in de resterende wedstrijden van de 
nacompetitie.” 

Het vege lijf was gered en nu mag Olman 
dus zijn expertise inbrengen. ,,Ik moet 
zeggen dat ik een gesprekje met de groep 
heb gehad voordat de nacompetitie begon. 
Gezien mijn ervaringen met RVC’33, mijn 
vorige club, en clubs daarvoor kon ik wel 
iets vertellen over de nacompetitie en wat 
daar voor nodig was om te overleven. Over 
dat gesprek hield ik wel een positief gevoel 
over, maar laat ik voorop stellen dat het 
André Devilee en Dennis Stuifzand zijn 
geweest die de groep bij de hand hebben 
genomen en met elkaar hebben ze zich 
veilig gespeeld.” 

Op het moment van het vraaggesprek is 
Olman enkele weken onderweg in het 
nieuwe seizoen en het bevalt hem prima in 
het Leidse. ,,Ik voel me prettig bij de 
spelersgroep, de stafleden en de omgeving. 
Ik ben eigenlijk blij verrast met wat ik 
aantrof. Natuurlijk valt er nog genoeg te 
verbeteren, maar dat is logisch want we zijn 
pas onderweg. Ik heb een bepaalde manier 
van spelen voor ogen en dat is voor veel 
spelers wennen geblazen omdat het er hier 
de voorbije jaren anders aan toe ging. Je 
mag gerust stellen dat DoCoS een ander 
gezicht krijgt. Dat vereist andere kwaliteiten 
en er wordt nu gewerkt aan de inhoud van 
het individu. Er zal tijd nodig zijn om een en 
ander in te slijpen. Ik heb het volste 
vertrouwen dat het veel goeds gaat 
opleveren.” 

De in de voorbije twee jaar in Reeuwijk 
werkzame trainer spreekt van een ‘zware 
klasse’. ,,Vanzelfsprekend ligt de focus bij 
DoCoS, maar de meeste tegenstanders ken 
ik wel op de een of andere manier. Vooral 
van de Haagse clubs verwacht ik veel. 
SVC’08 heeft het licht gezien en Wateringse 
Veld is een verhaal op zich. We kennen de 
historie van Kranenburg en Haaglandia. In 
die contreien kan dus een hoop. Westlandia 
is een megagrote club en zij willen zo snel 
mogelijk weer terug naar de eerste klasse. 
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Ook DSO en HVC’10 zijn sterke opponenten. 
In deze regio mag duidelijk zijn dat UVS zich 
eveneens heeft versterkt. De andere clubs 
zijn geen kampioenskandidaten, maar 
daarmee zeg ik zeker niet dat het slecht is. 
Het zal dus een karwei worden, maar voor 
mij is nu al helder dat DoCoS ook meer 
mogelijkheden heeft dan vorig seizoen.” 

Over de nieuwe spelers is hij vooralsnog 
lovend. ,,Mike Filippo is een absolute 
meerwaarde en hij weet waar aan gewerkt 
moet worden. Danny Maaskant neemt het 
voortouw als leider en Milan Flippo is een 
enthousiaste speler die steeds beter wordt. 
Qendrim Gashi is een fantastische speler, 
maar ook hij moet er achter komen wat er 
nog meer nodig is. Robin Brasker heeft me 

ook positief verrast en Roy Elkerbout heeft 
nu al stappen gemaakt na een fysieke 
achterstand.” 

Over de komst van de nimmer saaie Olman 
naar DoCoS zijn de meningen verdeeld. 
,,Iedereen mag een mening hebben. Er zijn 
er zat die het me gunnen en bij anderen is 
het afgunst. Maar het lijkt mij duidelijk dat ik 
me vast zal houden aan de mensen die 
weten wat ik als trainer her en der heb 
neergezet. Cijfers spreken wat betreft 
genoeg. En wanneer ik zie hoe het nu gaat 
dan kunnen we enkel maar positief spreken 
over DoCoS. Er staat een heuse selectie en 
dat is hier anders geweest. Dan ging het om 
vijftien jongens en dat was het wel zo 
ongeveer.” 

Hennie Kanbier 

 

 

  



 

 
Seizoengids Leidenamateurvoetbal – seizoen 2019 / 2020 21 
 

Kagia  

‘Koele kikkers’ van Kagia klaar voor tweede klasse 

Het tandem Tijs van der Schinkel en Rens 
Lamboo was vorig seizoen goud waard voor 
Kagia. De linksbuiten en middenvelder 
scoorden er op los en lieten anderen ook 
doelpunten maken. De Lisserbroekers waren 
meerdere maten te groot voor de 
concurrentie en de titel kon al in april 
worden binnen gesleept. De tweede klasse 
is de beloning. Zo makkelijk als vorig seizoen 
zal het niet meer gaan en het duo is zich 
daar van doordrongen. 

Lamboo: ,,De glimlach is de hele zomer niet 
van mijn gezicht gegaan en ik heb zeker 
nagenoten van de filmpjes, verslagen en wat 
al niet meer. Nu is het echter verleden tijd en 
zijn we volle bak bezig om straks klaar te zijn 
voor een nieuwe klus. Van der Schinkel: ,,Er 
is meer dan voldoende gefeest en daar heb 
ik van genoten. In de zomer heb ik het hoofd 
echter weer leeggemaakt.” 

Kagia is nog niet compleet in de 
voorbereiding. De aanvaller: ,,Glenn 
Lobbezoo en Pascal Timmermans zijn er nog 
niet bij en de blessure van laatstgenoemde 
is ook zwaar te noemen. Daarnaast zijn we 
Stefan Tibboel en Dorus van der Voort kwijt 
geraakt. Het is niet zo dat wij een hele grote 
selectie hebben dus het is wel te hopen dat 
de groep niet teveel met blessures te maken 
krijgt.” Lamboo vult aan: ,,Vorig seizoen liep 
alles op rolletjes en waren er nauwelijks 

tegenslagen. Zo’n seizoen krijg je niet snel 
meer, denk ik. Vergeet ook niet dat Dorus 
niet veel speelde, maar toch vaak zijn 
goaltjes mee pakte als hij wel in de basis 
stond of inviel.” 

Er veranderde niet veel in de selectie, maar 
er kwam wel een concurrent bij voor 
sluitpost Sander Hogervorst. Aron Wijsman 
kwam over van Noordwijk. Ook komt er 
jeugd aan uit de eigen gelederen. Het 
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tweetal min of meer in koor: ,,Het plaatje 
voor spelers van buitenaf wordt door de 
club niet mooier gemaakt. Er wordt niet 
betaald en daardoor zijn er spelers die niet 
komen. Dat moet dan maar zo zijn. Het 
ontbreekt ons aan niets bij deze club. 
Uiteindelijk komen er enkel spelers die iets 

met de club hebben en daar is niets mis 
mee. Als speler dragen we ook zelf bij aan 
een trainingskamp. Geeft dat? Nee, want de 
lol is enorm groot. In die zin is dit sowieso 
een club waar plezier voorop staat en dat 
maakt de sfeer zo uniek.” 

Het tweetal heeft vertrouwen in de huidige 
groep, hoewel er lichte zorg is over de 
voorste linie. Men stelt dat het daar dun 
gezaaid is als er blessures of schorsingen 
komen. Meer bemoedigend: ,,De kracht bij 
Kagia is de gretigheid en de inzet. Ook toen 
we er vorig seizoen al waren, bleven we 
scherp en dat maakte dat we ongeslagen 
bleven. We zijn een stel koele kikkers bij 
elkaar met realisme”, stelt Lamboo. 

Van der Schinkel: ,,Het zal sprokkelen 
worden. Over de thuiswedstrijden maak ik 
mij niet zo’n zorgen. Uit zal het her en der 

heel lastig worden. Wij hebben een 
voetballende ploeg, maar er zal ook veel 
fysiek worden gevraagd.” 

De twee spelers hebben trek in de 
wedstrijden tegen onder meer RCL, DoCoS, 
Valken’68, UVS en niet te vergeten Van 
Nispen. Lamboo: ,,Het zal meer publiek 

opleveren, hoewel 
wij daar niet over 
te klagen hadden 
afgelopen 
seizoen. In heel 
veel duels waren 
er bij 
uitwedstrijden 
meer Kagianen 
dan van de 
thuisclub.” 

Het geven van de 
eindpass en 
scoren zal lastiger 
worden. Van der 
Schinkel: ,,Ik heb 
liever drie punten 
dan dat ik 
tweemaal scoor 

en verlies. En ik vind het ook niet erg om af 
te geven dus ik ben niet zo van persoonlijke 
doelstellingen op dat gebied. Lamboo: ,,Als 
ik er acht tot tien kan maken, zou dat niet 
verkeerd zijn. En een assist zal ik ook vast 
nog kunnen geven. Persoonlijk succes is 
ondergeschikt aan de teamprestatie van 
deze vriendengroep.” 

Het is uiteraard nog koffiedik kijken, maar bij 
Kagia loopt men over van zin om aan te 
vangen. Lamboo: ,,Na de districtsbeker 
weten we ongeveer waar we staan want 
daarin lootte Kagia tweedeklassers”, zo 
meent Lamboo. Van der Schinkel hoort het 
aan en breekt in. ,,Er is voldoende 
vertrouwen. Handhaven is voorlopig ons 
doel als nieuwkomer. Dat zou wederom een 
feest opleveren, hoewel die van het 
afgelopen seizoen moeilijk te evenaren zal 
zijn.” 

 
Hennie Kanbier 
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RCL 

Lars Verdel nieuw gezicht bij RCL 

Met onder meer drie ‘Veners’ in het team 
hoopt RCL dit seizoen de nacompetitie voor 
promotie naar de eerste klasse te halen. Roy 
Weenink, Stijn Rietbroek en Lars Verdel 
maakten na afgelopen seizoen allen de 
overstap van WVC uit Roelofarendsveen 
naar de Leiderdorpse tweedeklasser. ,,Ik 
wilde zelf graag nog een keer een stapje 
omhoog maken’’, vertelt de 27-jarige Verdel, 
die sinds 2010 in het eerste speelde van 
WVC. Bij die club begon hij op z’n zesde met 
voetballen. ,,Het was nu het moment om 
ergens anders naartoe te gaan, gewoon 
weer een keer wat anders.’’ 

Wat mee hielp in de keuze van Verdel is de 
komst van Weenink, die al in april besloot 
naar RCL te verkassen na afloop van het 
seizoen. ,,Roy z’n vriendin en mijn vriendin 
spelen ook bij elkaar op zaterdag. Ik heb nu 
de zondag vrij voor andere dingen. Natuurlijk 
ga ik wel een keer kijken bij m’n oude 
cluppie, maar nu kan ik er ook voor kiezen 
om naar familie te gaan of om een dagje wat 
leuks te doen met m’n vriendin.’’ 

In eerste instantie had de inwoner van 
Roelofarendsveen twijfels aan de 
‘gezelligheid’ van het zaterdagvoetbal. ,,Ik 
vond de zondag meer charme hebben. Ik 
denk dat mensen dan toch vaak wat langer 
op de club blijven hangen. Op zaterdag 
moeten de meesten eerder weg omdat ze 
de stad in moeten of een feestje willen 
pakken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat die 
zaterdag mij ondertussen wel bevalt.’’  

Het niveau van RCL valt hem bovendien niet 
tegen. ,,We hebben een goed team, waarin 
vooral Thom Wijnalda en Nick van Bemmel 
de lijnen uitzetten. Trainer Faizel Soekhai 
maakt op mij ook een prima indruk. Op de 
trainingen ligt de intensiteit hoog. We 
trainen vaak kort maar krachtig. Daar hou ik 
wel van.’’ 

,,Binnen de spelersgroep is iedereen redelijk 
aan elkaar gewaagd. Bij m’n oude club was 
het verschil van niveau in het team wat 
groter, bij RCL is dat verschil klein. Verder is 
alles goed geregeld, vooral de begeleiding 
rondom het eerste elftal. Bij WVC hadden 
we de laatste jaren moeite om genoeg 
spelers te krijgen voor het eerste. Sommige 
jongens wilden liever naar het tweede.’’ 

Bij de fusieclub was Verdel de laatste jaren 
vrijwel altijd een vaste waarde in de 
hoofdmacht, zonder dat hij veel 
concurrentie had op zijn positie als 
controlerende middenvelder. ,,Daardoor 
word je niet echt uitgedaagd. Door 
concurrentiestrijd wordt een speler gewoon 
beter. Ik hoop dat dat lukt bij RCL en dat ik 
hier een basisplaats kan krijgen.” 

Verdel, die in Den Haag werkt als financieel 
administrateur bij een bedrijf dat kit en lijm 
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levert, richt zich bij de tweedeklasser op een 
plek in de verdediging. ,,Als middenvelder 
spelen wordt lastig, aangezien Nick van 
Bemmel op mijn positie staat. Hij is vorig 
seizoen speler van het jaar geworden, dus 
logisch dat ze met hem tevreden zijn. Ik 
hoop minuten te maken als centrale 
verdediger. Sander Blijleven is nu nog op 
vakantie en Mike Slottje geblesseerd. Zij zijn 
mijn grote concurrenten. Ik ben nu vooral 
bezig om beter te worden als verdediger. 
Het gaat me steeds beter af. Bij WVC heb ik 
ook heel af en toe in de verdediging 
gespeeld, maar eigenlijk vooral op het 
middenveld. Het is even wennen.’’ 

Het is voor Verdel na een paar weken 
training nog lastig om te zeggen hoe ver 

RCL kan komen dit seizoen. De Leiderdorpse 
formatie, die op zaterdag 10 augustus 
startte met de voorbereiding, eindigde vorig 
seizoen nog als zesde in de tweede klasse. 
,,Ik merk dat de meeste spelers wel 
voorzichtig zijn met het stellen van een doel 
. Ze hebben het vooral over andere sterke 
clubs in onze competitie. We willen graag 
de nacompetitie halen, maar het kan ook 
zomaar een lastig jaar worden, net zoals 
vorig seizoen hier. We beginnen ook gelijk 
tegen UVS in de eerste speelronde, direct 
een zware kluif. Maar de overstap bevalt me 
tot nu toe prima en ik hoop dat ik van 
waarde kan gaan worden voor de 
roodwitten.” 

 

Tom Mentink 
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UVS 

Rentree routinier William van Vliet bij UVS 

Na een seizoen waarin UVS als vierde 
eindigde en overal naast greep, begint 
blauwwit met frisse moed en met een flink 
aantal nieuwe gezichten aan de jaargang 
2019-2020. William van Vliet maakt na een 
jaartje ballen bij Foreholte zijn rentree in de 
Kikkerpolder. De routinier waagt zich niet 
aan een prognose: ,,Eerst maar eens zien 

waar we na een wedstrijd of zes staan.”  

Het verblijf van de 38-jarige Leidenaar, die in 
zijn carrière bijna steeds voor UVS uitkwam, 
blijft in Voorhout dus beperkt tot één 
seizoen: ,,Toch kijk ik louter positief terug. 
Zowel in als om het veld was het een mooi 
jaar: over de sfeer zeker geen klagen. Ik kon 
heel goed overweg met de andere 
selectiespelers en met Frank Bloemheuvel, 
de trainer. Hem kende ik overigens al van 
een uitstapje dat ik ooit maakte naar RCL. 
We hebben prima gepresteerd en zijn keurig 
in de middenmoot geëindigd. Dat was 
volgens mij naar behoren.” 

Van Vliet, in het dagelijks leven teamleider 
op de afdeling onderwijsadministratie van 
de Universiteit Leiden, was met zijn 
creativiteit, inzicht en coaching een 
belangrijke pion in de Bloemheuvel-formatie. 
Daarnaast scoorde hij ook nog eens acht 
goals. ,,Meestal speelde ik als linkshalf of op 
tien. Ik denk dat ik over een echte 

winnaarsmentaliteit beschik en door mijn 
ervaring een wedstrijd kan “lezen”. En je 
hoeft als speler niet altijd iets in je eentje op 
te lossen. Een kleine aanwijzing geven kan 
soms volstaan.” 

Ondanks zijn positieve ervaringen bij 
Foreholte keert Van Vliet terug naar UVS: 
,,Het is heel simpel. Door de trainingen en 
het voetbal op zondag zag ik mijn vrienden 
bijna nooit meer. Te meer daar ik ook nog 
een gezin heb. En op zaterdagavond op stap 
als je op zondag moet voetballen, zag ik op 
mijn leeftijd ook niet meer zitten. Die 
vrienden spelen allemaal in het derde elftal 
bij UVS. Eerlijk gezegd ben ik die contacten 
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met hen steeds meer gaan missen. Nu ben ik 
nog niet van plan om me bij hun team aan te 
sluiten, maar door weer bij de club te gaan 
spelen zie ik ze sowieso. Toen we laatst een 
vrijgezellenfeest moesten organiseren en er 
veel telefonisch contact met hen was, heb ik 
de knoop doorgehakt. Al was het best een 
moeilijk besluit.” 

Bij zijn terugkeer in de Leidse selectie kwam 
Van Vliet naast een aantal bekende 
gezichten ook een fors aantal nieuwkomers 
tegen. De opvallendste namen zijn die van 
Daily Hoogkamer (VV Katwijk), Sven Verlaan 
(VVSB), Tomas Tavilla (Ter Leede), Thijs de 
Roy van Zuydewijn (RBB) en Enrico Geus, 
een garantie voor doelpunten bij 
Stompwijk’92. Een hele puzzel – zo lijkt het -  
voor Patrick van Dullemen, de nieuwe 
oefenmeester. De inwoner van Den Haag 
komt over van VELO en trainde daarnaast de 
jeugd van ADO Den Haag.  

,,Ach, volgens mij is het helemaal niet zo 
lastig”, meent Van Vliet. ,,Dat we nu zo’n 
uitgebreide selectie hebben met veel 
nieuwe jongens biedt juist mogelijkheden. 
En de voorbereiding is er om tot een juiste 

oplossing te komen. En dat is aan de trainer. 
Over mijn eigen plekkie in het team zit ik niet 
in. Ik heb een voorkeur voor een positie op 
het middenveld. Dan kun je het meest bij het 
spel betrokken zijn. Maar ik ben 
multifunctioneel, hoor. Ik sta daar waar het 
team me nodig heeft. De oefenwedstrijden 
zijn redelijk verlopen. Een aantal spelers 
kwam langzaam binnendruppelen en sloot 
dus later aan. Eens kijken hoe we in de 
competitie gaan starten.” 

Van Vliet gaat verder. ,,Het is natuurlijk wel 
positief om als doelstelling uit te spreken dat 
we naar de eerste klasse willen en je mag als 
club of groep ook best ambitie hebben, 
maar laten we voorlopig maar eens 
proberen om de eerste vijf, zes wedstrijden 
goed door te komen. Dan kun je gerichter je 
doel stellen, al weet je dat een seizoen 
bijvoorbeeld door blessures altijd grillig kan 
verlopen”, aldus Van Vliet.  

Of de komende jaargang – succesvol of niet 
- zijn laatste als selectiespeler zal worden, 
weet hij nog niet: ,,Zo lang het geestelijk en 
fysiek goed gaat, ga ik door. Ik zie het wel.” 

 

Nick Verwoerd 
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Valken ‘68 

Gunfactor groot bij Alan Campfens voor zijn spelers 

Alan Campfens toonde zich vorig seizoen 
solidair met de bij VVSB ontslagen trainer 
Jack Honsbeek en stapte even uit de 
voetbalwereld. Al snel werd het in 
Voorschoten wonende voetbaldier 
benaderd door andere clubs. Valken’68 
werd al vlot concreet en het gevoel werd 
aan weerszijden prettig en men kwam vlot 
tot een besluit om met elkaar in zee te gaan. 
Campfens kreeg op afstand een half jaar de 
kans om Valken’68 alvast enigszins te leren 
kennen. Hij zag wedstrijden en 
perspectieven. Nu mag hij als opvolger van 

Arie van Duijn de tweedeklasser zelf kneden 
en wil hij met de Valkenburgers een kleurrijk 
seizoen neerzetten. ,,In de tweede 
seizoenshelft heb ik kunnen zien dat het wel 
goed zit met de technische en tactische 
vaardigheden bij de groep van dat moment. 
Nu ik gestart ben en ik weet welk ander 
vlees we erbij hebben kunnen betrekken, is 

die mening onveranderd. Wel zag en vind ik 
nog steeds dat er terreinwinst te boeken 
valt op conditioneel en fysiek vlak.” 

De maand augustus werd volop benut en 
ook in september moet er nog genoeg werk 
worden verricht om straks kakelvers aan de 
start te staan van de competitie. ,,Voor mij 
was belangrijk om er een grote selectie van 
te maken. Samenwerken, plezier maken en 
hebben en elkaar sterker maken. Zeker bij 
een dorpsclub moet het één geheel zijn. Net 
zoals mijn voorganger heb ik zo mijn eigen 
visie en die tracht ik uit te dragen. Over Van 

Duijn kan ik alleen maar mijn complimenten 
uitspreken. Hij heeft het toch goed gedaan 
hier. De ploeg stond lange tijd net boven de 
streep, maar uiteindelijk werd de 
nacompetitie gehaald voor promotie.” 

Helemaal zorgeloos was de voorbereiding 
niet met de gebruikelijke blessures en 
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vakanties. ,,De kern van de groep heeft laten 
zien erg gemotiveerd te zijn en daar houd ik 
mij aan vast. In de loop van de tijd kan het 
enkel nog maar beter worden. Het is jammer 
dat de combinatie warmte en kunstgras wat 
blessures heeft opgeleverd, maar de schade 
is te overzien. In de breedte is het 

voldoende, maar het is een prettige 
bijkomstigheid dat er een aantal oudere 
spelers stand-by blijven op de achtergrond.” 

Over de gekomen spelers is Campfens vol 
lof. ,,Zoals bekend wordt hier niet betaald. 
Toch is de club erin geslaagd welwillende en 
goede spelers naar ’t Duyfrak te halen. Er zijn 
in de voorbije zes maanden de nodige 
gesprekken gevoerd en dat heeft gemaakt 
dat er zeker potentie zit in deze groep. De 
concurrentiestrijd is groot en daar is niets 
mis mee. Stuk voor stuk hebben de 
nieuwelingen de juiste intrinsieke motivatie 
om bij Valken’68 te spelen. Dat is mooi. Chris 
Guijt is leergierig en wil hier slagen, Samet 
Arikan is goed in de kleine ruimte en heeft 
diepgang, Huig van Duijn is op meerdere 
posities inzetbaar en Sander van der Gugten 

neemt ervaring mee en heeft ook duels voor 
FC  Rijnvogels 1 gespeeld. Sammy 
Zandbergen is er even tussenuit geweest, 
maar brengt technische bagage mee. Nick 
van der Reijden is een metervreter en Martijn 
Blom doet het ook goed. Ruben van der 
Does is zich goed aan het ontwikkelen. Al 

met al dus geen 
reden om te 
klagen.” 

Over de 
oefenperiode is 
Campfens 
duidelijk. ,,De 
uitslagen waren 
wisselend, maar 
daar prik ik 
doorheen. Het 
was pittig en 
dat was in elk 
geval een 
bewuste keuze. 
De spelers 
moeten in 
zichzelf 
investeren en 
de 
spelopvatting 

vereist discipline. Als ze dat straks wekelijks 
kunnen opbrengen, hebben we een aardige 
ploeg hoor. De club wil graag promoveren, 
maar soms kan er ook teveel ambitie zijn. 
Het proces gaat stapsgewijs. Laten we in elk 
geval inzetten op het linkerrijtje en zorgen 
voor een meer stabiel seizoen. Spelers 
moeten beter worden en dan weet ik zeker 
dat er een aantal hogerop kunnen spelen. 
Dat zou ik toejuichen en het ze gunnen. En 
over de andere ploegen? Ik weet dat DSO en 
UVS veel kwaliteiten hebben. Westlandia 
idem dito. Wij moeten gewoon ons eigen 
ding gaan doen en dan zien we wel. Het 
bevalt me in elk geval enorm hier en ik zie 
dat de club leeft en dat er fantastische 
ontwikkelingen zijn. Er wordt hier hard 
gewerkt en dat bevalt mij.” 

 

Hennie Kanbier 
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Competitieprogramma – zaterdag, 2e klasse C 

Speelronde 1 (21 september)    Speelronde 2 (28 september) 

Van Nispen-DoCoS     Te Werve-DSO 
Berkel-SVC’08      RCL-Westlandia 
HVC’10-Valken’68     Wateringse Veld-Van Nispen 
DSO-Wateringse Veld     DoCoS-Soccer Boys 
Soccer Boys-Kagia     SVC’08-HVC’10 
UVS-RCL      Valken’68-Berkel 
Westlandia-Te Werve     Kagia-UVS 
 

Speelronde 3 (5 oktober)    Speelronde 4 (12 oktober) 

Van Nispen-RCL      DSO-HVC’10 
Berkel-Te Werve      Soccer Boys-Berkel 
HVC’10-Kagia      UVS-Van Nispen 
Soccer Boys-DSO     Westlandia-Wateringse Veld 
Wateringse Veld-DoCoS     Te Werve-DoCoS 
SVC’08-UVS      RCL-SVC’08 
Valken’68-Westlandia     Kagia-Valken’68 
 
Speelronde 5 (19 oktober)    Speelronde 6 (26 oktober) 
 
Van Nispen-Soccer Boys     Van Nispen-Berkel 
Berkel-Westlandia     DSO-Valken’68 
HVC’10-Te Werve     Soccer Boys-HVC’10 
Wateringse Veld-UVS     UVS-DoCoS 
DoCoS-Kagia      Westlandia-SVC’08 
SVC’08-DSO      RCL-Te Werve 
Valken’68-RCL      Kagia-Wateringse Veld 
 
Speelronde 7 (2 november)    Speelronde 8 (9 november) 
 
Berkel-DSO      DSO-Van Nispen 
HVC’10-UVS      UVS-Valken’68 
Te Werve-Kagia      Westlandia-HVC’10 
Wateringse Veld-RCL     Te Werve-Wateringse Veld 
DoCoS-Westlandia     RCL-Soccer Boys 
SVC’08-Soccer Boys     DoCoS-SVC’08 
Valken’68-Van Nispen     Kagia-Berkel 
 
Speelronde 9 (23 november)    Speelronde 10 (30 november) 
 
Van Nispen-Kagia     HVC’10-Van Nispen 
Berkel-HVC’10      UVS-Berkel 
DSO-Westlandia      Westlandia-Soccer Boys 
Soccer Boys-UVS     Te Werve-SVC’08 
RCL-DoCoS      Wateringse Veld-Valken’68 
SVC’08-Wateringse Veld     DoCoS-DSO 
Valken’68-Te Werve     Kagia-RCL 
 
Speelronde 11 (7 december)    Speelronde 12 (14 december) 
 
Van Nispen-Westlandia     Westlandia-UVS 
Berkel-RCL      Te Werve-Van Nispen 
HVC’10-Wateringse Veld     RCL-HVC’10 
DSO-UVS      Wateringse Veld-Soccer Boys 
Soccer Boys-Te Werve     DoCoS-Berkel 
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SVC’08-Kagia      SVC’08-Valken’68 
Valken’68-DoCoS     Kagia-DSO 
    
Speelronde 13 (25 januari)    Speelronde 14 (1 februari) 
 
Van Nispen-SVC’08     Te Werwe-Westlandia 
Berkel-Wateringse Veld     RCL-Van Nispen 
HVC’10-DoCoS      Wateringse Veld-DSO 
DSO-RCL      DoCoS-UVS 
Soccer Boys-Valken’68     SVC’08-Berkel 
UVS-Te Werve      Valken’68-HVC’10 
Westlandia-Kagia     Kagia-Soccer Boys 
  
Speelronde 15 (8 februari)    Speelronde 16 (15 februari) 
 
Van Nispen-Valken’68     Soccer Boys-Van Nispen 
Berkel-Kagia      Te Werve-Berkel 
HVC’10-Soccer Boys     RCL-UVS 
DSO-SVC’08      Wateringse Veld-Westlandia 
UVS-Wateringse Veld     SVC’08-DoCoS 
Westlandia-RCL      Valken’68-DSO 
DoCoS-Te Werve     Kagia-HVC’10 
 
Speelronde 17 (7 maart)     Speelronde 18 (14 maart) 
 
Berkel-Van Nispen     Van Nispen-DSO 
HVC’10-SVC’08      HVC’10-Berkel 
DSO-Soccer Boys     Soccer Boys-RCL 
UVS-Kagia      Wateringse Veld-Te Werwe 
Westlandia-Valken’68     SVC’08-Westlandia 
Te Werve-RCL      Valken’68-UVS 
DoCoS-Wateringse Veld     Kagia-DoCoS 
 
Speelronde 19 (21 maart)    Speelronde 20 (28 maart) 
 
Van Nispen-Te Werve     HVC’10-DSO 
Berkel-Valken’68      Te Werve-UVS 
DSO-Kagia      Wateringse Veld-Berkel 
Soccer Boys-SVC’08     DoCoS-RCL 
UVS-HVC’10      SVC’08-Van Nispen 
Westlandia-DoCoS     Valken’68-Soccer Boys 
RCL-Wateringse Veld     Kagia-Westlandia 
 
Speelronde 21 (4 april)     Speelronde 22 (18 april) 
 
Van Nispen-HVC’10     Berkel-Soccer Boys 
Berkel-DoCoS      UVS-SVC’08 
DSO-Te Werve      Westlandia-Van Nispen 
Soccer Boys-Wateringse Veld    Te Werve-HVC’10 
UVS-Westlandia      RCL-DSO 
RCL-Kagia      Wateringse Veld-Kagia 
Valken’68-SVC’08     DoCoS-Valken’68 
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Speelronde 23 (25 april)     Speelronde 24 (9 mei) 
 
Van Nispen-UVS      UVS-DSO 
HVC’10-Westlandia     Westlandia-Berkel 
DSO-Berkel      Te Werve-Soccer Boys 
Soccer Boys-DoCoS     RCL-Valken’68 
SVC’08-RCL      Wateringse Veld-SVC’08 
Valken’68-Wateringse Veld    DoCoS-HVC’10 
Kagia-Te Werve      Kagia-Van Nispen 
 
Speelronde 25 (16 mei)     Speelronde 26 (23 mei) 
   
Van Nispen-Wateringse Veld    UVS-Soccer Boys 
Berkel-UVS      Westlandia-DSO 
HVC’10-RCL      Te Werve-Valken’68 
DSO-DoCoS      RCL-Berkel 
Soccer Boys-Westlandia     Wateringse Veld-HVC’10 
SVC’08-Te Werve     DoCoS-Van Nispen 
Valken’68-Kagia      Kagia-SVC’08 
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Clubtrouw deel 1 

Nick Ammerlaan: ,,Stompwijk’92 voor altijd” 

Terwijl het bij de meeste regioclubs in de 
zomerse transferperiode weer een komen en 
gaan was van spelers en 
wedstrijdsecretariaten op volle toeren 
draaiden, beleefde Stompwijk ’92 
traditioneel een stille tijd. Slechts één 

mutatie werd door de Meerhorst-bewoners 
bij de KNVB gemeld. Aanvaller Enrico Geus 
vertrok naar UVS. Voor het overige heerste 
vooral een serene rust in de Stompwijkse 
bestuurskamer. Al jarenlang bestaat de 
selectie van Stompwijk ’92 uit jongens die bij 
de club zijn opgegroeid en dat zal komend 
seizoen niet anders zijn. Eén van de 
vertrouwde gezichten in de hoofdmacht van 
Stompwijk ’92 is Nick Ammerlaan. De 29-
jarige aanvaller meldde zich op 8-jarige 
leeftijd aan als lid van Stompwijk ’92  en is 
sindsdien zijn club trouw gebleven. De 
veelvuldig scorende Ammerlaan wekt elk 
jaar de interesse van vele clubs, maar 

pogingen om de vlugge flankspeler tot een 
overstap te verleiden zijn zinloos gebleken. 

Ammerlaan: ,,Ik speel in mijn eigen dorp met 
mijn vrienden, ik ga lopend naar de club en 
voetbal voor mijn plezier. Waarom zou ik 

dan vertrekken? Mijn hele sociale leven 
speelt zich af in Stompwijk. Ik verlaat alleen 
doordeweeks het dorp om in Leiden te 
werken, maar heb hier verder alles wat ik 
nodig heb. We hebben een hechte 
vriendengroep en gaan ook met elkaar op 
vakantie. Naarmate we ouder worden breidt 
de groep zich uit met vriendinnen en 
kinderen en dat maak het alleen maar leuker. 
Bij dorpsclubs als ROAC of MMO zal het vast 
net zo gezellig zijn, maar ik ben hier geaard 
en opgegroeid.” 

Vervolgend: ,,Of ik een moeilijke jongen ben 
voor een trainer? Ach, dat weet ik niet. Het 
is wel zo dat ik met iedere trainer weleens in 
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de clinch heb gelegen, dat zal vast ook met 
mij te maken hebben. Ik ben geen 
trainingsbeest en moet me weleens ertoe 
zetten om te gaan trainen. Daarnaast voetbal 
ik ook nog een paar avondjes per week in de 
zaal, dat vind ik nog altijd leuk om te doen. 
Overigens kan ik met elke trainer waar ik 
onder getraind heb nog steeds goed door 
één deur. Ik had wel een speciale band met 
Ted van Berkel. Ted had een apart soort 
humor, die ik wel kon waarderen. Zijn 
overlijden was erg verdrietig en heeft mij 
behoorlijk aangegrepen. Stompwijk ’92 is 
natuurlijk ook wel een aparte club voor een 
trainer, de vereniging heeft een heel eigen 
cultuur. Het carnaval wordt hier uitbundig 
gevierd en daarnaast hebben we ook het 
zaalvoetbaltoernooi op de zaterdagavonden 
in de maanden januari en februari in onze 
eigen sporthal. Ja, ik weet dat trainers niet 
blij zijn als hun spelers een avond voor de 
wedstrijd in de zaal actief zijn, maar niet 
meedoen is voor ons echt geen optie. De 
vorige trainer (Erik van Manen, SN) had daar 
in het begin ook wat moeite mee, maar hij 
ging daar praktisch mee om. Hij begreep dat 
verbieden zinloos zou zijn en regelde 

daarom bijvoorbeeld dat we in het 
carnavalsweekend geen wedstrijd hoefden 
te spelen. Ik vind trouwens dat veel 
amateurclubs zichzelf veel te serieus nemen. 
Ik kan ervan genieten hoe een club als 
LSVV’70 het voetbal benadert, met veel 
zelfspot en af en toe een kwinkslag naar 
andere clubs. Natuurlijk moet je negentig 
minuten lang in het veld je best doen, maar  
laten we vooral niet vergeten dat  het op 
ons niveau gewoon een spelletje voor de lol 
is. Ik heb trouwens weer veel zin in het 
nieuwe seizoen. Na de degradatie van vorig 
seizoen, die overigens terecht was, zijn we 
weer terug in de derde klasse. Met een 
nieuwe trainer (Patrick Kamperveen, SN) en 
talenten die uit de jeugd doorkomen waait 
er weer een frisse wind binnen de selectie. 
Als ik stop met selectievoetbal zal ik zeker 
bij de club betrokken blijven. Ik sta nu als 
vrijwilliger op zaterdag achter de bar en ben 
ook jeugdleider van het  weekendkamp en 
survivalkamp. Ik weet nog niet precies welke 
functie ik in de toekomst bij de club ga 
vervullen, maar  één ding is zeker : ik zal 
altijd bij Stompwijk ’92 betrokken blijven.’’   

 

Sem Nazloomian 
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Derde klasse zaterdag 
Ten opzichte van vorig seizoen zijn er zes nieuwe clubs waarneembaar in deze klasse. Om te 
beginnen drie clubs die vorig seizoen uitkwamen in de vierde klasse. Aarlanderveen werd met 
vlag en wimpel kampioen van de vierde klasse A en was al rijkelijk vroeg in het seizoen de te 
kloppen ploeg. De club was daarvoor op sterven na dood, maar er werd nieuw leven ingeblazen 
door spelers van buitenaf binnen te loodsen. Ook dit seizoen lijken de witgroenen geen lelijk 
eendje te worden. Gouda werd eveneens kampioen, maar dan in de vierde klasse B. Ook hier was 
er sprake van dominantie. Via de nacompetitie schaarde FC Oegstgeest zich ook bij de 
nieuwelingen en daarmee was de opluchting op de Voscuyl aanzienlijk na diverse eerder niet 
geslaagde pogingen. Bij de fusieclub vond er een trainerswissel plaats. Nico van der Salm streek 
neer als opvolger van Huig Jan Heeringa.  

VVC werd overgeheveld uit West I waarin het in de derde klasse B als zesde eindigde op grote 
afstand van kampioen Kagia. Oudewater kwam uit in de derde klasse D en eindigde daar in de 
middenmoot. Uit de tweede klasse degradeerde TAVV dat achtereen verdienstelijke seizoenen 
kende, maar nu het haasje werd. Voor het overige bleven acht clubs op hun plek zitten.  

Be Fair deed het van die clubs het beste en werd tweede achter het ongenaakbare Van Nispen. 
De ploeg uit Waddinxveen werd gevolgd door Lugdunum dat als derde aantikte. De kikkers 
bereikten wel de nacompetitie, maar DoCoS stak een stokje voor eventueel succes van de 
stadgenoot. VVSB deed eveneens mee om een prijs, maar in de finale bleek hetzelfde DoCoS een 
maat te groot. Toch wordt ook dit seizoen weer veel verwacht van de ambitieuze 
Noordwijkerhouters. De nummer vijf werd Sporting Leiden. De fusieclub deed het geruime tijd 
uitstekend, maar in de slotfase van de competitie was de koek op. Een hoge klassering mag 
echter nu weer worden verwacht van de mannen van Cees van Tongeren.  

Nieuwkoop, Alphia en CVC Reeuwijk waren vorig seizoen middenmoters en zullen vast meer kleur 
willen geven aan het komende seizoen. Blauw Zwart werd elfde. Degradatiegevaar bleef echter 
uit voor de equipe van Jos van der Helm. Volgens kenners won de derde klasse A duidelijk aan 
kwaliteit. 

Indeling en complexen: 
• Aarlanderveen Sportpark Polderpark, Aarlanderveenseweg 4, 2445 AR Aarlanderveen 
• Alphia  Sportpark De Bijlen, Sportlaan, 2406 LD Alphen aan den Rijn 
• Be Fair  Sportpark ’t Suyt, Toernooiweg 101, 2742 LE Waddinxveen 
• Blauw Zwart Sportpark De Schulpwei, Dr. Mansveltkade, 2242 XM Wassenaar 
• CVC Reeuwijk Sportpark Groenezoom, Buitenomweg 1, 2811 BM Reeuwijk 
• Gouda  Sportpark Groenhoven, Groenhovenpark 2, 2803 PH Gouda 
• Lugdunum Sportpark Kikkerpolder II, Oegstgeesterweg, 2334 BZ Leiden 
• Nieuwkoop Sportpark De Dulen, Ladderhaak 2, 2421 NK Nieuwkoop 
• FC Oegstgeest Sportpark de Voscuyl, De Voscuyl 40, 2341 BJ Oegstgeest 
• FC Oudewater Sportpark Markveld, Waardsedijk 213, 3421 NE Oudewater 
• Sporting Leiden Sportpark Morsch II, Smaragdlaan, 2332 JP Leiden 
• TAVV  Sportcomplex Aardam West, Argonnestraat 51, 2461 XK Ter Aar 
• VVC  Sportcomplex FC VVC, Montreallaan 1, 2152 KH Nieuw-Vennep 
• VVSB  Sportpark de Boekhorst, Dr. Schaepmanlaan 2, 2211 AV Noordwijkerhout  
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FC Oegstgeest 

Eindelijk voetbal in de derde klasse op de Voscuyl 

Het eerste jaar van de fusieclub FC 
Oegstgeest was in velerlei opzichten 
memorabel te noemen met diepte- en 
hoogtepunten. Terugblikkend kan zonder de 
minste aarzeling gesteld worden dat de 
balans doorsloeg naar het positieve. Het 
samensmelten van VV Oegstgeest en UDO 
werd een feit en dankzij de gedegen 
voorbereiding is er een krachtige vereniging 
ontstaan die staat als een huis. De 
ingebruikname van het grotendeels nieuwe, 
schitterende complex onderstreept dit nog 
eens.  

Voetballend gezien leek het lange tijd weer 
‘des Oegstgeests’ te worden. Uiterst knappe 
resultaten met name in de beker werden 
afgewisseld met onthutsend zwakke 
prestaties tegen de laag geplaatste clubs in 
de afdeling. Aarlanderveen was 
ongenaakbaar en zo werd FC Oegstgeest 
weer veroordeeld tot de nacompetitie om 
promotie af te dwingen, een fenomeen waar 
de club bittere ervaringen mee had. Toen er 
ook nog eens tweespalt in de selectie 
ontstond en spelers voortijdig met de 
zomerstop begonnen leken de mannen van 
trainer Huig Jan Heeringa gedoemd het 
verblijf in de vierde klasse met minstens een 
jaar te verlengen.  

Timo Lichtenbeld: ,,Plots ontstond er echter 
in de resterende groep spelers een enorme 
verbetenheid en onverzettelijkheid. ‘We 
gaan het doen, we laten ons niet nog een 

keer piepelen’ was de algemene gedachte. 
Juist die eenheid bracht ons uiteindelijk de 
promotie waar we al zo lang naar snakten.” 
De nieuwe trainer Nico van der Salm zal het 
met gemengde gevoelens bekeken hebben. 
Het waren niet de minste spelers die de 
fusieclub achter zich lieten. Topschutter 
Abel Bormans zag zijn uitstekende optreden 
beloond worden met een overgang naar 
Katwijk, gebrek aan tijd en/of blessures 
deden Daniel Gras en Danny Wenink 
stoppen terwijl Eus Bayram en Adil Harfaoui 
om andere reden hun biezen pakten. ,,Een 
aderlating”, zo erkent Lichtenbeld. ,,Bormans 
had aan een halve kans genoeg om te 
scoren en Harfaoui was het creatieve brein 
op het middenveld. Speltechnisch draaide 
het vaak om hem. Je leverde de bal in bij 
hem en hij vond bijna altijd wel een juiste 
oplossing. Nu hij weg is zijn we gedwongen 
andere wegen naar het doel van de 
tegenstander te vinden. De nacompetitie 
heeft echter bewezen dat daar ook 
mogelijkheden liggen.”  

Van der Salm heeft zijn sporen in het 
regionale amateurvoetbal verdiend. De oud 
trainer van onder andere UVS en DoCoS is 
inmiddels bezig zijn stempel te drukken op 
de groep. ,,Rechtlijnig en veeleisend, zo zou 
ik hem kunnen betitelen. In mijn ogen past 
hij uitstekend bij deze club. Gelukkig zijn we 
niet alleen spelers kwijt geraakt, maar zijn er 
ook aanwinsten. Met Mitchel Zandbergen 
hebben we weer een uitstekende keeper 
onder de lat staan en  Melvin van Gent past 
ook in het plaatje. Kas Leenaers en Jesse 
Dercksen waren een tijdje gestopt met 
prestatievoetbal vanwege hun studie, maar 
sluiten nu weer aan bij de selectie. Vlak hen 
vooral niet uit is mijn advies.”  

De verdediger, die zijn voetbalcarrière 
begon bij UDO, wil zijn vingers niet branden 
aan een voorspelling wat betreft de kansen 
van zijn club in de competitie. ,,Heel simpel, 
van de clubs uit de derde klasse A ken ik 
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alleen Aarlanderveen. Dat was vorig seizoen 
een club die met kop en schouders boven 
de rest uitstak en ambities had om veel 
hoger te spelen. Mocht de ploeg in dezelfde 
samenstelling gaan spelen dan kunnen ze 
ook dit jaar hoge ogen gaan gooien. Verder 
kan ik alleen een gokje doen. Sporting 

Leiden deed het vorig jaar al goed en heeft 
zich nu versterkt. Het is afwachten geblazen 
wat wij kunnen klaarspelen. Vooralsnog zeg 
ik dat een plek ergens in de middenmoot 

haalbaar moet zijn, maar pin me daar niet op 
vast.”  

Van Van der Salm wordt verwacht dat hij 
een nieuw spelsysteem zal inslijpen bij de 
sterk gewijzigde groep. Handhaving is wel 
een absolute must; niemand binnen de club 

moet er aan denken de plek in de derde 
klasse weer prijs te moeten geven die met 
bloed zweet en tranen is veroverd. Het zou 
ook absoluut niet passen bij FC Oegstgeest

Ruud Fray 
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Lugdunum 

Daniël Gras kan niet wachten te starten 

Vorig jaar eindigde Lugdunum op een 
knappe derde plaats en wist zelfs een 
periodetitel te bemachtigen. Dat was een 
prestatie boven de verwachtingen van 
trainer Roberto Escudero en zeker ook de 
volgers van groenwit. De ploeg had te 
maken met langdurige blessures van de 

routiniers en er stond vaak een piepjong 
team in het veld. Aan het eind van het 
seizoen stopten de gebroeders Isitir en 
vertrokken Brian Thong en Arash Latifi naar 
elders. Omdat zij een heel belangrijke rol in 
het succes hadden gespeeld was dit een 
aderlating van jewelste. Nu de kruitdampen 
van het transfergeweld zijn opgetrokken kan 
geconcludeerd worden dat de Leidenaren er 
toch bepaald niet zwakker op zijn 
geworden. Spelers als Raymond van 
Heijningen, Adam Atif en Koos de Haas 
hebben absoluut een toegevoegde waarde 
in de derde klasse. Dat geldt ook voor 

nieuwkomers Eus Bayram en Daniël Gras, die 
bij FC Oegstgeest vertrokken. Gras: ,,Ik ga 
niet meer over vorig jaar praten, daar staat 
een streep onder. Ik richt mijn blik op de 
toekomst en die is hier bij Lugdunum. Al 
langer speelde ik met de gedachte te kiezen 
voor de Kikkerpolder. Zo’n anderhalf jaar 

geleden heb ik al eens gesproken met 
Escudero, maar toen heb ik het gelaten voor 
wat het was. Voor Eus en mij was de keus 
waar te gaan spelen makkelijk deze zomer 
toen we besloten FC Oegstgeest vaarwel te 
zeggen. Dat we juist samen de overstap 
maakten is ook geen toeval. Behalve dat we 
al lang voetbalmaatjes zijn moet je bedenken 
dat Hakan, de broer van Eus ook hier is gaan 
voetballen. Met hem speelde ik dertien jaar 
geleden in de D1 van UVS waar Eus toen de 
trainer van was. Heel grappig eigenlijk hoe 
zoiets later dan loopt.” 
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Omdat de twee nieuwe krachten van FC 
Oegstgeest het centrale duo vormden ligt 
de focus van Gras in ieder geval ook op die 
positie. De speler nog eens: ,,Ik kan ook uit 

de voeten als verdedigende middenvelder, 
maar mijn voorkeur gaat naar een plek 
centraal achterin.” Wat dat betreft krijgen 
zijn concurrenten de kans om zich te 
bewijzen: ,,In maart scheurde ik mijn 
enkelbanden en daarvan ben ik herstellende. 
Dat gaat mij veel te traag, maar eerlijk 
gezegd schortte het in mijn vakantie nog 
wel eens aan discipline wat betreft 
oefeningen en rust. Ik hoop echter weer heel 
snel op het veld te kunnen staan. Dat gaat 
lukken, want ik ben serieus en keihard aan 
het werken in de sportschool en bij de fysio. 
Ik geloof namelijk heel sterk in opnieuw een 
succesvol jaar voor Lugdunum.” 

De spelersgroep heeft ook steun aan Tim de 
Cler en Houssin Bezzai. Zij hebben een 
rugzak vol ervaring op een hoog niveau en 
spelen best een grote rol naast het veld. 
Gras nog eens: ,,De mix van oud en jong in 

een team is vaak een succesvolle. Eus is 
bijvoorbeeld 34, Mo is pas 17 is en ik ben 22. 
Hoger dan vorig jaar eindigen is het doel dit 
jaar. Gewaagd misschien, maar Ik denk dat 

dit wel 
degelijk 
haalbaar is.” 
Pikant zullen 
de wedstrijden 
tegen zijn 
oude club zijn. 
,,Zeker, 
misschien dat 
ik dan nog een 
extra drang 
voel om me te 
laten zien, 
maar vlak ook 
de potjes 
tegen Sporting 
Leiden niet uit. 
Daar speelt 
onze makker 
Adil Harfaoui.”  

Hoewel het 
natuurlijk geen echte graadmeter is vallen in 
de districtsbekerwedstrijd tegen 
Roodenburg eind augustus Koos de Haas en 
de op het oude nest teruggekeerde ‘Souf’ 
Boukhidous op. Hun samenspel is uitstekend 
en regelmatig vinden zij kort combinerend 
hun weg door de defensie van de 
tegenstander. Aan de kant nog steeds 
Martijn van Leeuwen. ,,Negen maanden 
geleden ben ik aan mijn enkel geopereerd 
en nog steeds heb ik last. Ik maak hele kleine 
stapjes, letterlijk en figuurlijk, maar hoop 
toch binnen afzienbare tijd mijn aandeel 
weer te leveren.” De selectie zou daar ook 
zeker bij gebaat zijn. Vooralsnog overheerst 
het optimisme bij Lugdunum. Gras tenslotte: 
,,Lugdunum heeft veel mogelijkheden. We 
gaan ervoor.”

 

Ruud Fray 
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Sporting Leiden (zaterdag) 

Ongekende weelde voor derdeklasser Sporting Leiden  

Er zijn niet veel trainers op dit niveau die 
kunnen stellen dat elke positie wel zo 
ongeveer dubbel bezet is. Cees van 
Tongeren moppert dan ook allesbehalve, 
maar is tegelijkertijd voorzichtig om te hoge 
verwachtingen uit te spreken. ,,De bezetting 
van de derde klasse is beduidend sterker 
dan vorig seizoen. Er zitten dit seizoen, naar 
ik verwacht, geen ‘kleintjes’ bij. De meeste 
ploegen hebben zich versterkt en wij gaan 
niet zomaar even deze klasse ontstijgen. 
Daar is meer voor nodig dan enkel maar een 
goede 
selectie. Maar 
ik zou wel 
liegen als ik 
zou stellen 
dat er bij 
Sporting 
Leiden niet 
voldoende 
kwaliteiten 
voor handen 
zijn. Het 
nadeel van 
een grote 
selectie is ook 
dat er meer 
dan 
voldoende 
concurrentie zal zijn en dan is de vraag hoe 
teleurgestelde spelers om gaan met 
tegenslagen. Er kunnen er per wedstrijd 
maar elf spelen en drie invallen, zo simpel is 
het.” 

Van Tongeren zag Ronald Mink en Jordy 
Heemskerk overstappen vanuit de 
zondagtak. Regelrechte versterkingen. 
Aymen Mizab verruilde Meerburg voor de 
fusieclub en van deze speler is bekend dat er 
creativiteit en snelheid wordt toegevoegd 
aan de selectie. Mitchel Donders verliet 
Voorschoten’97 en bij FC Oegstgeest was er 
somberheid waarneembaar omdat Adil 
Harfaoui neerstreek in het Leidse. Alecs Aulic 

tenslotte speelde de nodige wedstrijden 
voor FC Rijnvogels 2 en van hem mag ook 
het nodige worden verwacht. ,,Met deze 
jongens ben ik absoluut blij en ik krijg als 
trainer nog meer mogelijkheden dan in het 
voorbije seizoen. Dat neemt niet weg dat 
het vertrek van Renaldo van den Berg en 
Zakaria Bardaa naar RCL aderlatingen zijn, 
maar door de bank genomen zitten we wel 
in de plus. Op het moment van dit gesprek 
mis ik nog acht spelers en toch heb ik met 
de aanwezige jongens al veel leuks gezien. 

Er zit dus zonder 
meer muziek in, 
maar de 
oefenwedstrijd 
tegen Sporting 
Leiden (zondag) 
bewees ook dat 
we nog veel 
stappen moeten 
maken. Door tal 
van persoonlijke 
fouten kwamen we 
op een 3-0 
achterstand en dat 
was wel een wake 
up call. Uiteindelijk 
wonnen we nog 
wel met 5-3 en 

versloegen we eerder ook Meerburg 
ruimschoots.” 

Wanneer Van Tongeren, die bulkt van de 
ambitie om het als trainer ook nog hogerop 
te zoeken, zijn selectie overziet dan kan er 
een prettige conclusie worden getrokken. 
,,Er staan bijna twintig jongens die in 1 
zouden kunnen spelen. Dat is dus een bijna 
dubbele bezetting. Dat betekent dus dat 
spelers niet moeten denken dat ze als 
vanzelfsprekend in de basis zullen staan. Er 
zal intensief getraind moeten worden en ze 
zullen elkaar scherp moeten houden tijdens 
de training en de wedstrijden. Daar is op 
zich niets mis mee natuurlijk. Ik heb in de 
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eerste weken ook gezien dat ze daarvan 
doordrongen zijn. Doordat we een grote 
groep hebben, was het ook niet nodig om 
heel veel oefenduels te spelen. We konden 
makkelijk 11 tegen 11 spelen in 
wedstrijdvorm en daar haal je als trainer ook 
genoeg uit.” 

De immer bevlogen trainer stipte al aan dat 
de derde klasse A gevuld is door sterke 
tegenstanders. ,,Ik kan wel zeven of acht 
ploegen noemen die voor de vier prijzen 
gaan spelen. Daar hoort Sporting bij. Onze 
inzet zal minimaal top vijf zijn en eigenlijk 
moeten we gezien de selectie een prijs 
kunnen pakken. Ik ben benieuwd naar 
Lugdunum. Individueel sterke spelers, maar 
wat doen ze als groep? Aarlanderveen heeft 

een sterke selectie en zij zijn versterkt omdat 
er daar op financieel gebied mogelijkheden 
liggen. FC Oegstgeest heeft wel wat 
ingeleverd, maar valt zeker niet te 
onderschatten. Be Fair, Nieuwkoop en VVSB 
zullen ook gaan meestrijden en zo kan ik er 
nog wel wat noemen. Het zal op zeker een 

meeslepende competitie gaan worden. 
Uiteraard zou het voor de groep, maar ook 
voor mezelf fantastisch zijn als we volgend 
jaar in de tweede klasse zouden kunnen 
spelen. Dan krijgen we er Leidse derby’s bij. 
Tegen DoCoS, met mijn maatje van destijds 
(nog steeds overigens, HK) Dennis Olman, 
spelen zou ik zeker zien zitten. Maar zoals 
gezegd; dan moeten we onze kwaliteiten 
wel gaan laten spreken.”

 

Hennie Kanbier 
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TAVV 

Yannick Otto, terug op het oude nest bij TAVV, is 
voorzichtig met uitspraken 

Arie van Duijn, de trainer van opponent van 
de dag SJZ (Rabobank LAV Cup, 24 augustus 
j.l.) is glashelder over TAVV: ,,Deze ploeg 
gaat bij de top vier eindigen van de derde 
klasse. Qua spelersmateriaal staat er gewoon 
een hele goede groep. Centrale verdediger 
Yannick Otto, die de kleuren van zijn club 
TAVV weer verdedigt na een uitstapje naar 
ARC, is aanzienlijk voorzichtiger: ,,Deze club 
is de degradant en dan wordt er 
automatisch verwacht dat je direct in de top 
gaat meedraaien om weer terug te keren. Ik 
weiger in die verwachtingen mee te gaan.” 

Vervolgend: ,,We hebben een nieuwe groep 
en dat brengt een gewenningsproces met 
zich mee. Zeker, de nieuwe jongens zijn 
potentiele basisspelers en daarmee is de 
selectie breder dan vorig jaar. Het wordt 
nog een lastige zaak voor onze trainer de 
juiste mensen op de goede plaats te zetten. 
Dat is wel een luxe probleem ja.”  

Van Otto wordt ook veel verwacht. Na vier 
jaar (uitstekend spelend) in de basis gestaan 
te hebben probeerde hij bij ARC om een 
flinke stap hogerop te komen. Dat jaar is niet 
geworden wat de verdediger ervan 
verwachtte en een terugkeer naar zijn roots 
lag dan ook voor de hand. ,,Ik heb TAVV 
natuurlijk vorig jaar gevolgd en als het 
enigszins kon kwam ik kijken. Tenslotte 
speelden en spelen mijn maatjes hier. Het is 
dan ook goed om weer terug te zijn. In 
kreten als ‘de rots in de branding’ is weer 
terug, de De Ligt van TAVV ga ik niet mee. Ik 
hoop mijn steentje te kunnen bijdragen in 
een goed seizoen. Houd het daar maar op.”  

Realist als Otto is wil hij niet inschatten wat 
de kracht van de ploeg uit Ter Aar is ten 
opzichte van de andere teams uit de derde 
klasse A. Ook voor de volgers van het 
regionale voetbal is de kracht van de clubs 
in 3A lastig in te schatten. Hoe gaat 
nieuwkomer Aarlanderveen het doen dat in 

de vierde klasse volstrekt ongenaakbaar 
was? Lugdunum is uitstekend uit de 
overschrijvingsperiode gekomen; vertaalt 
dat zich ook in klinkende resultaten? Otto 
hierover: ,,Voetbaltechnisch gezien is deze 
klasse natuurlijk een stap terug, laat daar 
geen misverstanden over bestaan. We zullen 

clubs treffen die weigeren te voetballen om 
het zo maar eens uit te drukken. Wij zullen 
daar mee om moeten gaan. Uitgaan van 
eigen kracht is een cliché, maar ik denk dat 
het wel degelijk opgaat voor TAVV. Ik ga me 
nu nog niet vastpinnen op uitspraken als ‘we 
gaan voor hoog in het linker rijtje’ of ‘een 
periodetitel moet haalbaar zijn’. Stel me die 
vraag nog maar eens zo eind oktober of 
begin november. Dan kan ik wat zinnigs 
zeggen. Veel hangt af van de snelheid 
waarop het gewenningsproces verloopt. Ik 
ben er echter van overtuigd dat TAVV zijn 
partijtje mee gaat blazen dit jaar.” 
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Vorig seizoen was het qua resultaten niet 
best voor TAVV om het maar vriendelijk te 
stellen. Een kansloze degradatie met weinig 
doelpunten voor en heel veel tegen laat zich 
niet anders betitelen. Als excuus kan naar de 
vele blessures gewezen worden en naar de 
te smalle selectie, maar niet alles kan met de 
mantel der liefde bedekt worden.  De trainer 
werd niet bekritiseerd en niemand van de 
selectie zocht zijn heil elders, integendeel, er 
stroomden een paar uitstekende krachten in. 
Dat zegt veel over de sfeer in de groep en 
club en duidt op vertrouwen en continuïteit. 
Van Duijn zou dan ook best eens gelijk 
kunnen krijgen. 

Gekeken naar andere spelers die zijn 
gekomen naast Otto kan gesteld worden dat 
Nieuwkoop de meeste input leverde. Jeffrey 
Pieterse, Sebas van der Voorn en Dorus 
Boddeke kwamen de blauwwitten 
versterken. Rodney Pater verliet ARC ten 
faveure van TAVV en Martijn Griffioen kwam 
uiteindelijk alsnog niet over van Fortuna 
Wormerveer. Al met al lijken de Ter Aarders 
breder te zijn geworden en mag een 
beduidend beter seizoen worden verwacht 
dan in 2018-2019. Toch heeft ‘Taffie’ in de 
jaren daarvoor bewezen een waardige 
tweedeklasser te kunnen zijn. Nu eerst maar 
uit de derde klasse zien te komen… 

 

Ruud Fray 
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Competitieprogramma – zaterdag, 3e klasse A 

Speelronde 1 (21 september)    Speelronde 2 (28 september) 

Lugdunum-Gouda     VVC-Alphia 
Blauw Zwart-CVC Reeuwijk    FC Oegstgeest-Sporting Leiden 
VVSB-Nieuwkoop     Be Fair-Lugdunum 
Alphia-Be Fair      Gouda-FC Oudewater 
FC Oudewater-Aarlanderveen    CVC Reeuwijk-VVSB 
TAVV-FC Oegstgeest     Nieuwkoop-Blauw Zwart 
Sporting Leiden-VVC     Aarlanderveen-TAVV 
  

Speelronde 3 (5 oktober)    Speelronde 4 (12 oktober) 

Lugdunum-FC Oegstgeest    Alphia-VVSB 
Blauw Zwart-VVC     FC Oudewater-Blauw Zwart 
VVSB-Aarlanderveen     TAVV-Lugdunum 
FC Oudewater-Alphia     Sporting Leiden-Be Fair 
Be Fair-Gouda      VVC-Gouda 
CVC Reeuwijk-TAVV     FC Oegstgeest-CVC Reeuwijk 
Nieuwkoop-Sporting Leiden    Aarlanderveen-Nieuwkoop 
  
Speelronde 5 (19 oktober)    Speelronde 6 (26 oktober) 
 
Lugdunum-FC Oudewater    Lugdunum-Blauw Zwart 
Blauw Zwart-Sporting Leiden    Alphia-Nieuwkoop 
VVSB-VVC      FC Oudewater-VVSB 
Be Fair-TAVV      TAVV-Gouda 
Gouda-Aarlanderveen     Sporting Leiden-CVC Reeuwijk 
CVC Reeuwijk-Alphia     FC Oegstgeest-VVC 
Nieuwkoop-FC Oegstgeest    Aarlanderveen-Be Fair 
 
Speelronde 7 (2 november)    Speelronde 8 (9 november) 
 
Blauw Zwart-Alphia     Alphia-Lugdunum 
VVSB-TAVV      TAVV-Nieuwkoop 
VVC-Aarlanderveen     Sporting Leiden-VVSB 
Be Fair-FC Oegstgeest     VVC-Be Fair 
Gouda-Sporting Leiden     FC Oegstgeest-FC Oudewater 
CVC Reeuwijk-FC Oudewater    Gouda-CVC Reeuwijk 
Nieuwkoop-Lugdunum     Aarlanderveen-Blauw Zwart 
 
Speelronde 9 (23 november)    Speelronde 10 (30 november) 
 
Lugdunum-Aarlanderveen    VVSB-Lugdunum 
Blauw Zwart-VVSB     TAVV-Blauw Zwart 
Alphia-sporting Leiden     Sporting Leiden-FC Oudewater 
FC Oudewater-TAVV     VVC-CVC Reeuwijk 
FC Oegstgeest-Gouda     Be Fair-Nieuwkoop 
CVC Reeuwijk-Be Fair     Gouda-Alphia 
Nieuwkoop-VVC      Aarlanderveen-FC Oegstgeest 
 
Speelronde 11 (7 december)    Speelronde 12 (14 december) 
 
Lugdunum-Sporting Leiden    Sporting Leiden-TAVV 
Blauw Zwart-FC Oegstgeest    VVC-Lugdunum 
VVSB-Be Fair      FC Oegstgeest-VVSB 
Alphia-TAVV      Be Fair-Oudewater 
FC Oudewater-VVC     Gouda-Blauw Zwart 
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CVC Reeuwijk-Aarlanderveen    CVC Reeuwijk-Nieuwkoop 
Nieuwkoop-Gouda     Aarlanderveen-Alphia   
  
Speelronde 13 (25 januari)    Speelronde 14 (1 februari) 
 
Lugdunum-CVC Reeuwijk     VVC-Sporting Leiden 
Blauw Zwart- Be Fair     FC Oegstgeest-Lugdunum 
VVSB-Gouda      Be Fair-Alphia 
Alphia-FC Oegstgeest     Gouda-TAVV 
FC Oudewater-Nieuwkoop    CVC Reeuwijk-Blauw Zwart 
TAVV-VVC      Nieuwkoop-VVSB 
Sporting Leiden-Aarlanderveen    Aarlanderveen-FC Oudewater 
 
Speelronde 15 (8 februari)    Speelronde 16 (15 februari) 
 
Lugdunum-Nieuwkoop     FC Oudewater-Lugdunum 
Blauw Zwart-Aarlanderveen    VVC-Blauw Zwart 
VVSB-FC Oudewater     FC Oegstgeest-TAVV 
Alphia-CVC Reeuwijk     Be Fair-Sporting Leiden 
TAVV-Be Fair      CVC Reeuwijk-Gouda 
Sporting leiden-FC Oegstgeest    Nieuwkoop-Alphia 
Gouda-VVC      Aarlanderveen-VVSB 
 
Speelronde 17 (7 maart)     Speelronde 18 (14 maart) 
 
Blauw Zwart-Lugdunum     Lugdunum-Alphia 
VVSB-CVC Reeuwijk     VVSB-Blauw Zwart 
Alphia-FC Oudewater     Fc Oudewater-FC Oegstgeest 
TAVV-Aarlanderveen     Be Fair-VVC 
Sporting Leiden-Nieuwkoop    CVC Reeuwijk-Sporting Leiden 
VVC-FC Oegstgeest     Nieuwkoop-TAVV 
Gouda-Be Fair      Aarlnderveen-Gouda 
 
Speelronde 19 (21 maart)    Speelronde 20 (28 maart) 
 
Lugdunum-VVC      VVSB-Alphia 
Blauw Zwart-Nieuwkoop     VVC-TAVV 
Alphia-Aarlanderveen     Be Fair-Blauw Zwart 
FC Oudewater-CVC Reeuwijk    Gouda-FC Oegstgeest 
TAVV-VVSB      CVC Reeuwijk-Lugdunum 
Sporting Leiden-Gouda     Nieuwkoop-FC Oudewater 
FC Oegstgeest-Be Fair     Aarlanderveen-Sporting Leiden 
 
Speelronde 21 (4 april)     Speelronde 22 (18 april) 
 
Lugdunum-VVSB      Blauw Zwart-FC Oudewater 
Blauw Zwart-Gouda     TAVV-CVC Reeuwijk 
Alphia-VVC      Sporting Leiden-Lugdunum 
FC Oudewater-Be Fair     VVC-VVSB 
TAVV-Sporting Leiden     FC Oegstgeest-Alphia 
FC Oegstgeest-Aarlanderveen    Be Fair-Aarlanderveen 
Nieuwkoop-CVC Reeuwijk    Gouda-Nieuwkoop 
 
Speelronde 23 (25 april)     Speelronde 24 (9 mei) 
 
Lugdunum-TAVV      TAVV-Alphia 
VVSB-Sporting Leiden     Sporting Leiden-Blauw Zwart 
Alphia-Blauw Zwart     VVC-FC Oudewater 
FC Oudewater-Gouda     FC Oegstgeest-Nieuwkoop 
CVC Reeuwijk-FC Oegstgeest    Be Fair-CVC Reeuwijk 
Nieuwkoop-Be Fair     Gouda-VVSB 
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Aarlanderveen-VVC     Aarlanderveen-Lugdunum 
   
Speelronde 25 (16 mei)     Speelronde 26 (23 mei) 
 
Lugdunum-Be Fair     TAVV-FC Oudewater 
Blauw Zwart-TAVV     Sporting Leiden-Alphia 
VVSB-FC Oegstgeest     VVC-Nieuwkoop 
Alphia-Gouda      FC Oegstgeest-Blauw Zwart 
FC Oudewater-Sporting Leiden    Be Fair-VVSB 
CVC Reeuwijk-VVC     Gouda-Lugdunum 
Nieuwkoop-Aarlanderveen    Aarlanderveen-CVC Reeuwijk 
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Vierde klasse zaterdag A 

Veel (nieuwe) dorpsderby’s in de vierde klasse A 

Hoe vreemd het ook moge klinken, er wordt door sommige, soms hoger spelende, regioclubs 
een tikje jaloers gekeken naar de indeling van de vierde klasse A. Hoewel deze afdeling de 
absolute kelderklasse van West 2 is, maken de vele (dorps) derby’s het spelen in deze klasse 
meer dan goed. Veel uitwedstrijden zijn voor de spelers, maar ook voor de aanhangers, makkelijk 
met het fietsje te bezoeken. Wat te denken van het treffen tussen Koudekerk (opgericht in 1938) 
en Bernardus (opgericht in 1947)? Door de overstap van Bernardus naar de zaterdag, treffen de 
buren elkaar voor het eerst in hun bestaan in competitieverband. Dat geldt ook voor de 
ontmoeting tussen MMO (ook nieuw op de zaterdag) en naaste bewoner Woubrugge. Daarnaast 
staat ook voor het eerst het dorpstreffen tussen Bernardus en Hazerswoudse Boys op het 
competitieprogramma. Omdat ook SJZ koos voor de zaterdag, is dit seizoen het Zoeterwoudse 
onderonsje, Meerburg – SJZ, weer in ere hersteld.  

Op trainersgebied waren bij de ‘LAV-clubs’ uit deze klasse hier en daar wat mutaties. De 
Zoeterwoudse ploegen begroetten allebei een nieuwe trainer. Huig-Jan Heeringa (Meerburg) 
kwam over van FC Oegstgeest, waar hij met promotie naar de derde klasse afscheid  nam van de 
club. Heeringa staat voor de uitdaging om van Meerburg weer een aansprekende club in de 
vierde klasse te maken. Arie van Duijn kwam  over naar SJZ, na 3 seizoenen Valken’68 te hebben 
getraind. Ook Football Factory stelde een nieuwe trainer aan (Mo Naciri), terwijl bij Koudekerk 
(Ronald Rosdorff), LSVV’70 (Freek Jansen), Roodenburg (Nouri Essaoui) en Warmunda (Barry van 
Rijn) alles bij het oude bleef. Naast ‘overstappers’ Bernardus, MMO en Warmunda, is er dit seizoen 
nog een nieuw gezicht in de deze klasse. FC Boshuizen maakt, onder leiding van Nino Poulina, 
een doorstart met een zaterdagtak. Poulina trainde vorig seizoen een jeugdteam van RCL, na 
eerder de hoofdmacht van Roodenburg onder zijn hoede te hebben gehad.  

Kickers’69, eerder ook een zondagclub, en SJC, vorig seizoen debuterend in deze klasse, komen 
ook uit in deze klasse. Clubs als Alphense Boys en ‘LAV’er Zwammerdam zijn ‘veroordeeld’ tot de 
vierde klasse B. Floreant verkaste naar de vierde klasse C.  

Op voorhand lijkt er geen sprake te zijn van een uitgesproken topfavoriet in deze klasse, dus ook 
op dat gebied kan het een heel interessant seizoen gaan worden. In ieder geval is voor de 
romantici onder de regionale amateurvoetballiefhebbers een bezoek aan een wedstrijd in deze 
afdeling meer dan de moeite waard!  

Indeling en complexen: 
• Bernardus  Sportpark Bernardus, Sweelincklaan 1, 2394 GP  Hazerswoude-Rijndijk 
• FC Boshuizen  Sportpark Boshuizerkade, Boshuizerkade, 2321 TS Leiden 
• Football Factory  Universitair Sportcomplex, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden 
• Hazerswoude Boys Sportpark Haz Boys, Sportparklaan 15, 2391 AX Hazerswoude-Dorp 
• Kickers ’69  Sportpark Kickers ’69, Beukenlaan 50, 2451 ZE Leimuiden 
• Koudekerk  Sportpark Koudekerk, Gruttolaan 13, 2396 JB Koudekerk aan den Rijn 
• LSVV ’70 Sportpark  De Kikkerpolder, Oegstgeesterweg 2, 2334 BZ Leiden 
• Meerburg  Sportpark Meerburg, Hans Eckplein 1, 2382 AZ Zoeterwoude 
• MMO    Sportpark MMO, Vlietkade 1, 2355 CR Hoogmade 
• Roodenburg  Sportpark Noord, Pieter Bothstraat, 2315 AN Leiden 
• SJC   Sportpark SJC, Lageweg 6, 2201 TV Noordwijk 
• SJZ   Sportpark Haasbroek, Nieuweweg 6, 2381 NW Zoeterwoude 
• Warmunda  Sportpark Het Overbos, Herenweg 92a, 2361 EV Warmond 
• Woubrugge  Sportpark Bateweg Noord,  Bateweg 76, 2481 AN Woubrugge  
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Football Factory 

Floris Hooghiemstra ziet elan bij Football Factory 

Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het 
leven, een vaak gebezigde quote. Floris 
Hooghiemstra kan als geen ander het 
spelletje relativeren op de dag waarop hij 
het komende seizoen van Football Factory 
onder de loep neemt. ,,Gisteravond om 
22.00 uur kreeg ik te horen dat mijn scriptie 
was goedgekeurd. Een tikje aan de late kant 
als je bedenkt dat ik me vandaag voor het 
laatst kon herinschrijven.” Spanning volop 
dus in huize Hooghiemstra, maar eind goed 
al goed, zo bleek. Daarbij komt nog eens dat 
de speler van Football Factory ook recent 
begonnen is bij een nieuwe werkgever. Alle 
redenen om de speler namens 
leidenamateurvoetbal te feliciteren en een 
glanzende toekomst toe te wensen. 

Aanzienlijk minder vrolijk was het afgelopen 
seizoen voor zijn club, sterker nog, het was 
vrijwel louter droefenis. Hooghiemstra 
hierover: ,,Tja, er waren allerlei factoren 
debet aan het echec, maar uiteindelijk tellen 
de kille cijfers en die waren niet best. 

Hoewel er geen naargeestige sfeer in de 
groep hing zouden meer punten heerlijk 
gesmaakt hebben. Ik denk, nee, weet zeker, 
dat de vierde klasse A een heel ander 
Football Factory gaat zien komend seizoen. 
De basis daarvoor is gelegd in China, een fe-
no-me-na-le ervaring in meerdere opzichten. 
Natuurlijk is het briljant als je met je amateur 
cluppie de unieke gelegenheid krijgt een 
toernooi te spelen in zo’n land. Behalve het 
voetbal is het ook een levenservaring dat je 
voor altijd bij je draagt. Sec gelet op het 
voetbal hebben we ook geweldig veel 
opgestoken. De groep was versterkt met 
gastspelers uit hogere klassen, zelfs uit de 
derde divisie. Het waren niet altijd 
basisspelers daar, maar ze tilden ons wel 
naar een aanzienlijk hoger niveau. De club 
heeft daar een prestatie neergezet die klinkt 
als een klok. Uiteindelijk werden we 
uitgeschakeld door de latere finalist die we 
meer dan behoorlijk weerwerk hebben 
kunnen geven. We hebben deze zomer in 
feite gewoon doorgetraind, het was een 
heerlijk leerproces in Ghangzhou en 
logischerwijze zit het conditioneel wel goed. 
Tel daarbij op het meer dan gewone quotum 
nieuwkomers met kwaliteiten en je zult 
komend seizoen een herboren Football 
Factory zien.”  

Spreekt hier de clubman die de wereld ziet 
door een roze bril? Als je naar de resultaten 
van vorig jaar bekijkt en in ogenschouw 
neemt dat sterkhouders als Gary Person en 
Casco Corte Real vertrokken wel. 
Hooghiemstra echter: ,,Zeker, we zullen ze 
missen, maar kijk eens naar de nieuwkomers. 
Er komen een aantal jongens van de Haagse 
tak van Factory, die daar op een te laag 
niveau acteerden. Ze kunnen en willen meer 
en komen dat hier bewijzen. De klasse van 
een paar andere nieuwelingen is inmiddels 
ook duidelijk.” Het blijft niet bij spelers. De 
studentenclub heeft ook een nieuwe 
assistent trainer. ,,Mo Naciri ken ik van een 
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aantal jaren terug toen hij nog bij ons 
voetbalde. Ik kan oprecht zeggen dat het de 
beste speler is waarmee ik ooit in een team 
zat. Later trainde hij onze dames en ik 
hoorde louter positieve geluiden. Het is een 
sterke persoonlijkheid die  samen met 
hoofdtrainer Youcef Boukhedmi structuur 
kan aanbrengen; zij zullen niet aarzelen 
keuzes te maken al zal niet iedereen daar blij 
mee zijn. De taak om de ervaringen in China 
en de weelde van een  veel bredere selectie 
om te zetten in klinkende resultaten lijkt me 
hem op het lijf geschreven.” 

Volgens de speler wordt het seizoen 2019-
2020 een transitiejaar: van vrijblijvend 
voetbal ergens in de onderste regionen van 
de vierde klasse tot prestatief voetbal 
structureel minimaal in de middenmoot. 
,,Het is aan de groep de ervaringen in China, 
de boost van de nieuwkomers en de input 
van de nieuwe trainer te vertalen op de 
ranglijst. In mei volgend jaar gaan we eens 
kijken waar we staan.” 

 

Ruud Fray 
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Koudekerk 

Gaat Ronald Rosdorff op voor laatste kunstje? 

Net terug van een heerlijk vakantie in Spanje 
met vrouw, kinderen en aanhang, althans op 
het moment van het vraaggesprek, heeft 
Ronald Rosdorff weer veel trek in komend 
seizoen.   

Eerst even terugblikken op het voorbije 
seizoen. ,,Aan het begin van het seizoen 
speelden we een aantal goede wedstrijden. 
Het spel zag er prima uit en we zaten in een 
goede flow. Vanuit het niets liepen we 

tegen Roodenburg tegen een zeperd aan en 
kwam de klad er een beetje in. Onze eerste 
spits, Bryan van Delft, raakte al snel lang 
geblesseerd en daarmee misten we een 
kapstok waar we het elftal aan op konden 
hangen en dat was van invloed op het spel. 
De trainingsopkomst was ook niet 
voldoende en dat is van invloed geweest op 
de fitheid. Dat zag je terug in het veld, we 
konden niet voldoende gas geven. Al met al 
hebben we te veel punten verspeeld tegen 

clubs onder ons of direct boven ons. Het is 
belangrijk om ook kritisch naar je eigen 
functioneren te kijken. Alleen de bal bij de 
spelers neerleggen is een verkeerde insteek, 
input vanuit de groep en input vanuit eigen 
waarneming zorgen ervoor dat je er van 
leert en dat gaan we inzetten om het dit jaar 
beter te doen.” 

Hoe verliepen de eerste weken in het 
nieuwe seizoen? ,,Op zich goed, de gasten 

zijn enthousiast, we proberen duidelijk aan 
te geven hoe we willen spelen en te leren 
van de zaken die voor verbetering vatbaar 
zijn. Gebruiken daar ook tv-beelden voor om 
het beter te kunnen visualiseren.” 

Rosdorff over zijn selectie. ,,De groep is bijna 
intact gebleven. Jordy Melchert, Tony van 
Ooi, Ruben van den Berg en Chris Vergunst 
zijn wel gestopt bij het eerste. Vanuit de 
eigen jeugd zijn er  jonge gasten 
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ingestroomd en die brengen weer een 
andere dynamiek. We leggen nu de basis 
voor een, hopelijk, goed seizoen.” 

Vorig seizoen werd Koudekerk achtste. Was 
is nu de insteek? ,,Zolang mogelijk meedoen 
in de top 5 en dan hopen op een prijs. Ik ben 
nooit zo van het doen van grote 
voorspellingen, ze zeggen meestal niet 

zoveel. Mijn eigen doelstelling is om de 
groep op basis van mijn eigen ervaring en 
kennis en met behulp van een uiterst 
bekwame staf stappen te laten zetten in de 
persoonlijke ontwikkeling en als team. 
Daarbij moeten we waken om de groep niet 
vol te pompen met allerlei zaken, maar ze 
meer de hoofdlijnen aangeven en ze vooral 
ook zelf laten denken. Het team heeft best 
veel potentie dus het is aan ons om dat eruit 
te laten komen.” 

Was er nog twijfel geweest om door te gaan 
aan de Gruttolaan? ,,Pfff goeie vraag. Er is 
nog wel een vurig verlangen om de 
degradatie van het jaar daarvoor ongedaan 
te maken.  

Dat is een zwarte bladzijde uit mijn carrière 
en dus besloot ik dat het hier nog niet klaar 
is.” 

Over de tegenstanders.  ,,Toch wat lastig in 
te schatten, ook door de instroom van de 
zondagclubs. Het is wel heel leuk dat de 
clubs zo dicht bij elkaar gevestigd zijn. Ik 
hoop dan ook op veel supporters en mooie 

derby’s.” 

Wat zijn, 
tenslotte, de 
ambities van 
Rosdorff? ,,Ik 
ben nu 24 jaar 
hoofdtrainer, 
daarvoor was ik 
bij de jeugd 
betrokken dus 
waar sta ik in 
mijn loopbaan?? 
Ik ben van 
nature geen 
planner en ben 
ooit door de 
voorzitter van 
Lugdunum 
gevraagd om 
mijn 

trainersdiploma te gaan halen en de jeugd te 
gaan trainen. Dat heb ik gedaan en van het 
één kwam het ander. Mijn keuzes voor de 
diverse clubs heb ik meestal op gevoel 
gemaakt en niet vanuit ambitie. Ik heb het 
voorrecht gehad om bij hele leuke clubs 
trainertje te mogen spelen. Bij al die clubs 
heb ik nog steeds waardevolle contacten 
zowel met spelers als stafleden. Daar ben ik 
trots op. Het is voor mij de echte charme 
van het trainersvak. Het is een hobby en dat 
vergeten sommige trainers nog wel eens. 
Mijn ambitie betreft mijn maatschappelijke 
carrière en vooral mijn gezin. Ik ben 
gezegend met een vrouw die me daar altijd 
heel vrij in heeft gelaten. Straks komt er een 
tijd dat ik een ander pad kies en dus andere 
dingen ga doen.” 

 

Arie Koeman 
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LSVV ‘70 

Ongeduld maar geen hunkering bij LSVV'70
Nieuwkomer bij LSVV’70,  Erik Lagas, 
onderging een ware vuurdoop bij de 
conditietest in de duinen en moest rap 
amechtig afhaken. ,,Als het om het 
conditionele vermogen gaat heeft LSVV’70 

een bedenkelijke reputatie, althans, 
welingelichte bronnen meldden mij dat de 
pijp pakweg twintig minuten voor tijd in een 
wedstrijd toch wel aardig leeg was. De 
meeste spelers beperken hun loopacties dan 
tot het absolute minimum”, zo werd mij 
verzekerd. Logisch dat ik vol vertrouwen dan 
aan de jaarlijkse  duinloop begon. Na twee 
ronden moest ik als eerste afhaken. De rest 
liep er nog twee en sommigen eindigden 
zelfs met een estafette. Bizar. Zo 
welingelicht waren die bronnen klaarblijkelijk 
niet of de selectie heeft qua 
uithoudingsvermogen een boost gekregen.”  

Sceptici zouden kunnen vermoeden dat de 
oud-speler van UDO,UVS, Feijenoord, NAC, 
Quick Boys, Roodenburg, GHC en Ter Leede 
inmiddels een lichamelijk wrak is, maar het 

tegendeel is waar. De kilometervreter heeft 
de laatste vijf jaar in een vriendenteam 
gespeeld en niet onverdienstelijk ook. ,,Voor 
gezwoeg in de duinen ben ik niet naar 
LSVV’70 gekomen”, meldt de middenvelder 
voor alle duidelijkheid. ,,Wel voor met veel 
plezier op aanvaardbaar niveau voetballen. 
Dat deed ik ook bij Ter Leede, maar toen 
Guido Leugering, een goede vriend van me, 
een visje uitwierp heb ik toegehapt. Ik ben 
een echte ‘Leienaar’ en heb een kleine thuis, 
dus dat maakte de keus nog eens 
makkelijker.”  

Een sterk punt van Lagas is zijn 
aanpassingsvermogen. Hij woonde onder 
ander in Finland, Brussel, Buenos Aires en 
Barcelona en voelde zich daar al heel rap 
thuis. Met de zeden en gewoonten van de 
cultclub heeft hij ook geen enkele moeite. 
De tweets van LSVV’70  zijn inmiddels 
overbekend: ‘voor morgen hebben we reeds 
acht afmeldingen en still counting’. Om een 
goede indruk te maken heeft Lagas zich 
inmiddels afgemeld voor de eerste 
competitiewedstrijd (uit bij Koudekerk): ,,Ja, 
verjaardagen he? En zeker die van de kleine 
meid gaan voor, maar bij de eerste 
thuiswedstrijd tegen SJZ sta ik er. Wel 
jammer dat ik die pot tegen Koudekerk mis. 
Ik hoorde dat het verschrikkelijk aardige 
gasten zijn met dezelfde voetbalfilosofie als 
wij. Nou ja, we spelen ook nog thuis tegen 
ze.”  

Verder is de vierde klasse A een 
onbeschreven blad voor de nieuwe 
aanwinst. ,,Eerlijk gezegd heb ik het niet zo 
gevolgd de laatste jaren. Ik weet dat er een 
aantal zondagploegen bij zijn gekomen zoals 
Warmunda en SJZ, maar daar houdt het wel 
mee op. Nee, wacht, er is natuurlijk de derby 
tegen de collega studentenclub Football 
Factory. Dat schijnt echter niet zo te leven. 
Dat heb ik wel anders meegemaakt.”  
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Toen hij in Argentinië woonde heeft hij de 
derby’s bezocht tussen Boca Juniors, River 
Plate en Indenpediente. ,,Daar liep je tussen 
zwaargewapende militairen door naar het 
stadion. Haat, pure haat voelde je in en om 
het stadion.” Wat dat betreft zal Lagas het 
wellicht een wat suffe bedoening vinden in 
het Leidse. Terug naar LSVV’70 en de 
ambities van de club: ,,Die zijn er niet”, 
verklaart hij stellig. ,,De vierde klasse is een 
mooie omgeving om zaterdags heerlijk 
tegen een balletje te trappen. Mocht een en 
ander op een wonderbaarlijke wijze tot een 
periodetitel en nacompetitie leiden, dan is 
promotie geenszins het doel.” Een 
gewetensvraag tot slot: ,,Stel bij een 0-0 
stand in de laatste minuut krijgt de Leidse 
ploeg een penalty. Winst betekent de 
overgang naar de derde klasse. Wordt de 

strafschop huizenhoog over geschoten? Na 
een lichte aarzeling: ,,De strafschop wordt 
natuurlijk benut, waarna de KNVB gevraagd 
wordt ons lekker in de vierde klasse te 
laten.” Het lijkt of Erik Lagas al jaren bij LSVV 
speelt. 

Overigens vergat de studentenploeg zich in 
te schrijven voor de districtsbeker. En niet 
minder opvallend: waar menige 
competitiegenoot de training hervatte in de 
tweede week van augustus, werden de 
voetbalschoenen bij LSVV’70 pas op 29 
augustus uit het vet gehaald. Een verklaring 
voor de Leidse club is veelzeggend. Zo viel 
op twitter te lezen: ‘weten de clubs niet dat 
de competitie al wat jaren pas begint in de 
laatste week van september’? LSVV’70 ten 
voeten uit.

 

Ruud Fray 
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Meerburg 

Meerburg met Heeringa zoekt eerherstel 

Over het afgelopen seizoen is wat Meerburg 
betreft al genoeg gezegd en geschreven, 
terugkijken hierop heeft dan ook geen 
enkele zin. Dat het beter moet en kan daar is 
iedereen het wel over eens, en aangezien de 
jeugd over het algemeen de toekomst heeft 
zal het de komende tijd goed toeven zijn op 
het sportpark aan het Hans Eckplein nummer 
1 te Zoeterwoude Rijndijk. Een aantal 
oudgedienden stopten, nieuwe aanwas 

bestond vooral uit jeugd en er staat een 
nieuwe trainer voor de groep.  

,,Na een toch wel hectische tweede 
seizoenshelft bij FC Oegstgeest, waarbij 
promotie uiteindelijk toch nog wel redelijk 
makkelijk werd behaald, was het even lekker 
om met het hele gezin op vakantie te gaan, 
Zuid Frankrijk was de bestemming en 
ondanks kids in verschillende leeftijdsklassen 
en dus ook interesses hebben we genoten 
en heb ik me goed kunnen opladen voor een 

nieuw seizoen”, aldus Alex Redels opvolger 
Huig-Jan Heeringa.  

Terugkijkend op het tijdsperk FC 
Oegstgeest. Wat is het eindoordeel? ,,Ik kijk 
over het algemeen met een goed gevoel 
terug op die periode. De eerste twee jaar 
niet gepromoveerd, het laatste jaar wel 
ondanks de (fusie)perikelen en dat stemt tot 
tevredenheid. Het heeft soms bloed, zweet 

en tranen gekost maar ik ben er trots op dat 
ik onderdeel heb mogen uitmaken van een 
voetbalbolwerk als FC Oegstgeest, en als 
trainer maar ook als mens is het een 
uitstekende leerschool geweest.” 

Over de keuze voor Meerburg. ,,De 
gesprekken die ik had met diverse mensen 
binnen de club gaven mij een goed gevoel, 
de faciliteiten voor de selectie zijn 
uitstekend en wij spelen nu op het beste 
kunstgrasveld uit de regio. Het is een grote 
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vereniging, en met Oegstgeest hadden wij 
het altijd lastig tegen Meerburg. Ik beschik 
over een prima groep, een dito staf en het 
moment van instappen is natuurlijk ook niet 
ongunstig.” 

Vervolgend: ,,Ik ben zeer tevreden. Et is 
ervaring aangevuld met jonge gasten en dat 
blijkt een goede mix te zijn. Het 
trainingskamp in Hoogeloon heeft zeker ook 
bijgedragen aan de teambuilding en het aan 
elkaar wennen van alles wat nieuw is. Het 
gaat er natuurlijk om dat er straks resultaten 
behaald gaan worden, we zijn in ieder geval 
op de goede weg.” 

Hoe is het gesteld met de verwachtingen? 
,,Vorig seizoen is Meerburg op een twaalfde 
plek geëindigd, dus past wel enige 
bescheidenheid. Alleen zeg ik niets geks met 
dat een plek in het rechterrijtje niet onze 
ambitie moet zijn. De top vier van vorig 
seizoen is gepromoveerd en/of speelt nu in 
een andere poule, dus is het nu een 

fantastische klasse met vooraf geen 
uitgesproken favoriet. Ik heb gezien dat er in 
onze groep behoorlijk wat kwaliteit zit, het is 
aan ons als staf en de groep om het te laten 
zien. Je kan het binnen een vereniging niet 

iedereen naar de zin maken 
en met iedereen een hechte 
band opbouwen maar bij 
alle clubs waar ik gewerkt 
heb ben ik door de voordeur 
vertrokken en ben ik nog 
altijd van harte welkom. Ik 
heb graag oog voor 
iedereen binnen een 
vereniging en dus niet alleen 
rond de selectie en ik zou 
het fijn vinden als mensen 
mij als een prettig persoon 
zien. Wat de spelersgroep 
betreft, niet iedereen zal 
altijd even blij zijn met de 
keuzes die gemaakt worden 
maar deze worden altijd 
gemaakt in het belang van 
de club, en niet omdat ik 
iemand niet mag. Eerlijkheid, 
duidelijkheid en openheid 
staan bij mij hoog in het 

vaandel en mag men dus ook van mij 
verwachten”. 

 

Gevraagd naar de opponenten zegt 
Heeringa: ,,Zoals het er nu naar uitziet een 
gelijkwaardige competitie met veel derby’s, 
ik kan er geen zinnig woord over zeggen. 
Geen uitgesproken favoriet(en), de 
ingestroomde zondagclubs zeggen me 
verder ook niet zoveel.” 

Tenslotte over de eigen toekomst. ,,Ik heb 
zelf niet de papieren om clubs hoger dan de 
tweede klasse te mogen trainen, maar op 
langere termijn sluit ik de functie als 
assistent-trainer bij bijvoorbeeld een 
hoofdklasser zeker niet uit.” 

 

Arie Koeman 
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Roodenburg 

Nouri Essaoui: ,,Iets blijvends neerzetten bij Roodenburg"

Deze krachtige uitspraak van de zeer 
bevlogen en immer enthousiaste 
Roodenburg-trainer Nouri Essaoui liep als 
een aorta door het gehele interview met 
hem waarin kort werd teruggeblikt op vorig 
seizoen maar vooral vooruit werd gekeken 
naar wat Roodenburg gaat doen dit 
voetbalseizoen 2019 – 2020 in de 
zaterdagse vierde klasse A. Essaoui: ,,Ik trek 
het graag breder dan het eerste elftal want 

dit seizoen is er ook alle aandacht voor ons 
tweede elftal zo ook de aanstormende jeugd 
die we echt kansen, en dus ook 
speelminuten, willen gaan geven.” 

Afgelopen seizoen speelde Roodenburg in 
4A met een tiende plek niet om de prijzen, 
maar gestelde doelstellingen werden wel 
behaald. Essaoui: ,,We hebben zeker 
stappen gemaakt in de organisatie en het 
belangrijkste was om stabiliteit in de selectie 
verkrijgen. Daarom zijn we van een lijst met 

ruim veertig spelersnamen teruggegaan naar 
25 namen van selectiespelers waar er ook 
plek is voor enkele nieuwelingen en 
jeugdspelers. Het is een jonge en kwalitatief 
goede selectie van gemiddeld 22 jaar en dat 
moeten allemaal ‘blijvertjes’ worden. En als 
er iemand vertrekt, zoals nu Mo Matoug naar 
UVS, dan moeten we daar als Roodenburg 
alleen maar heel trots op zijn met elkaar.” 

Het derde elftal bestaat nu ook uit ervaren 
oud-Roodenburg spelers die als team zijn 
teruggekomen van Sporting Leiden. ,,Als het 
nodig mocht zijn, kan ik daar ook een 
beroep op doen. Onze selectie is rond, maar 
loopt er nog ergens een afmaker rond met 
een gemiddelde seizoenscore van 26 
doelpunten dan mogen ze mij natuurlijk altijd 
bellen”, aldus Essaoui met een big smile. Dan 
is iedereen op Sportpark Noord in Leiden 
natuurlijk extra nieuwsgierig naar de 
doelstellingen voor dit seizoen. Hij meldde 
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dat er geen doel van bovenaf werd 
opgelegd: ,,Ik heb de groep bij elkaar 
gebracht en ze laten brainstormen over wat 
ze met elkaar willen bereiken dit seizoen. 
Waar willen ze met elkaar voor gaan en 
keihard voor gaan werken? En wat hebben 

jullie daarvoor nodig? Hun antwoord was 
eensluidend… plek vijf t/m acht!” 

Met het vertrek uit deze vierde klasse van de 
hooggeplaatste ploegen liggen er zeker 
kansen voor het ambitieuze Roodenburg. 
Essaoui was er zeer duidelijk in: ,,Die plek 
(hoog) in de middenmoot is zeker mogelijk 
want ook vorig seizoen was het voor de 
meeste ploegen moeilijk om van ons te 
winnen. Het is alleen zaak om wat minder 
frivool binnen de lijnen te gaan ballen. Het 
mag en moet ook zeker wat functioneler en 
daar gaan we hard aan werken met deze 
nieuwe spelersgroep. Ik verwacht dat we er 
zo uiterlijk half oktober staan, wetende dat 
we al op zaterdag 21 september thuis in de 
eerste competitiewedstrijd  Bernardus zullen 
ontmoeten.” 

In het verhaal dat hij vertelt, blijkt duidelijk 
dat het wat hem betreft bij Roodenburg met 

een schitterende negentigjarige 
voetbaltraditie in deze volkswijk om meer 
gaat dan louter het spelletje met de bal: 
,,Belangrijk is het om de ouders er meer bij 
te betrekken. Kom eens kijken hoe ze spelen 
binnen de lijnen, hoe ze omgaan met 

tegenslag, maar 
ook hoe ze elkaar 
helpen om zo te 
kunnen winnen! Je 
ziet dan zeker veel. 
Er is veel te doen 
hier, ook op het 
maatschappelijke 
vlak en dat totale 
werk daar haal 
ikzelf zoveel 
positieve energie 
uit. We moeten 
met elkaar deze 
mooie club blijven 
uitdragen, onze 
huid daarom elke 
wedstrijd zo duur 
mogelijk 
verkopen.” 

In de bekerpoule met Lugdunum, Alphense 
Boys en Quick Boys 2 werd, voorafgaand aan 
deze competitie, in de eerste wedstrijd 
tegen die andere Leidse ploeg op de 
Kikkerpolder met 6-2 verloren. Essaoui, die 
op deze speeldag werd benaderd door onze 
redactie, was daar zeker niet verdrietig om: 
,,Door de late vakanties waren we pas net 
een weekje in training. En dan zag ik toch 
het eerste half uur een lekker combinerend 
Roodenburg tegen deze derdeklasser met 
veel ervaren spelers. Natuurlijk leg je het af 
op conditie. Geeft niet, daar gaan we aan 
werken. Let op ons want we zullen er echt 
staan dit seizoen.” 

Roodenburg, een Leidse volksclub waar 
traditie en oog voor maatschappelijke 
ontwikkelingen hand in hand gaan mede 
bewaakt door deze enthousiaste trainer. 

 

Gerard Bol 
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SJZ 

Guus de Goede trappelt van ongeduld bij SJZ
Geen club in de regio krijgt te maken met 
zoveel grondige veranderingen als SJZ. Bijna 
niets blijft bij het oude. Clubman in hart en 
nieren Guus de Goede laat zijn licht hierover 
schijnen. 

Van zondag naar zaterdag 

Net als veel andere verenigingen heeft de 
Zoeterwoudse club besloten te kiezen voor 
de zaterdag als speeldag. ,,Er was twee jaar 
geleden al sprake van maar nu ging de kogel 
door de kerk, de spelersgroep besloot in 
overleg toch de zondag te laten voor wat 
het was. Voor met name de ‘ouderen’ is de 
zondag nu een familiedag en voor de 
jongeren een dag om bij te komen van de 
zaterdagavond. Zo wordt er tenminste door 
velen tegenaan gekeken. Voor spelers en 
onze volgers is het al met al een hele 
verandering.” 

De selectie 

Maar liefst negen spelers staan in de lijst 
‘vertrokken’ in het mutatieoverzicht van 
Leidenamateurvoetbal. En dat is heel veel 
kijkend naar een toch al niet te brede 
selectie. ,,Te veel als je het mij vraagt”, 

meldt De Goede. ,,We namen afscheid van 
Stefan Sleijser en Guus van der Hoeven, 
twee kerels die hun sporen meer dan 
verdiend hebben. Daniel Coret hing gezien 
zijn protesterende lichaam zijn schoenen aan 
de wilgen, maar ook een aantal jongeren 
besloot te stoppen met prestatievoetbal en 
dat snap ik niet. Ik weet nog wel dat ik er 
naar toeleefde om eerst bij het eerste mee 
te trainen om later basisklant te worden. 
Daar voetbal je in mijn optiek voor: je wilt 
het hoogste bereiken. Dat geldt blijkbaar 
niet voor een aantal van de generatie na mij. 
Jonge gasten met kwaliteiten genoeg die er 
al heel jong voor kiezen om in 
vriendenteams vrijblijvend te ballen snap ik 
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niet, maar misschien ben ik met mijn 27 jaar 
al een oude lul haha.” 

De competitie 

,,Kijkend naar de clubs in de afdeling kan ik 
niet anders zeggen dan dat het een heerlijke 
afdeling is. Veel tegenstanders kennen we al 
en er staan veel streekderby’s op het 
programma. We gaan een flink aantal 
wedstrijden spelen tegen bekende jongens 
en dat geeft veel extra’s. Natuurlijk is er al de 

voorbereiding, waarin we elkaar dollen, dan 
een wedstrijd, vaak op het scherpst van de 
snede en in de kantine later een biertje 
samen drinken. Heerlijk uiteraard om weer 
tegen Meerburg te spelen. Een paar jaar 
geleden leek de sfeer in het veld grimmig in 
het veld voor de buitenstaanders, maar na 
afloop sloegen we elkaar lachend op de 
schouders. Zo hoort het denk ik.” 

De trainer 

,,In de persoon van Arie van Duijn hebben 
we een heel ander soort trainer voor de 
groep staan. Ludo Pistorius heeft ontzettend 
veel theoretische kennis en zijn trainingen 
waren veelzijdig. Hij stond echter aan het 

begin van zijn carrière. Arie heeft ervaring als 
trainer om u tegen te zeggen. De voorbije 
jaren stond hij nog bij tweedeklasser 
Valken’68 voor de groep. Je merkt dat hij 
heel gedreven is en veel van ons eist. Strijd, 
teambelang en balbezit zijn kernwoorden 
voor hem. De linies moeten kort op elkaar 
staan, waarbij balbezit bijna heilig is. Een 
balletje mag best terug op de keeper. De 
trainer weet ook dat hij met een niet 
ingespeelde selectie moet werken en wil 

qua voetbal 
terug naar de 
basis. Hou het 
simpel en houd 
de bal in de 
ploeg. Goed 
voetbal komt 
later wel.” 

De 
verwachtingen 

,,De 
hoofdmoot van 
onze groep 
speelde vorig 
jaar nog in de 
jeugd of het 
tweede. Dat is 
voor een aantal 
spelers 

vanzelfsprekend een enorme stap vooruit als 
ze in het eerste gaan ballen. Er wordt een 
hogere handelingssnelheid van je gevraagd 
als voetballer en ook de fysieke hardheid is 
anders. Vaste patronen ontbreken. Het 
wordt een hele puzzel voor de trainer, maar 
ik heb er het volste vertrouwen in dat het 
uiteindelijk goed komt met de trots van 
Zoeterwoude.” 

Er mag dan veel veranderen, maar niet alles. 
Guus de Goede tenslotte: ,,SJZ blijft een 
geweldig leuke dorpsclub met een groot 
saamhorigheidsgevoel. Dat zal nooit anders 
worden. Ongeacht de speeldag.” 

 

Ruud Fray 
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Warmunda 

Vriendschap de basis bij Warmunda
Wat mooi om deze uitspraak na de eerste 
bekerwedstrijd op 31 augustus 2019, 2-1 
verlies bij vierdeklasser en stevige Haagse 
fusieclub Houtwijk, te beluisteren uit de 
mond van Menno van Noort van s.v. 
Warmunda. Die vriendschap tussen de 
spelers van het vroegere standaardelftal van 
zondag en de vele erbij gekomen 

jeugdspelers was ook voor Van Noort de 
reden om weer aan te haken bij deze 
selectie. Een selectie die voor het eerst na 
75 seizoenen op zaterdag gaat ballen dus 
dan ook in de vierde klasse A op 21 
september deze nieuwe voetbalcompetitie 
start met een uitwedstrijd tegen SJC.     

Van Noort: ,,In het seizoen 2017 – 2018 
speelde ik voor het laatst in de 
zondagselectie, heerlijk samen met mijn 
broertje Brian op het middenveld. Maar om 
diverse redenen ben ik vorig jaar lekker gaan 
spelen in het tweede zaterdagteam, een 

vriendenteam uitkomend in de achtste 
klasse. Ik moet eerlijk bekennen dat het gaaf 
is om weer met Brian te mogen 
samenspelen. Afgelopen seizoen ben ik ook 
geregeld naar hem gaan kijken op zondag. 
Het resultaat was niet al te best in die derde 
klasse A laag, maar hij knalde er toch negen 
in en kwam als beste Warmunda-speler uit 

de bus op de ranglijst van van 
spelersklassement van 
Leidenamateurvoetbal.” 

Warmunda heeft voor de drie 
bekerwedstrijden tegen Houtwijk, Duindorp 
en KSD-Marine veel oefenpotjes gespeeld 
o.l.v. van trainer Barry van Rijn, die vorig 
seizoen op interim-basis was gestart. ,,Zo 
speelden we 1-1 gelijk tegen ASC, de 
promovendus van de derde klasse, niet 
verkeerd dus. En waar ik in het vriendenteam 
centraal op het middenveld stond, heb ik nu 
meer de rol van de controlerende 
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middenvelder en dat bevalt me prima. Met 
die oefenpotjes kunnen we met vele 
nieuwkomers ook lekker naar elkaar 
toegroeien. Ik heb in ieder geval een goed 
gevoel over van de eerste weken. Het kan 

een mooi seizoen worden”, aldus de 
enthousiaste Warmunda-middenvelder. 

De grote vraag is of Warmunda, op het 
heilige gras van sportpark Overbos waar 
men sinds 1950 al speelt, de vroeger (te) 
vaak geziene lange bal op snelle 
voorwaartsen gaat benutten of verandert 
het spelletje met deze selectie? Van Noort: 
,,De opzet is met dit team het balletje lekker 
te laten rondgaan, meer tot echt voetbal te 
komen. Ik vind het ook heerlijk om met mijn 
ervaring zo het spel te kunnen verdelen. 
Maar met die jonge, snelle, enthousiaste 
buitenspelers moeten we de betere 
wreeftrap naar voren zeker niet uitsluiten. En 
wat het gaat worden dit seizoen? Echte 
doelstellingen zijn er binnen onze selectie 
nog niet uitgesproken, we zien wel. Ik zie 
vriendschap als dé basis voor iets moois.”  

Van Noort heeft met deze hernieuwde 
kennismaking met de Warmunda-selectie 
een plek als basisspeler als eerste 
doelstelling. Maar hij beseft ook terdege dat 
er nog meer uitdagingen liggen in deze 

vierde klasse A 
met dertien 
stevige 
tegenstanders: 
,,Natuurlijk is het 
een omschakeling 
na een jaar 
voetbal in de 
achtste klasse, 
maar het voelt 
zeker goed om 
straks ook weer 
belangrijk te 
kunnen zijn voor 
deze selectie.” 

 

Het besef van Van 
Noort is er ook 
terdege dat de 

zaterdag vierde klasse geen ‘appeltje eitje’ is 
voor nieuwkomers. Instromers als 
Oegstgeest en Meerburg zijn daar perfecte 
voorbeelden van. ,,De bekerwedstrijden 
nemen we zeker serieus en het zijn ook 
mooie graadmeters voor deze competitie. 
Waar staan we met deze nieuwe selectie 
van Warmunda voor het eerst ballend op 
zaterdag? Wat ik al wel weet, is dat het 
berengezellig is in en om de kantine op ons 
sportpark op de zaterdag na de wedstrijd. Er 
spelen immers meer teams op die dag en in 
de overal bekende derde helft onder het 
genot van een goudgele rakker bomen we 
met elkaar als spelers nog wat na. Die 
vriendschap zal ons nog ver brengen.”  

 

Gerard Bol 
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Competitieprogramma – zaterdag, 4e klasse A 

Speelronde 1 (21 september)    Speelronde 2 (28 september) 

Woubrugge-Meerburg     LSVV’70-SJZ 
Roodenburg-Bernardus     Warmunda-Koudekerk 
MMO-FC Boshuizen     Football Factory-Woubrugge 
SJZ-Football Factory     Meerburg-Hazerswoudse B. 
Hazerswoudse B.-Kickers’69    Bernardus-MMO 
SJC-Warmunda      FC Boshuizen-Roodenburg 
Koudekerk-LSVV’70     Kickers’69-SJC   
 
Speelronde 3 (5 oktober)    Speelronde 4 (12 oktober) 
 
Woubrugge-Warmunda     SJZ-MMO 
Roodenburg-LSVV’70     Hazerswoudse B.-Roodenburg 
MMO-Kickers’69      SJC-Woubrugge 
Hazerswoudse B.-SJZ     Koudekerk-Football Factory 
Football Factory-Meerburg    LSVV’70-Meerburg 
Bernardus-SJC      Warmunda-Bernardus 
FC Boshuizen-Koudekerk     Kickers’69-FC Boshuizen 
 
Speelronde 5 (19 oktober)    Speelronde 6 (26 oktober) 
 
Woubrugge-Hazerswoudse B.    Woubrugge-Roodenburg 
Roodenburg-Koudekerk     SJZ-FC Boshuizen 
MMO-LSVV’70      Hazerswoudse B.-MMO 
Football Factory-SJC     SJC-Meerburg 
Meerburg-Kickers’69     Koudekerk-Bernardus 
Bernardus-SJZ      Warmunda-LSVV’70 
FC Boshuizen-Warmunda     Kickers’69-Football Factory 
 
Speelronde 7 (2 november)    Speelronde 8 (9 november) 
 
Roodenburg-SJZ      SJZ-Woubrugge 
MMO-SJC      SJC-FC Boshuizen 
LSVV’70-Kickers’69     Koudekerk-MMO 
Football Factory-Warmunda    LSVV’70-Football Factory 
Meerburg-Koudekerk     Warmunda-Hazerswoudse B. 
Bernardus-Hazerswoudse B.    Meerburg-Bernardus 
FC Boshuizen-Woubrugge    Kickers’69-Roodenburg  
 
Speelronde 9 (23 november)    Speelronde 10 (30 november) 
 
Woubrugge-Kickers’69     MMO-Woubrugge 
Roodenburg-MMO     SJC-Roodenburg 
SJZ-Koudekerk      Koudekerk-Hazerswoudse B. 
Hazerswoudse B.-SJC     LSVv’70-Bernardus 
Warmunda-Meerburg     Football Factory-FC Boshuizen 
Bernardus-Football Factory    Meerburg-SJZ 
FC Boshuizen-LSVV’70     Kickers’69-Warmunda 
 
Speelronde 11 (7 december)    Speelronde 12 (14 december) 
 
Woubrugge-Koudekerk     Koudekerk-SJC 
Roodenburg-Warmunda     LSVV’70-Woubrugge 
MMO-Football Factory     Warmunda-MMO 
SJZ-SJC       Football Factory-Hazerswoudse B. 
Hazerswoudse B.-LSVV’70    Meerburg-Roodenburg 
Bernardus-Kickers’69     Bernardus-FC Boshuizen 
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FC Boshuizen-Meerburg     Kickers’69-SJZ 
     
Speelronde 13 (25 januari)    Speelronde 14 (1 februari) 
 
Woubrugge-Bernardus     LSVV’70-Koudekerk 
Roodenburg-Football Factory    Warmunda-Woubrugge 
MMO-Meerburg      Football Factory-SJZ 
SJZ-Warmunda      Meerburg-SJC 
Hazerswoudse B.-FC Boshuizen    Bernardus-Roodenburg 
SJC-LSVV’70      FC Boshuizen-MMO 
Koudekerk-Kickers’69     Kickers’69-Hazerswoudse B. 
 
Speelronde 15 (8 februari)    Speelronde 16 (15 februari) 
 
Woubrugge-FC Boshuizen    Hazerswoudse B.-Woubrugge 
Roodenburg-Kickers’69     LSVV’70-Roodenburg 
MMO-Hazerswoudse B.     Warmunda-SJC 
SJZ-Bernardus      Football Factory-Koudekerk 
SJC-Football Factory     Bernardus-Meerburg 
Koudekerk-Warmunda     FC Boshuizen-SJZ 
Meerburg-LSVV’70     Kickers’69-MMO 
 
Speelronde 17 (7 maart)     Speelronde 18 (14 maart) 
 
Roodenburg-Woubrugge     Woubrugge-SJZ 
MMO-Bernardus      MMO-Roodenburg 
SJZ-Hazerswoudse B.     Hazerswoudse B.-Warmunda 
SJC-Kickers’69      Football Factory-LSVV’70 
Koudekerk-FC Boshuizen     Bernardus-Koudekerk 
LSVV’70-Warmunda     FC Boshuizen-SJC 
Meerburg-Football Factory    Kickers’69-Meerburg 
 
Speelronde 19 (21 maart)    Speelronde 20 (28 maart) 
 
Woubrugge-LSVV’70     MMO-SJZ 
Roodenburg-FC Boshuizen    LSVV’70-SJC 
SJZ-Kickers’69      Football Factory-Roodenburg 
Hazerswoudse B.-Bernardus    Meerburg-Warmunda 
SJC-MMO      Bernardus-Woubrugge 
Koudekerk-Meerburg     FC Boshuizen-Hazerswoudse B. 
Warmunda-Football Factory    Kickers’69-Koudekerk 
    
Speelronde 21 (4 april)     Speelronde 22 (18 april) 
 
Woubrugge-MMO     Roodenburg-Hazerswoudse B. 
Roodenburg-Meerburg     SJC-Bernardus 
SJZ-LSVV’70      Koudekerk-Woubrugge 
Hazerswoudse B.-Football Factory   LSVV’70-MMO 
SJC-Koudekerk      Warmunda-SJZ 
Warmunda-Kickers’69     Football Factory-Kickers’69 
FC Boshuizen-Bernardus     Meerburg-FC Boshuizen 
 
Speelronde 23 (25 april)     Speelronde 24 (9 mei) 
 
Woubrugge-SJC      SJC-SJZ 
MMO-Koudekerk      Koudekerk-Roodenburg 
SJZ-Roodenburg      LSVV’70-Hazerswoudse B. 
Hazerswoudse B.-Meerburg    Warmunda-FC Boshuizen 
Bernardus-Warmunda     Football Factory-Bernardus 
FC Boshuizen-Football Factory    Meerburg-MMO 
Kickers’69-LSVV’70     Kickers’69-Woubrugge   
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Speelronde 25 (16 mei)     Speelronde 26 (23 mei) 
 
Woubrugge-Football Factory    SJC-Hazerswoudse B. 
Roodenburg-SJC      Koudekerk-SJZ 
MMO-Warmunda      LSVV’70-FC Boshuizen 
SJZ-Meerburg      Warmunda-Roodenburg 
Hazerswoudse B.-Koudekerk    Football Factory-MMO 
Bernardus-LSVV’70     Meerburg-Woubrugge 
FC Boshuizen-Kickers’69     Kickers’69-Bernardus 
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Vierde klasse B zaterdag  
Op eigen verzoek is Zwammerdam ingedeeld in de vierde klasse B. Dat betekent dat de Leidse 
regio niet wordt aangedaan door de groenwitten. De keuze van de club valt op zich wel te 
begrijpen. ‘Damme’ ligt om de hoek bij Bodegraven en dat betekent dat er heuse derby’s op het 
programma staan. Ook de andere clubs komen veel meer uit de omgeving van het uit de derde 
klasse gedegradeerde Zwammerdam. Het gros van de tegenstanders speelt al jaren in de vierde 
klasse. Af en toe werd er een uitstapje gemaakt naar de derde klasse, maar dat was vaak van 
korte duur voor alle dorpsclubs in deze klasse.  

Zwammerdam is een uitzondering tussen de dertien clubs. De Dammers speelden acht jaar 
achtereen in de derde klasse, maar konden het in het voorbije seizoen dus niet bolwerken. 
Alphense Boys gaat het tweede seizoen in. Vorig seizoen waren de roodwitten nog te 
bewonderen in 4A, maar nu is ook deze club niet meer te zien in Het Leidse. De Boys worden 
door kenners gezien als een voorname titelkandidaat. Bodegraven speelt pas voor het tweede 
seizoen op zaterdag en werd vorig seizoen slechts twaalfde in de vierde klasse B. Kamerik kwam 
voor het laatst uit in de derde klasse in het seizoen ’12-’13. Ondertussen speelt het alweer zeven 
jaar in de kelder. Vorig seizoen werd de ploeg tweede, maar sneuvelde in de nacompetitie. 

Linschoten eindigde in 4B als zevende, maar pakte wel een periodetitel. Uiteindelijk kwam ook 
deze ploeg tekort tijdens het toetje. Drie jaar terug werd er nog op derde klasse niveau 
geacteerd. NSV’46 degradeerde net als Zwammerdam en werd zelfs laatste in 3A. Rohda’76 gaat 
het vierde seizoen in v.w.b. deze klasse. Vier jaar terug was het ook nog derdeklasser. SCH’44 is 
een zondagclub, maar start nu ook op zaterdag. De club komt uit Harmelen en is voor 
Zwammerdam de club met de meeste reisafstand. Siveo’60 eindigde vorig seizoen als vijfde , 
terwijl Sportief als tiende aantikte. Laatstgenoemde club speelt al weer zes jaar in de laagste 
amateurklasse. VEP gaat pas het tweede seizoen in op zaterdag en heeft eveneens een 
zondagtak. SC Woerden eindigde vorig seizoen als vierde. Met VEP komen er dus twee clubs uit 
Woerden uit in deze klasse. Zevenhoven was in 2015-2016 zelfs nog tweedeklasser, maar gleed 
de voorbije jaren af en tikte vorig seizoen in 4A aan als voorlaatste. Rijnstreek had deze afdeling 
moeten completeren, maar haakte al voor het seizoen af omdat het geen representatief team op 
de been kon brengen. 

 

Indeling en complexen: 
• Alphense Boys  Sportpark De Bijlen, Sportlaan, 2406 LD Alphen aan den Rijn 
• Bodegraven  Sportpark Suringa Complex, Groene Zoom 2, 2411 SL Bodegraven 
• Kamerik   Sportpark Myzyde, Overstek 2, 3471 EJ Kamerik 
• Linschoten  Sportpark Rapijnen, De Beide Vloosewijkenlaan 46, 3461 GB Linschoten 
• NSV’46   Sportpark De Koet, Gerberastraat, 2431 XM Noorden 
• Rohda’76   Sportpark Broekvelden, Broekveldselaan 2, 2411 NL Bodegraven 
• SCH’44   Sportpark Bijleveld, Sportlaan 1, 3481 JD Harmelen 
• Siveo’60   Sportpark De Beemd, Milandweg 31, 3474 KK Zegveld 
• Sportief   Sportpark Floraweg, Floraweg 1, 2432 CD Noorden 
• VEP   Sportpark Cromwijck, Waardsedijk 31, 3448 HV Woerden 
• Woerden  Sportpark Snel en Polanen, Steinhagenseweg 7, 3446 GP Woerden 
• Zevenhoven  Sportpark SVZ, Stationsweg 23, 2435 AN Zevenhoven 
• Zwammerdam  Sportpark Zwammerdam, Spoorlaan 12, 2471 PA, Zwammerdam  
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Zwammerdam 

Jack Harmsen wil met zijn ploeg weer de baas zijn 

Na acht seizoenen achtereen in de derde 
klasse te hebben gespeeld degradeerde 
Zwammerdam eind vorig seizoen naar de 
kelderklasse. De volgende wedstrijd om 
lijfsbehoud lag voor het grijpen, maar in de 
extra tijd werd een overwinning tegen het 
Boskoopse Floreant uit handen gegeven. Die 
klap kwamen de Dammers niet meer te 
boven want in de verlenging ging men 
uiteindelijk toch onderuit. Het was het 
seizoen van Zwammerdam in een notendop; 

genoeg kansen creëren maar aan het einde 
van de rit toch met lege handen staan. 
Trainer Jack Harmsen wil zo snel mogelijk 
terug naar het niveau waar zijn ploeg 
volgens hem thuishoort, en gaat 
onderstaand in op afgelopen seizoen maar 
blikt ook vooruit op het aanstaande seizoen.  

,,Degraderen is nooit leuk en zeker niet op 
de manier zoals het vorig seizoen gegaan is. 
We zijn vol goede moed aan het seizoen 

begonnen maar hadden ook al snel in de 
gaten dat onze selectie toch echt wel te 
smal was. Daarbij, het aantal vertrokken 
spelers was misschien uiteindelijk wel het 
meest erge van alles en wij hebben dit gat 
niet goed op kunnen vangen. Ook de pech 
die we hebben gehad in de wedstrijden was 
echt iets wat ik nog niet eerder heb 
meegemaakt. We spelen 4-4 tegen de 
kampioen maar worden er ook nog eens drie 
goals afgekeurd! Het is misschien nu even 

beter voor Zwammerdam om een stapje 
terug te doen om vertrouwen te kweken en 
te kijken of het op termijn wel goed te doen 
is in de derde klasse.” 

Net zoals de meeste clubs is de ploeg van 
Harmsen al een aantal weken in 
voorbereiding, ,,Onze eerste weken zagen 
er, zoals bij de meeste clubs denk ik, 
rommelig uit met spelers die nog op 
vakantie moesten of nog weg waren. 
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Desondanks heb ik vanaf 6 augustus toch 
met een goede groep kunnen trainen. Onze 
selectie is redelijk intact gebleven. Keeper 
Emiel Samson is vertrokken naar Antibarbari 

en Rogillio Swaalep is gaan spelen voor Be 
Fair. Verder zijn er bij ons een aantal spelers 
bijgekomen zoals Martijn Vink, Kay van de 
Heuvel, Nigel Lima, Bruce van Oostrom en 
Giovanni Kleinsma. Vanuit de jeugd zijn er 
ook nog eens 9 A- junioren overgekomen 
dus al met al een prima selectie om mee aan 
de slag te gaan.” 

Zwammerdam speelt komend seizoen niet in 
de regionale ‘Leidse’ vierde klasse A, maar is 
ingedeeld in de vierde klasse B en dat wordt 
door buitenstaanders toch wel als 
verrassend gezien. ,,Als club hebben wij 
bewust voor deze klasse gekozen omdat wij 
dan nog meer derby’s spelen, zoals tegen 
Bodegraven, Rohda’76 en Alphense Boys. 
Mijn verwachting is toch wel om mee te 
gaan doen voor een prijs, waarbij ik 
Alphense Boys als grote favoriet voor de 
titel zie. Daarnaast schat ik naast onze eigen 

ploeg ook SCH’44 en NSV’46 hoog in.’ Naast 
de verwachting om mee te gaan doen om 
een prijs heeft Harmsen ook nog een eigen 
doelstelling. ,,Wij willen proberen om met 

goed voetbal 
de baas te zijn 
op het veld, 
dus dominant 
spelend en 
onze wil 
opleggend 
aan de 
tegenpartij. 
Aan de 
trainersstaf om 
de spelers 
duidelijk te 
maken hoe we 
dit met zijn 
allen kunnen 
doen. Ik ben 
dan ook pas 
tevreden als 
ons dit lukt. Ik 
heb het 

uitstekend naar mijn zin en zie het echt als 
een uitdaging om er met dit team een mooi 
seizoen van te maken en uiteindelijk een prijs 
te pakken.” 

Duidelijke taal van een sympathieke trainer 
die niet wegloopt voor het feit dat hij zijn 
ploeg als een van de kanshebbers voor een 
prijs ziet. Op de vraag of hij zelf nog ambities 
heeft is hij al even duidelijk. ,,Ik ben 
inmiddels bijna 55 jaar maar nog fit en heb 
ook nog zeker de drive om in de toekomst 
iets moois te gaan doen mochten de wegen 
van Zwammerdam en mijn persoontje zich 
ooit gaan scheiden. Dit kan iets zijn met de 
jeugd. Ik heb in het verleden gewerkt als 
hoofd jeugdopleidingen bij Jodan Boys en 
heb het daar uitstekend naar mijn zin gehad 
maar ik zou ook best eens als assistent-
trainer bij bijvoorbeeld een hoofdklasser 
willen werken.”

 

Arie Koeman 
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Competitieprogramma – zaterdag, 4e klasse B 

Speelronde 1 (21 september)    Speelronde 2 (28 september) 

VEP-Linschoten      Woerden-NSV’46 
SCH’44-Kamerik      Sportief-Bodegraven 
Zevenhoven-Rohda’76     Linschoten-Zwammerdam 
Zwammerdam-Siveo’60     Kamerik-Zevenhoven 
Alphense Boys-Sportief     Rohda’76-SCH’44 
Bodegraven-Woerden     Siveo’60-Alphense Boys 
 
Speelronde 3 (5 oktober)    Speelronde 4 (12 oktober) 
 
VEP-Sportief      NSV’46-Zevenhoven 
SCH’44-Woerden     Zwammerdam-SCH’44 
Zevenhoven-Siveo’60     Alphense Boys-VEP 
Zwammerdam-NSV’46     Woerden-Linschoten 
Kamerik-Alphense Boys     Sportief-Kamerik 
Rohda’76-Bodegraven     Siveo’60-Rohda’76 
 
Speelronde 5 (19 oktober)    Speelronde 6 (26 oktober) 
 
VEP-Zwammerdam     VEP-SCH’44 
SCH’44-Bodegraven     NSV’46-Rohda’76 
Zevenhoven-Woerden     Zwammerdam-Zevenhoven 
Linschoten-Siveo’60     Alphense Boys-Linschoten 
Kamerik-NSV’46      Bodegraven-Kamerik 
Rohda’76-Sportief     Sportief-Woerden 
 
Speelronde 7 (2 november)    Speelronde 8 (9 november) 
 
SCH’44-NSV’46      NSV’46-VEP 
Zevenhoven-Alphense Boys    Alphense Boys-Rohda’76 
Woerden-Siveo’60     Bodegraven-Zevenhoven 
Linschoten-Bodegraven     Sportief-Zwammerdam 
Kamerik-Zwammerdam     Linschoten-Kamerik 
Rohda’76-VEP      Siveo’60-SCH’44 
 
Speelronde 9 (23 november)    Speelronde 10 (30 november) 
 
VEP-Siveo’60      Zevenhoven-VEP 
SCH’44-Zevenhoven     Alphense Boys-SCH’44 
NSV’46-Bodegraven     Bodegraven-Zwammerdam 
Zwammerdam-Alphense Boys    Woerden-Kamerik 
Sportief-Linschoten     Linschoten-NSV’46 
Rohda’76-Woerden     ]Siveo’60-Sportief 
 
Speelronde 11 (7 december)    Speelronde 12 (14 december) 
 
VEP-Bodegraven      Bodegraven-Alphense Boys 
SCH’44-Sportief      Woerden-VEP 
NSV’46-Alphense Boys     Sportief-Zevenhoven 
Zwammerdam-Woerden     Linschoten-SCH’44 
Kamerik-Siveo’60     Kamerik-Rohda’76 
Rohda’76-Linschoten     Siveo’60-NSV’46 
 
Speelronde 13 (25 januari)    Speelronde 14 (1 februari) 
 
VEP-Kamerik      Woerden-Bodegraven 
Zevenhoven-Linschoten     Sportief-VEP 
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NSV’46-Sportief      Linschoten-Alphense Boys 
Zwammerdam-Rohda’76     Kamerik-SCH’44 
Alphense Boys-Woerden     Rohda’76-Zevenhoven 
Bodegraven-Siveo’60     Siveo’60-Zwammerdam 
 
Speelronde 15 (8 februari)    Speelronde 16 (15 februari) 
 
VEP-Rohda’76      Zwammerdam-VEP 
SCH’44-Siveo’60      Woerden-SCH’44 
Zevenhoven-Zwammerdam    Sportief-Alphense Boys 
NSV’46-Kamerik      Kamerik-Linschoten 
Bodegraven-Sportief     Rohda’76-NSV’46 
Linschoten-Woerden     Siveo’60-Zevenhoven 
 
Speelronde 17 (7 maart)     Speelronde 18 (14 maart) 
 
SCH’44-VEP      VEP-NSV’46 
Zevenhoven-Kamerik     Zevenhoven-SCH’44 
NSV’46-Zwammerdam     Zwammerdam-Sportief 
Alphense Boys-Siveo’60     Kamerik-Bodegraven 
Bodegraven-Rohda’76     Rohda’76-Alphense Boys 
Woerden-Sportief     Siveo’60-Linschoten 
 
Speelronde 19 (21 maart)    Speelronde 20 (28 maart) 
 
VEP-Woerden      Zevenhoven-NSV’46 
SCH’44-Rohda’76     Woerden-Alphense Boys 
NSV’46-Siveo’60      Linschoten-Sportief 
Zwammerdam-Kamerik     Kamerik-VEP 
Alphense Boys-Zevenhoven    Rohda’76-Zwammerdam 
Bodegraven-Linschoten     Siveo’60-Bodegraven 
 
Speelronde 21 (4 april)     Speelronde 22 (18 april) 
 
VEP-Zevenhoven      SCH’44-Zwammerdam 
SCH’44-Linschoten     Alphense Boys-Kamerik 
NSV’46-Woerden     Bodegraven-VEP 
Alphense Boys-Bodegraven    Woerden-Zevenhoven 
Sportief-Siveo’60     Sportief-NSV’46 
Rohda’76-Kamerik     Linschoten-Rohda’76 
 
Speelronde 23 (25 april)     Speelronde 24 (9 mei) 
 
VEP-Alphense Boys     Alphense Boys-NSV’46 
Zevenhoven-Bodegraven     Bodegraven-SCH’44 
NSV’46-SCH’44      Woerden-Zwammerdam 
Zwammerdam-Linschoten    Sportief-Rohda’76 
Kamerik-Sportief      Linschoten-Zevenhoven 
Siveo’60-Woerden     Siveo’60-VEP 
 
Speelronde 25 (16 mei)     Speelronde 26 (23 mei) 
 
SCH’44-Alphense Boys     Alphense Boys-Zwammerdam 
Zevenhoven-Sportief     Bodegraven-NSV’46 
NSV’46-Linschoten     Woerden-Rohda’76 
Zwammerdam-Bodegraven    Sportief-SCH’44 
Kamerik-Woerden     Linschoten-VEP 
Rohda’76-Siveo’60     Siveo’60-Kamerik 
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Clubtrouw deel 2 

Een leven lang loyaal voor gezin, werk en Lugdunum 

,,Wanneer je wordt uitgenodigd voor een 
uitbundig feest of wordt gevraagd mee te 
gaan naar een festival waar allemaal sterren 
optreden, en je zegt: ,,Nee, ik moet 
voetballen”, dat noem ik clubliefde. ,,Je laat 
je club en je voetbalvrienden niet in de 
steek, ook wanneer er gelijktijdig iets 
spannends of leukers op je pad komt.” Dat 
vindt Gerrit du Prie (67), sinds zijn 10e lid van 
LVV Lugdunum. Hij behoort tot het groepje 
‘doeners’, dat elke donderdagavond 
bijeenkomt om het komende 

voetbalweekend te bespreken, de 
organisatie rond de vele wedstrijden moet 
immers glad verlopen. 

Op de vraag of er nog clubliefde bestaat, 
geeft de stevig gebouwde, vlot pratende en 
goedlachse du Prie te snel ‘nee’ als 
antwoord. Hij komt erop terug met: ,,Bij 
Lugdunum zijn er volop mensen die zich 

sinds jaar en dag inzetten voor de club. 
Namen? Moeilijk om die te noemen, bang als 
ik ben iemand te vergeten, dat is altijd sneu. 
Nou vooruit: Koos van Egmond, Kees 
Mooten, Frans Montanus, Koos Keijzer, Robin 
Boom, Wim Moen en Kees Sloos.” En jouw 
persoontje dan? Jij bent Lid van Verdienste 
van Lugdunum en hebt niet voor niets de 
KNVB Speld Zilver ontvangen. ,,Nou, okay, 
zet mij er dan maar bij”, zegt de Leidenaar 
na enig tegenstribbelen. ,,Maar wil je dan 
wel melden dat ik vind dat Lid van 

Verdienste Hans van As een Gouden 
Medaille verdient.”   

Wat is clubliefde eigenlijk? Du Prie heeft 
daar een gepaste definitie voor: ,,Wanneer 
je een beroep op iemand kan doen, zonder 
eerst uit te leggen waarom en waarvoor je 
hem benadert. Een voorbeeld: Lugdunum 
bestond afgelopen mei 100 jaar. Om dit niet 
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ongemerkt voorbij te laten gaan werden en 
worden nog allerlei activiteiten 
georganiseerd. Daar zit veel werk aan vast. 
Dan doe je een beroep op bepaalde 
clubmensen, in de wetenschap dat ze ‘ja’ 
zullen zeggen. Nog een voorbeeld: Elke 

vereniging kent zijn ups en downs. Dan weet 
je op wie je een beroep kunt doen om mee 
te denken en mee te werken om tot een 
oplossing te komen.” 

Spraakwaterval Gerrit: ,,Weet je, er zijn 
voetbalclubs die vrijwilligers betalen voor 
hand- en spandiensten. Dat noem ik geen 
vrijwilligers. Vrijwillig is vrijwillig. Voor hun 
diensten krijgen ze alle waardering en een 
terecht schouderklopje, maar geen geld.” Er 
zijn clubs waar leden vrijwilligerswerk 
kunnen afkopen voor 50 of € 100, wat vindt 
hij daarvan? ,,Absoluut tegen.” 

Clubtrouw is ook een gevoelig onderwerp 
en hier verwoordt Gerrit duidelijk zijn 
mening: ,,Voetballers zijn steeds minder 
clubtrouw, velen van hen hoppen van de 
ene naar de andere voetbalclub.” Helpt het 
hen vast te houden door iets te bieden, zoals 
uitjes? Gerrit du Prie haakt meteen in: ,,Twee 
seizoenen geleden vlogen we met de 
selectie naar Malaga. Eerlijk is eerlijk: de 

spelers hadden al sparend bijgedragen aan 
de trip, die als bedoeling had de onderlinge 
band te versterken en zo de tweede helft 
van het seizoen als een eenheid in te gaan. 
We stonden strak bovenaan. Na deze 
geslaagde trainingsstage wonnen wij niets 

meer, we haalden geloof ik 
nog één punt, en 
degradeerden. Nu zou je 
denken: Jongens, de 
schouders eronder, we  
knokken ons terug. Nee hoor, 
de helft van de selectie 
vertrok. Clubtrouw? Vergeet 
het maar.” 

Gerrit du Prie zegt ‘van alles’ 
te hebben gedaan binnen de 
vereniging: ,,Al heel jong liep 
ik de voetbaltoto op 
donderdagavond. Op die 
avond regende het altijd, 
herinner ik me. De zegeltjes 
plakten hardnekkig aan 

elkaar.” Hij heeft elftallen geleid, trainingen 
gegeven en natuurlijk altijd zelf gevoetbald. 
Over die tijd vertelt de man die zijn hele 
leven heeft gewerkt bij verffabrikant 
AkzoNobel (Sikkens) gekscherend: ,,Nee, als 
voetballer ben ik nooit uit de verf gekomen.” 
De op de Waardgracht geboren rasechte 
Glibber is nu al weer jaren teammanager van 
het vlaggenschip. Hij is de regelaar, die 
bovendien volop foto’s maakt, foto’s van 
klasse.  

Weet Gerrit waar zijn achternaam vandaan 
komt? ,,Ja, natuurlijk, uit de tijd van de 
Hugenoten, toen het zo brandde in Frankrijk 
en tienduizenden mensen naar het Noorden 
trokken. Er is verschillende uitleg te geven 
aan die naam. Ik houd het op ‘prier’, het 
Franse woord voor ‘bidden’. Ik bid stiekem 
dat het Lugdunum goed mag blijven gaan. 
De club en ik hebben elkaar veel gegeven, 
nog steeds trouwens.”  

 

Cees Mentink 
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Clubtrouw deel 3 

Ruben Dutrieux voetbalt en werkt bij ‘zijn’ ASC 

De tel van het aantal seizoenen in het eerste 
van ASC is Ruben Dutrieux bijna kwijt. De 
inmiddels 38-jarige middenvelder gaat op 
voor zijn 22ste seizoen in de hoofdmacht. ,,Ik 
ga nog wel even door, zolang ik het 
volhoud’’, zegt de routinier met een 
knipoog.  

Ook in het jaar dat de Oegstgeestse 
traditieclub voor het eerst sinds 1927 weer in 
de tweede klasse actief is, maakt Dutrieux 
onderdeel uit van het eerste team. Vorig 
seizoen zou hij eigenlijk een stapje 
terugdoen naar het tweede elftal, maar 
uiteindelijk keerde hij toch terug in het team 
van trainer Mo Bougrine. ,,Ze hadden mij 
nodig, omdat ze op de positie als 
spelverdeler geen speler hadden. Toen ben 
ik weer teruggekeerd.’’ 

Zolang er geen goede vervanger komt, blijft 
de ervaren speler trouw aan het 
vlaggenschip van zijn club. Door bijna alle 

teams werd hij de afgelopen jaren al eens 
gevraagd om juist daar te komen voetballen. 
,,Het vierde met veel oud-teamgenoten is al 
een keer voorbij gekomen, maar ook het 
klassieke veteranenteam, waar 35-plussers 
van klassieke voetbalclubs het tegen elkaar 
opnemen, heeft het wel eens geprobeerd. 

Maar daar ben ik voorlopig nog te fit voor.’’ 

Met uitzondering van een kortstondig 
uitstapje in de jeugd van Rijnsburgse Boys 
heeft Dutrieux ASC nooit verlaten. ,,De 
traditie, de mensen en de sfeer, dat vind ik 
zo mooi aan deze club. Tot een paar jaar 
terug, toen we nog op de Kempernaerstraat 
speelden, bestond het eerste uit alleen maar 
vrienden. De laatste jaren is het verloop wat 
groter geworden. Alleen Ralph van Zandwijk 
(nu 32, red.) en ik zijn nog over.’’ 

Deze zomer streken er opvallend veel 
nieuwe spelers neer bij de Ajax Sportman 
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Combinatie. Zo kwam onder meer het drietal 
Oscar Arroyo, Jelmer Pool en Lukas Wiering 
over van Foreholte, dat dit seizoen 
competitiegenoot is van ASC. Verder gaat 
de nieuwe talentvolle doelman Piet 
Meeuwessen, uit de jeugd van FC Lisse, de 
strijd aan met Vaggelis Vidiadakis voor een 
plek onder de lat. De Griekse goalie was de 
voorbije jaren de eerste keuze, maar is 
momenteel geblesseerd. Daardoor mag 
Meeuwessen zich voorlopig laten zien. ,,Hij 
maakt een prima indruk, zo stopte hij tegen 
Warmunda tot twee keer toe een penalty’’, 
vertelt Dutrieux. ,,We hebben in totaal wel 
een betere selectie gekregen, want er zijn 
ook nauwelijks jongens weggegaan. Dat 
moet natuurlijk ook wel in een klasse hoger.’’ 

Dutrieux verwacht dat het verschil in niveau 
tussen de tweede en derde klasse behoorlijk 
groot is. ,,De eerste twee speelronden 
krijgen we gelijk Hillegom en Foreholte. Die 
teams gaan bovenin meedraaien en daar 
gaan we het moeilijk tegen krijgen. De 
competitie is wel een stuk leuker dan vorig 
seizoen. Toen moesten we soms spelen in 
Rotterdam, maar nu kunnen we gewoon op 
de fiets. We hopen ons dit seizoen te 
handhaven. Daarna kunnen we verder 
bouwen.’’ 

Dat bouwen is Dutrieux binnen de hele club 
aan het doen. Als verenigingsmanager is hij 
fulltime in dienst bij de Oegstgeestenaren. 
Hij is het aanspreekpunt binnen de club en 
doet van alles, van training geven tot aan 

het regelen van de VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) voor trainers. ,,We zijn op dit 
moment bezig om het vrouwenvoetbal 
verder van de grond te krijgen bij ASC. 
Verder proberen we het niveau van de jeugd 
te verbeteren, zodat het eerste team over 
een aantal jaar aangevuld kan worden met 
jeugdspelers.’’ 

De promotie naar de tweede klasse kwam 
dan ook op een goed moment, hoewel 
tegen de verwachtingen in. ,,We hebben 
een vijfjarenplan geschreven toen de club 
verhuisde. Na drie jaar hebben we dat nu al 
ruimschoots bereikt. Ook het aantrekken van 
nieuwe leden is sneller gegaan dan 
verwacht. Doordat we nu een klasse hoger 
gaan spelen, wordt het voor sommige 
(jeugd)spelers aantrekkelijker om in het 
eerste te spelen.’’ 

De hoofdmacht is onder leiding van Mo 
Bougrine de laatste jaren ook serieuzer 
geworden. ,,Natuurlijk plannen sommige 
jongens nog wel eens een weekendje weg 
tijdens de competitie, maar het is wel 
allemaal fanatieker geworden. Wat dat 
betreft past Mo goed bij ons’’, vindt 
Dutrieux, die mede daardoor er nog een 
seizoen aan vast plakt. En misschien volgt er 
daarna nog wel één. ,,Al gaat het herstellen 
steeds lastiger en sla ik soms een 
doordeweekse oefenwedstrijd over, ik ben 
nog steeds fit. In elk geval is dit mijn club. 
Doordeweeks en in het weekend.” 

 

Tom Mentink 
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Rabobank LAV Cup 
Voor het derde achtereenvolgende seizoen wordt door 
LeidenAmateurVoetbal.nl de Rabobank LAV Cup 
georganiseerd. Daarvoor werd dit regionale voetbaltoernooi 
gespeeld onder de naam Koetshuis De Burcht Cup. In die 
twee jaar won eerst FC Rijnvogels, toen nog op het terrein 
van FC Rijnland, en een jaar later ging FC Boshuizen aan de 
haal met de Cup. De finale werd destijds gespeeld op ’t 
Duyfrak. Toen de Rabobank hoofdsponsor werd zegevierde 
eerst RCL en dat nog wel op eigen bodem. Afgelopen 
seizoen werd Voorschoten’97 de winnaar door UVS op eigen 
veld terug te wijzen. Dit seizoen schreven maar liefst 36 
teams zich in. Dat is een record aantal deelnemers. Op onze 

website zijn alle wedstrijdverslagen, speelschema’s en standen terug te vinden. Het toernooi is in 
augustus al van start gegaan en loopt door tot het einde van het seizoen. Komt er wederom een 
nieuwe winnaar dit seizoen? 

 

Poule A 
 
Football Factory 
Lugdunum 
Roodenburg 
Warmunda 

Poule B 
 
Voorschoten ’97 (za) 
ARC O23 
SJC O23 
Alphia 

Poule C 
 
TAVV 
FC Oegstgeest 
Sporting Leiden (zo) 
SJZ 

   
Poule D 
 
ASC 
Kagia 
Ter Leede 2 
VVSB (za) 

Poule E 
 
DoCoS 
LSVV ‘70 
Meerburg 
Zwammerdam 

Poule F 
 
Van Nispen (za) 
Alphense Boys (za) 
FC Lisse 2 
Noordwijk 2 

   
Poule G 
 
Quick Boys O21 
Sporting Leiden (za) 
Stompwijk ‘92 
UVS 

Poule H 
 
FC Boshuizen 
RCL 
Rijnsburgse Boys O21 
Katwijk 2 

Poule I 
 
Blauw Zwart 
FC Rijnvogels 2 / O23 
Valken ‘68 
Voorschoten ‘97 
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Eerste klasse zondag 

Debuut ROAC, FC Boshuizen terug in West 2  
ROAC leverde afgelopen seizoen een geweldige prestatie door te promoveren naar de eerste 
klasse.  De Rijpwetering Oud Ade Combinatie heeft in tien jaar tijd een opzienbarende opmars 
gemaakt vanuit de vijfde klasse, maar het meest indrukwekkende is toch wel dat alle promoties 
behaald zijn met ‘eigen jongens’. Waar toen potjes tegen clubs als GOL Sport en Leidsche Boys 
op het programma stonden, mag de club zich komende voetbaljaargang gaan opmaken voor 
tripjes naar Zeeland (Vlissingen) en Brabant (DOSKO en Rood Wit W). De debuterende formatie 
van trainer Hein Leliveld zal  komend seizoen in ieder geval mikken op rechtstreekse handhaving.  

FC Boshuizen greep in de p/d-competitie net naast een promotieticket, maar desondanks kan 
trainer Marcel IJzendoorn terugkijken op een prima seizoen van zijn ploeg. De Leidenaren, na een 
uitstapje vorig jaar in West 1 weer terug in West 2, kenden een redelijk turbulente 
transferperiode en moeten in staat worden geacht om ook komend seizoen weer voor de 
bovenste plaatsen mee te gaan spelen. 

De opponenten van ROAC en FC Boshuizen zijn, naast  de eerder genoemde tegenstanders, 
afkomstig uit het Zuid-Hollandse. VUC (Den Haag) en DHC(Delft) kwamen vorig seizoen net tekort 
voor promotie naar de hoofdklasse, maar zullen ook nu weer een rol van betekenis gaan spelen. 
TAC ’90 (Den Haag)  en TOGB werden vorig jaar ongenaakbaar kampioen van hun tweede klasse 
en zijn gevaarlijke outsiders voor de ereplaatsen in deze afdeling.  Met name het Berkelse TOGB 
(23 keer winst in 26 wedstrijden en meer dan 100 gescoorde goals) lijkt een tegenstander om 
rekening mee te houden. Hillegersberg is een andere nieuwkomer in deze klasse. De 
Rotterdammers bereikten, net als ROAC, via de achterdeur van de p/d-wedstrijden de eerste 
klasse. De overige verenigingen in deze klasse zijn Spartaan ’20 (Rotterdam), Olympia (Gouda), 
CVV Zwervers (Capelle aan den IJssel) en Den Hoorn. Een uitgesproken topfavoriet voor de titel 
in deze klasse lijkt Vlissingen te zijn. De Zeeuwen speelden de afgelopen vijf seizoen in de 
hoofdklasse en willen het verloren gegane terrein zo snel mogelijk weer heroveren.   

Het eerste treffen tussen onze twee regioclubs is vastgesteld op zondag 3 november. FC 
Boshuizen is dan gastheer. De return zal plaatsvinden op 22 maart 2020. Wedstrijden om naar uit 
te kijken!    

Indeling en complexen: 
• FC Boshuizen  Sportpark Boshuizerkade, Boshuizerkade 96f, 2321 TX  Leiden 
• Den Hoorn  E. R. van Dijk Sportpark, Zuidhoornseweg 4, 2635 DJ  Den Hoorn 
• DHC   Sportpark Brasserskade, Sportring 2, 2616 LK  Delft 
• DOSKO   Sportpark Meilust, Ravelstraat 158, 4614 XJ  Bergen op Zoom 
• Hillegersberg  Sportpark Duivesteijn, Duivenpad 11, 3055 VE  Rotterdam  
• Olympia Sportpark  Olympia, Bodegraafsestraatweg 52, 2805 GR  Gouda 
• Spartaan ’20  Sportpark Spartaan ’20, Oldengaarde 251, 3084 AA  Rotterdam 
• ROAC   Sportpark Hertogspark, Oud Adeselaan 38, 2375 XE  Rijpwetering 
• Rood-Wit W  Sportpark De Gagelrijzen, Emmastraat 84, 4711 AV St. Willebrord 
• TAC ’90 Sportpark  De Verlichting, Roemer Visscherstraat 108, 2533 VG  Den Haag 
• TOGB   Sportpark Het Hoge Land, Het Hoge Land 23, 2652 EA  Berkel en Rodenrijs 
• Vlissingen  Sportpark Irislaan, Irislaan 239, 4383 VV  Vlissingen 
• VUC   Sportpark Het Kleine Loo, Het Kleine Loo 1, 2592 BW  Den Haag  

• CVV Zwervers  Sportpark Couwenhoek, Couwenhoekseweg 1, 2904 XW Capelle a/d IJssel  
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ROAC 

Jeffrey de Haas (ROAC): ,,Helaas geen DOSR meer, 
maar wel nieuw avontuur” 

Na een verblijf van zes jaar in de tweede 
klasse staat ROAC het komend seizoen voor 
een nieuwe uitdaging. Hoe zullen de via de 
nacompetitie gepromoveerde Rippers op 
een niveau hoger presteren? ,,Handhaven 
staat voorlopig voorop”, aldus routinier 
Jeffrey de Haas. 

De 28-jarige middenvelder maakt al zo’n tien 
jaar deel uit van het standaardteam: ,,Ik 
speel van jongs af aan bij ROAC. En het is 
mooi om te zien dat wij telkens een stapje 
hoger gaan. Er is zelfs een tijd geweest dat 
de club in de vijfde klasse uitkwam. Kun je 
nagaan… Dat we nu voor het eerst in de 
historie van de vereniging in de eerste klasse 
gaan acteren is voor mij een hoogtepunt. En 
dat geldt ook voor de andere spelers. Een 
aantal dacht wellicht te stoppen, maar zij 
gaan nu toch door. De promotie is vooral te 
danken aan het feit dat ons team een hecht 
collectief vormt. Zowel binnen als buiten de 
lijnen. We zijn echt een vriendengroep. Op 
het veld hebben we met name in 
verdedigend opzicht onze zaakjes goed in 
orde. En organisatorisch zit het bij ons ook 
wel goed. Daardoor krijgen we niet veel 
doelpunten tegen. We hadden de minste 
tegengoals van de afdeling. Aan de andere 
kant scoren we ook niet echt veel. We 
loeren op de paar kansen die we steeds 
krijgen en die moeten we dan zien te 
benutten. Mijn taak in het geheel is die van 
controleur op het middenveld. Ik ben 
verdedigend ingesteld en in organisatorisch 
opzicht ben ik wel belangrijk, denk ik. Ik 
houd alles in de gaten. ” 

Vooral op eigen veld was de formatie van 
coach Hein Leliveld in de afgelopen jaargang 
ijzersterk. De paars-witten bleven op 
Sportpark Hertogspark ongeslagen en 
legden daar de basis voor de tweede plek. 
Van de in totaal 46 punten behaalde de 
ploeg er 31 in eigen omgeving. ,,We stappen 

thuis het veld op met een bepaalde status. 
Lekker met eigen publiek uit de twee 
dorpen (Rijpwetering en Oud Ade/NV) langs 
de lijn. Dat geeft ons blijkbaar toch een extra 
prikkel. We voelen ons dan ook heel zeker. 
En het is inmiddels wel gebleken dat door 
dit alles geen ploeg meer graag bij ons komt 
voetballen”, meent De Haas. 

De tweede positie op de ranglijst, achter het 
ongenaakbare TAC’ 90, leverde ROAC de 
(vervangende) periodetitel van de kampioen 
op en die benutte de equipe optimaal. Na 
eerst SVV te hebben uitgeschakeld moest 
ook Groeneweg eraan geloven. Door treffers 
van Sam van der Geest (2x) en Bart 
Hoogenboom zegevierde de Leliveld-
formatie met 3-0. ,,Bart heeft in de 
beslissingswedstrijden een belangrijke rol 
gespeeld. Hij was nog een A-junior - een 
talent -  en is pas in de nacompetitie bij ons 
gaan meedoen. In alle drie de wedstrijden 
heeft hij gescoord. Voor komend seizoen is 
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Bart nu opgenomen in onze selectie, die 
overigens niet veel is veranderd. Joep 
Straathof en Jay Koek, die vorig seizoen bij 
RCL speelde, komen erbij. Voor een aantal 
routiniers in ons team is de eerste klasse 
weer een nieuwe uitdaging, ook voor mij. Ik 
heb er zin in. In eerste instantie gaan we 
strijden voor handhaving en dan zien we 
verder wel hoe het loopt. Het enige wat 
jammer is, is dat we de derby’s met DOSR 
kwijt zijn. Die zorgden toch altijd voor een 
apart gevoel bij de supporters en deden 
daarnaast de kassa rinkelen”, vertelt De 
Haas. 

De in Oud Ade wonende middenvelder, in 
het dagelijks leven werkzaam op het kantoor 
van Bouwbedrijf Van der Geest in zijn 
woonplaats, heeft tot slot een compliment in 
huis voor trainer Leliveld: ,,We volgen zijn 
speelwijze. Hij kijkt goed naar de kwaliteiten 
van de spelers en zet de poppetjes dan op 
de juiste plek neer. Zo heeft hij ervoor 
gezorgd dat het verdedigend als een huis 
staat en dat we naarmate het seizoen 
vorderde ook meer zelf aan voetballen 
toekwamen, bijvoorbeeld door het 
inschuiven van verdedigers en door een 
goede wisselwerking. Benieuwd hoe het een 
niveau hoger uitpakt. Een waar nieuw 
avontuur.” 

Nick Verwoerd 
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FC Boshuizen 

Noah Libbenga hoopt weer plezier te krijgen 

FC Boshuizen behaalde afgelopen seizoen 
verdienstelijk de nacompetitie en strandde 
uiteindelijk op een snikhete dag in het 
Gelderse Ressen waar SC Bemmel te sterk 
was. Na een uitstapje naar de ‘Amsterdamse’ 
eerste klasse is de club weer terug in West 
2, de kern van het elftal bleef intact en met 
een aantal gerichte versterkingen kan het 
wel weer eens een mooi seizoen aan de 
Boshuizerkade gaan worden. Van de nieuwe 
gezichten in de zondagselectie is de ervaren 
jongeling Noah Libbenga er één van, samen 
met zijn broer Remy heeft hij komend 
seizoen het geel met blauw om zijn 
schouders.  

,,Ik ben in de jeugd begonnen bij Meerburg 
en als eerstejaars A bij RCL beland. Na een 
goed seizoen bij Alphense Boys was 
afgelopen seizoen Noordwijk de volgende 
stap, maar mede door blessureleed werd het 
niet wat ik maar ook Noordwijk er van 

verwacht had. Van beide kanten werden 
afspraken niet nagekomen en ook gezien de 
afstand en het nog niet in bezit zijn van een 
rijbewijs werden het lange dagen en ging ik 
uiteindelijk met tegenzin naar de club. Er 
was belangstelling van een aantal 
verenigingen. Ondanks dat ik niet heel veel 
gespeeld had, kon ik ook bij Noordwijk 
blijven. De gesprekken die ik vanaf medio 
februari met FC Boshuizen voerde, gaven 
echter de doorslag. Marcel IJzendoorn kende 
ik al vanuit mijn jaar bij Alphense Boys. Hij 
had een duidelijk plan en dat sprak me aan. 
Ik ga ook weer een opleiding volgen en 
aangezien ik in Leiden woon valt dit 
uitstekend te combineren. Leuke 
bijkomstigheid is dat mijn broer Remy ook 
bij FC Boshuizen is gaan spelen, we trekken 
veel met elkaar op en maken elkaar sterker.” 

Op trainingen en ook in wedstrijden maakt 
Libbenga een gretige en volwassen indruk, 
zaak is wel om niet te hard van stapel te 
lopen. ,,Klopt inderdaad, daarom heb ik 
afgelopen zondag ook niet alles gespeeld in 
de voorbereiding. Het is ook goed dat ik af 
en toe teruggefloten word, want ik wil graag 
en het voelt goed maar ik moet ook zuinig 
zijn op mijn lichaam. De eerste weken zijn 
uitstekend bevallen, een fijne groep met 
heel veel kwaliteit en een aantal posities die 
meer dan dubbel bezet zijn. De trainer zal 
dus keuzes moeten gaan maken en een 
aantal spelers zal teleurgesteld gaan 
worden. Des te meer reden om terug te 
knokken en het ongelijk van de trainer te 
laten zien. Het plezier in het voetbal is weer 
helemaal terug en dat wil ik straks terug 
gaan betalen. Ik heb voor mezelf als 
doelstelling om beter te worden en 
blessurevrij te blijven. Als team moeten we 
het hoogst mogelijke nastreven en wat dat 
dan is daar komen we gedurende het 
seizoen wel achter. 

Echte hobby’s naast het voetbal heeft 
Libbenga niet en is zoals hij zelf omschrijft 
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‘helemaal lijp van het spelletje’. Niet alleen 
wat actief bezig zijn betreft. Bij Leidse 
Spartaan Abdou Harroui, een goede vriend, 
is hij dan ook regelmatig op de tribune te 
vinden. Best wel gek eigenlijk, want naast 
Sparta fan is er ook een sympathie voor die 
andere Rotterdamse club, juist ja Feyenoord. 
Uiteraard is er ook veel oog en tijd voor zijn 
vriendin, die ook regelmatig langs de lijn te 
vinden zal zijn. 

Terug naar komend seizoen. Op welke plek 
komt Noah Libbenga eigenlijk het beste tot 
zijn recht? ,,Het meest vertrouwt voelt 
centraal achterin, alhoewel ik ook op het 

middenveld goed uit de voeten kan. Zoals 
eerder aangegeven, posities zijn minimaal 
dubbel bezet en de trainer moet straks 
keuzes gaan maken. Door de aanwezige 
kwaliteit zijn de trainingen van een hoog 
niveau en daar wordt iedereen sterker van. 
Het is dan ook voor een ieder zaak om bij 
tegenslag niet gelijk de koppies te laten 
hangen maar te blijven knokken.” 

Een alleraardigste jongeman, welopgevoed 
en zeer beleefd. Een echte winnaar in het 
veld, maar ook een tikje ijdel. Noah 
Libbenga, vergeet die naam niet. 

 

Arie Koeman 
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Competitieprogramma – zondag, 1e klasse B 

Speelronde 1 (22 september)    Speelronde 2 (29 september) 

Vlissingen-TAC’90     Hillegersberg-VUC 
Rood Wit W.-FC Boshuizen    Den Hoorn-DOSKO 
TOGB-Spartaan’20     DHC-Vlissingen 
VUC-DHC      TAC’90-ROAC 
ROAC-Olympia      FC Boshuizen-TOGB 
CVV Zwervers-Den Hoorn    Spartaan’20-Rood Wit W. 
DOSKO-Hillegersberg     Olympia-CVV Zwervers 
 

Speelronde 3 (6 oktober)    Speelronde 4 (13 oktober) 

Vlissingen-Den Hoorn     VUC-TOGB 
Rood Wit W.-Hillegersberg    ROAC-Rood Wit W. 
TOGB-Olympia      CVV Zwervers-Vlissingen 
ROAC-VUC      DOSKO-DHC 
DHC-TAC’90      Hillegersberg-TAC’90 
FC Boshuizen-CVV Zwervers    Den Hoorn-FC Boshuizen 
Spartaan’20-DOSKO     Olympia-Spartaan’20 
 
Speelronde 5 (20 oktober)    Speelronde 6 (27 oktober) 
 
Vlissingen-ROAC      Vlissingen-Rood Wit W. 
Rood Wit W.-DOSKO     VUC-Spartaan’20 
TOGB-Hillegersberg     ROAC-TOGB 
DHC-CVV Zwervers     CVV Zwervers-TAC’90 
TAC’90-Olympia      DOSKO-FC Boshuizen 
FC Boshuizen-VUC     Den Hoorn-Hillegersberg 
Spartaan’20-Den Hoorn     Olympia-DHC 
 
Speelronde 7 (3 november)    Speelronde 8 (10 november) 
 
Rood Wit W.-VUC     VUC-Vlissingen 
TOGB-CVV Zwervers     CVV Zwervers-Spartaan’20 
Hillegersberg-Olympia     DOSKO-TOGB 
DHC-Den Hoorn      Hillegersberg-DHC 
TAC’90-DOSKO      Den Hoorn-ROAC 
FC Boshuizen-ROAC     TAC’90-FC Boshuizen 
Spartaan’20-Vlissingen     Olympia-Rood Wit W.    
 
Speelronde 9 (24 november)    Speelronde 10 (1 december) 
 
Vlissingen-Olympia     TOGB-Vlissingen 
Rood Wit W.-TOGB     CVV Zwervers-Rood Wit W. 
VUC-DOSKO      DOSKO-ROAC 
ROAC-CVV Zwervers     Hillegersberg-FC Boshuizen 
Den Hoorn-TAC’90     DHC-Spartaan’20 
FC Boshuizen-DHC     TAC’90-VUC 
Spartaan’20-Hillegersberg    Olympia-Den Hoorn 
 
Speelronde 11 (8 december)    Speelronde 12 (15 december) 
 
Vlissingen-DOSKO     DOSKO-CVV Zwervers 
Rood Wit W.-Den Hoorn     Hillegersberg-Vlissingen 
TOGB-DHC      Den Hoorn-TOGB 
VUC-CVV Zwervers     DHC-ROAC 
ROAC-Hillegersberg     TAC’90-Rood Wit W. 
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FC Boshuizen-Olympia     FC Boshuizen-Spartaan’20 
Spartaan’20-TAC’90     Olympia-VUC 
 
Speelronde 13 (26 januari)    Speelronde 14 (2 februari) 
  
Vlissingen-FC Boshuizen     Hillegersberg-DOSKO 
Rood Wit W.-DHC     Den Hoorn-Vlissingen 
TOGB-TAC’90      DHC-VUC 
VUC-Den Hoorn      TAC’90-CVV Zwervers 
ROAC-Spartaan’20     FC Boshuizen-Rood Wit W. 
CVV Zwervers-Hillegersberg    Spartaan’20-TOGB 
DOSKO-Olympia      Olympia-ROAC 
 
Speelronde 15 (9 februari)    Speelronde 16 (16 februari) 
 
Vlissingen-Spartaan’20     ROAC-Vlissingen 
Rood Wit W.-Olympia     Hillegersberg-Rood Wit W. 
TOGB-ROAC      Den Hoorn-CVV Zwervers 
VUC-FC Boshuizen     DHC-DOSKO 
CVV Zwervers-DHC     FC Boshuizen-TAC’90 
DOSKO-Den Hoorn     Spartaan’20-VUC 
TAC’90-Hillegersberg     Olympia-TOGB  
   
Speelronde 17 (8 maart)     Speelronde 18 (15 maart) 
 
Rood Wit W.-Vlissingen     Vlissingen-VUC 
TOGB-FC Boshuizen     TOGB-Rood Wit W. 
VUC-ROAC      ROAC-Den Hoorn 
CVV Zwervers-Olympia     DHC-Hillegersberg 
DOSKO-Spartaan’20     FC Boshuizen-DOSKO 
Hillegersberg-Den Hoorn     Spartaan’20-CVV Zwervers 
TAC’90-DHC      Olympia-TAC’90 
 
Speelronde 19 (22 maart)    Speelronde 20 (29 maart) 
 
Vlissingen-Hillegersberg     TOGB-VUC 
Rood Wit W.-Spartaan’20    Hillegersberg-CVV Zwervers 
VUC-Olympia      DHC-Rood Wit W. 
ROAC-FC Boshuizen     TAC’90-Den Hoorn 
CVV Zwervers-TOGB     FC Boshuizen-Vlissingen 
DOSKO-TAC’90      Spartaan’20-ROAC 
Den Hoorn-DHC      Olympia-DOSKO 
 
Speelronde 21 (5 april)     Speelronde 22 (19 april) 
 
Vlissingen-TOGB      Rood Wit W.-ROAC 
Rood Wit W.-TAC’90     CVV Zwervers-FC Boshuizen 
VUC-Hillegersberg     DOSKO-Vlissingen 
ROAC-DHC      Hillegersberg-TOGB 
CVV Zwervers-DOSKO     Den Hoorn-VUC 
Den Hoorn-Olympia     DHC-Olympia 
Spartaan’20-FC Boshuizen    TAC’90-Spartaan’20 
 
Speelronde 23 (26 april)     Speelronde 24 (10 mei) 
 
Vlissingen-CVV Zwervers     CVV Zwervers-VUC 
TOGB-DOSKO      DOSKO-Rood Wit W. 
VUC-Rood Wit W.     Hillegersberg-ROAC 
ROAC-TAC’90      Den Hoorn-Spartaan’20 
FC Boshuizen-Den Hoorn     DHC-FC Boshuizen 
Spartaan’20-DHC     TAC’90-TOGB 
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Olympia-Hillegersberg     Olympia-Vlissingen 
 
Speelronde 25 (17 mei)     Speelronde 26 (24 mei) 
   
Vlissingen-DHC      CVV Zwervers-ROAC 
Rood Wit W.-CVV Zwervers    DOSKO-VUC 
TOGB-Den Hoorn     Hillegersberg-Spartaan’20 
VUC-TAC’90      Den Hoorn-Rood Wit W. 
ROAC-DOSKO      DHC-TOGB 
FC Boshuizen-Hillegersberg    TAC’90-Vlissingen 
Spartaan’20-Olympia     Olympia-FC Boshuizen 
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Tweede klasse zondag C 

ASC na 92 jaar terug in de tweede klasse 

ASC bekroonde een mooi en gedenkwaardig seizoen met promotie naar de tweede klasse, een 
afdeling waarin de ‘good old’ (opgericht in 1892) in het seizoen 1926/1927(!) voor het laatst 
uitkwam. In de formatie van trainer Mo Bougrine, komend seizoen voor het derde jaar actief bij 
ASC, was een belangrijke rol weggelegd voor Ruben Dutrieux en de routinier beschaamde het 
vertrouwen van zijn trainer bepaald niet. Dutrieux nam het elftal op de beslissende momenten 
aan de hand, scoorde belangrijke doelpunten en had een voornaam aandeel in het Oegstgeestse 
succes.  

De rood-zwarten zijn ingedeeld in de tweede klasse C en treffen daar voornamelijk clubs uit de 
regio Haaglanden. Eén van de tegenstanders is een nog oudere dame (uit 1885), het Delftse 
Concordia. De Delftse traditievereniging eindigde vorig seizoen op de dertiende plaats in de 
tweede klasse D en wist via de p/d-competitie het verblijf in de tweede klasse te verlengen. De 
andere Delftse opponent voor ASC, Wippolder, finishte in dezelfde afdeling in de middenmoot.  

ASC moet driemaal naar Den Haag afreizen, waar tegenstanders HVV, HMSH en Laakkwartier 
wachten. Naast ASC is in deze afdeling nog een andere promovendus (Wilhelmus)  ingedeeld. De 
Voorburgse club was vorig seizoen de sterkste van de derde klasse Hoog B. De gemeente 
Pijnacker-Nootdorp is in deze klasse vertegenwoordigd door RKDEO en OLIVEO. Beide clubs 
kwamen vorig seizoen net tekort voor promotie naar de eerste klasse, maar mogen als serieuze 
titelkandidaten worden beschouwd.  

Wat dichter bij huis wachten Foreholte en Teylingen. De Voorhouters eindigden in de 
middenmoot van de tweede klasse C, gemeentegenoot Teylingen draaide zelfs nog een beter 
seizoen. De Teylingers eindigden op de derde plaats in de eindrangschikking en wisten de 
tweede periodetitel in de wacht te slepen. In de p/d-serie verloor Teylingen uiteindelijk van 
Groeneweg, waardoor de Sassenheimers ook komend seizoen weer in de tweede klasse 
uitkomen.  

ASC ontmoet ook DOSR uit Roelofarendsveen. De Veners eindigden vorig seizoen op de zesde 
plaats van de tweede klasse C. De laatste tegenstander uit deze afdeling is een oude bekende 
voor ASC, Altior uit Langeraar. Na een moeizame competitiestart herstelden de oranjehemden 
(die vorig seizoen hun rentree in de tweede klasse maakten) zich sterk en wisten zich uiteindelijk 
vrij probleemloos te handhaven.   

Indeling en complexen: 
• Altior   Sportpark Altior, Altiorplein 1, 2461 VT  Langeraar 
• ASC   Sportpark Overveer, Abtspoelweg 21, 2343 JB  Oegstgeest 
• Concordia  Sportpark Brasserskade, Brasserskade 236, 2616 LA  Delft 
• DOSR   Sportpark Alkemade Oost, Sportpad 17, 2371 PP Roelofarendsveen 
• Foreholte  Sportpark Elsgeest, Sportlaan 10 , 2215 NA   Voorhout 
• Hillegom   Sportpark Zanderij,  Van den Endelaan 7d, 2182 ES  Hillegom 
• HMSH   Sportpark Escamp II, Vrederustlaan 117, 2543 SL Den Haag 
• HVV   Sportpark De Diepput, Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA  Den Haag 
• Laakkwartier  Sportpark Laakkwartier, Jan van Beersstraat 69, 2523 JS  Den Haag 
• OLIVEO   Sportpark De Groene Wijdte, Sportlaan 2,  2641 AZ Pijnacker 
• RKDEO   Sportpark Centrum, Sportparkweg 30, 2631 GA  Nootdorp 
• Teylingen  Sportpark De Roodemolen, Roodemolenweg 8,  2171 AX Sassenheim 
• Wilhelmus  Sportpark Westvlietweg, Groene Zoom 2, 2267 GZ Voorburg 

• Wippolder  Sportpark Pauwmolen, Rijksstraatweg 9, 2628 GZ Delft  
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ASC 

Mo Bougrine (ASC): ,,Studeren en selectievoetbal  zijn 
bij ASC prima te combineren” 

ASC promoveerde afgelopen 
voetbaljaargang naar de tweede klasse en 
treft in deze afdeling een aantal 
regiogenoten. ASC-trainer Mo Bougrine blikt 
vooruit naar het nieuwe seizoen, de derby’s 
tegen Foreholte, maar geeft ook zijn visie op 
de toekomst van de Overveer-bewoners.      

Bougrine: ,,We hebben in de voorbereiding 
o.a. tegen FC Oegstgeest en Warmunda 
gespeeld. Voor ons prima tegenstanders en 
een goede gelegenheid om de nieuwe 
jongens in te passen. Ik kan dit seizoen 
beschikken over een selectie, die in de 
breedte maar ook kwalitatief sterker is dan 
vorig seizoen. Met de komst van Oscar 
Arroyo, Jelmer Pool, Lukas Wiering (allen 
afkomstig van Foreholte), Leon Wagenaar 
(UVS), Piet Meeuwessen (FC Lisse), 
Abdelkader Lamrabette (Voorschoten’97) en 
Ali Barokzay (RCL), heb ik  toch wat meer 

mogelijkheden. De promotie heeft zeker wat 
los gemaakt binnen de club, maar we 
hebben nog een lange weg te gaan. We  
hebben nauwelijks spelers die vanuit de 
jeugd doorstromen, omdat ze vaak stoppen 
met voetbal wanneer ze gaan studeren. Dat 
is erg jammer, want ASC heeft een goede 

jeugdopleiding met gekwalificeerde trainers 
en op het moment dat je als club daar de 
vruchten van wilt plukken, zijn ze weg. Een 
speler als Jeroen van Bergen, die in Delft 
studeert, bewijst trouwens dat studeren en 
selectievoetbal bij ASC prima te combineren 
zijn. Uiteindelijk trainen we maar twee keer 
per week en spelen  we op zondag een 
wedstrijd. Dat moet toch te doen zijn, lijkt 
mij.  

Bougrine gaat verder: ,,ASC is inmiddels een 
behoorlijk grote club, maar mist een beetje 
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de voetbalbeleving die je bij andere clubs 
wel ziet. Misschien is een club als Quick (Den 
Haag), met een beetje vergelijkbare cultuur 
als ASC, een mooi voorbeeld voor ons hoe 
het ook kan. Na jarenlang op een wat lager 

niveau te hebben gespeeld, komt Quick nu 
uit in de derde divisie. Ik wil niet zeggen dat 
ASC ook dat niveau moet bereiken, maar 
wat meer ambitie op dat vlak zou mooi zijn.’’ 

Vervolgend: ,,Ik heb veel zin in het nieuwe 
seizoen met mooie derby’s tegen Foreholte 
en Teylingen. Natuurlijk zijn voor mij 
persoonlijk de wedstrijden tegen Foreholte 
extra speciaal. Ik woon in Voorhout, heb 
daar gevoetbald, ben daar als jeugdtrainer 
begonnen en ken veel mensen van de club. 
Ook voor de jongens die van Foreholte zijn 
overgekomen, zijn dit mooie wedstrijden. 
Nee, ik ga niet zeggen dat handhaving de 
doelstelling voor ons is, dat vind ik te 
gemakkelijk. Voetballend kunnen we goed 
mee denk ik, maar we moeten ons ook leren 
wapenen tegen clubs die het wat meer van 
fysieker spel moeten hebben. Ook in deze 
klasse is het scorend vermogen van belang 
en op dat gebied is toch gebleken dat we  

afhankelijk zijn van Jelle Schouten, die vorig 
seizoen de helft van onze goals voor zijn 
rekening nam. Het lukt te meeste ploegen 
wel om de boel achterin dicht te timmeren, 
maar scorend vermogen in een team is van 

cruciaal belang. Ook 
Ruben Dutrieux, 
inmiddels richting de 
veertig jaar, is komend 
seizoen weer 
onderdeel van de 
selectie. Ruben zal niet 
alle wedstrijden 
starten, hij wordt 
ingebracht wanneer we 
hem nodig hebben. Dat 
gaat in goed overleg 
met hem. Ik heb veel 
respect voor Ruben, hij 
is een echt voetbaldier. 

Over de 
omstandigheden bij de 
club. ,,Ja, de 

grasvelden bij ons blijven toch wel een 
dingetje. Het hoofdveld ziet er misschien 
vanaf de buitenkant goed uit, maar  er is wel 
de hele zomer op gecricket. Natuurlijk ben ik 
bekend met de achtergronden voor de 
keuze van natuurgras op ons sportpark, maar  
het is gewoon een feit dat we dat we bij een 
slechte winterperiode een paar weken niet 
kunnen trainen. Eigenlijk kan dat natuurlijk 
niet als je tweedeklasser bent,  maar het is 
niet anders. Twee keer sporten in de 
sportschool is wel even leuk, maar daarna 
wil je wel gewoon weer op een voetbalveld 
kunnen trainen’’, aldus de 44-jarige 
vertegenwoordiger van Sikkens. ASC start 
op 22 september met een uitwedstrijd bij 
titelkandidaat Hillegom. In speelronde twee 
komt Foreholte al op visite. Een 
interessanter begin van de competitie was 
nauwelijks te bedenken. 

 

Sem Nazloomian 
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Competitieprogramma – zondag, 2e klasse C 

Speelronde 1 (22 september)    Speelronde 2 (29 september) 

Laakkwartier-Oliveo     HMSH-Altior 
Foreholte-RKDEO     Concordia-Wilhelmus 
Hillegom-ASC      Teylingen-Laakkwartier 
Altior-Teylingen      Oliveo-DOSR 
DOSR-Wippolder     RKDEO-Hillegom 
HVV-Concordia      ASC-Foreholte 
Wilhelmus-HMSH     Wippolder-HVV 
 

Speelronde 3 (6 oktober)    Speelronde 4 (13 oktober) 

Laakkwartier-Concordia     Altior-Hillegom 
Foreholte-HMSH      DOSR-Foreholte 
Hillegom-Wippolder     HVV-Laakkwartier 
DOSR-Altior      Wilhelmus-Teylingen 
Teylingen-Oliveo      HMSH-Oliveo 
RKDEO-HVV      Concordia-RKDEO 
ASC-Wilhelmus      Wippolder-ASC 
 

Speelronde 5 (20 oktober)    Speelronde 6 (27 oktober) 

Laakkwartier-DOSR     Laakkwartier-Foreholte 
Foreholte-Wilhelmus     Altior-ASC 
Hillegom-HMSH      DOSR-Hillegom 
Teylingen-HVV      HVV-Oliveo 
Oliveo-Wippolder     Wilhelmus-RKDEO 
RKDEO-Altior      Concordia-HMSH 
ASC-Concordia      Wippolder-Teylingen 
 

Speelronde 7 (3 november)    Speelronde 8 (10 november) 

Foreholte-Altior      Altior-Laakkwartier 
Hillegom-HVV      HVV-ASC 
HMSH-Wippolder     Wilhelmus-Hillegom 
Teylingen-Concordia     HMSH-Teylingen 
Oliveo-Wilhelmus     Concordia-DOSR 
RKDEO-DOSR      Oliveo-RKDEO 
ASC-Laakkwartier     Wippolder-Foreholte 
 

Speelronde 9 (24 november)    Speelronde 10 (1 december) 

Laakkwartier-Wippolder     Hillegom-Laakkwartier 
Foreholte-Hillegom     HVV-Foreholte 
Altior-Wilhelmus      Wilhelmus-DOSR 
DOSR-HVV      HMSH-RKDEO 
Concordia-Oliveo     Teylingen-ASC 
RKDEO-Teylingen     Oliveo-Altior 
ASC-HMSH      Wippolder-Concordia 
 

Speelronde 11 (8 december)    Speelronde 12 (15 december) 

Laakkwartier-Wilhelmus     Wilhelmus-HVV 
Foreholte-Concordia     HMSH-Laakkwartier 
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Hillegom-Teylingen     Concordia-Hillegom 
Altior-HVV      Teylingen-DOSR 
DOSR-HMSH      Oliveo-Foreholte 
RKDEO-Wippolder     RKDEO-ASC 
ASC-Oliveo      Wippolder-Altior 
 

Speelronde 13 (26 januari)    Speelronde 14 (2 februari) 

Laakkwartier-RKDEO     HMSH-Wilhelmus 
Foreholte-Teylingen     Concordia-Laakkwartier 
Hillegom-Oliveo      Teylingen-Altior 
Altior-Concordia      Oliveo-HVV 
DOSR-ASC      RKDEO-Foreholte 
HVV-HMSH      ASC-Hillegom 
Wilhelmus-Wippolder     Wippolder-DOSR 
 

Speelronde 15 (9 februari)    Speelronde 16 (16 februari) 

Laakkwartier-ASC     DOSR-Laakkwartier 
Foreholte-Wippolder     HMSH-Foreholte 
Hillegom-DOSR      Concordia-HVV 
Altior-RKDEO      Teylingen-Wilhelmus 
HVV-Teylingen      RKDEO-Oliveo 
Wilhelmus-Concordia     ASC-Altior 
Oliveo-HMSH      Wippolder-Hillegom 
 

Speelronde 17 (8 maart)     Speelronde 18 (15 maart) 

Foreholte-Laakkwartier     Laakkwartier-Altior 
Hillegom-RKDEO      Hillegom-Foreholte 
Altior-DOSR      DOSR-Concordia 
HVV-Wippolder      Teylingen-HMSH 
Wilhelmus-ASC      RKDEO-Wilhelmus 
HMSH-Concordia     ASC-HVV 
Oliveo-Teylingen      Wippolder-Oliveo 
 

Speelronde 19 (22 maart)    Speelronde 20 (29 maart) 

Laakkwartier-HMSH     Hillegom-Altior 
Foreholte-ASC      HMSH-HVV 
Altior-Wippolder      Teylingen-Foreholte 
DOSR-RKDEO      Oliveo-Concordia 
HVV-Hillegom      RKDEO-Laakkwartier 
Wilhelmus-Oliveo     ASC-DOSR 
Concordia-Teylingen     Wippolder-Wilhelmus 
 

Speelronde 21 (5 april)     Speelronde 22 (19 april) 

Laakkwartier-Hillegom     Foreholte-DOSR 
Foreholte-Oliveo      HVV-RKDEO 
Altior-HMSH      Wilhelmus-Laakkwartier 
DOSR-Teylingen      HMSH-Hillegom 
HVV-Wilhelmus      Concordia-Altior 
Concordia-Wippolder     Teylingen-Wippolder 
ASC-RKDEO      Oliveo-ASC 
 

Speelronde 23 (26 april)     Speelronde 24 (10 mei) 
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Laakkwartier-HVV     HVV-Altior 
Hillegom-Wilhelmus     Wilhelmus-Foreholte 
Altior-Foreholte      HMSH-DOSR 
DOSR-Oliveo      Concordia-ASC 
RKDEO-Concordia     Teylingen-RKDEO 
ASC-Teylingen      Oliveo-Hillegom 
Wippolder-HMSH     Wippolder-Laakkwartier 
 

Speelronde 25 (17 mei)     Speelronde 26 (24 mei) 

Laakkwartier-Teylingen     HVV-DOSR 
Foreholte-HVV      Wilhelmus-Altior 
Hillegom-Concordia     HMSH-ASC 
Altior-Oliveo      Concordia-Foreholte 
DOSR-Wilhelmus      Teylingen-Hillegom 
RKDEO-HMSH      Oliveo-Laakkwartier 
ASC-Wippolder      Wippolder RKDEO 

 

 

 

 

 
Schouten 
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Derde klasse A zondag 

Sporting Leiden stelt ambitie bij, Voorschoten ’97 
geeft eigen jeugd de kans  

In de derde klasse A treffen LAV-clubs Sporting Leiden en Voorschoten ’97 elkaar, daarnaast is er 
een weerzien met oude bekenden als Van Nispen, Nicolaas Boys, RKDES, FC Aalsmeer en WVC. 
Voor de Weteringse Voetbal Combinatie, in 2015 ontstaan uit een samensmelting tussen 
Alkmania en SVOW, zou  het komende seizoen weleens de laatste voetbaljaargang kunnen gaan 
worden. Het lijkt erop dat WVC samen met  buurman DOSR met ingang van het seizoen 
2020/2021 een nieuwe club gaat vormen.  

Het gerenoveerde Sporting Leiden nam afscheid van een groot aantal basisspelers, maar mocht 
tevens diverse talentvolle jongeren verwelkomen. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen 
promotie naar de tweede klasse de doelstelling van de club was,  zullen de verwachtingen in de 
Mors nu een stuk lager liggen. Trainer Charl van Goozen (ook nieuw bij Sporting Leiden) zal  dus 
komend seizoen  aan een nieuw team moeten gaan bouwen, dat vrijuit voetballend mogelijk voor 
een verrassing in deze klasse kan zorgen.  

Het zondagteam van Voorschoten ’97, opnieuw onder hoede van nestor Huib van Oosterom 
Soede, zal ook komend seizoen vaak een beroep gaan doen op talentvolle jongeren uit eigen 
geledingen. Voorschotense jongeren rijpen op de zondag die uiteindelijk de overstap moeten 
gaan maken naar de eigen zaterdagtak, is het credo op Sportpark Adegeest.      

Het vertrek van traditionele zondagclubs naar de zaterdag (in de Leidse regio wisselen komend 
seizoen SJZ, Warmunda, Bernardus en MMO van vaste speeldag), heeft ertoe geleid dat deze 
afdeling  bestaat uit een mix van clubs van West 1 en West 2. West 1 clubs als Alliance ’22, BVC 
Bloemendaal, De Kennemers, Spaarnwoude, VSV, VVH/Velserbroek en Zwanenburg 
(voornamelijk afkomstig uit de Haarlemse regio) zijn de nieuwe gezichten in deze afdeling. Op 
papier lijkt De Kennemers een belangrijke kandidaat voor de titel in deze klasse, de Beverwijkers 
verloren vorig seizoen het kampioenschap van hun afdeling op doelsaldo en liepen ook in de 
p/d-competitie promotie net mis. Van de vier regionale clubs in deze klasse behaalden Sporting 
Leiden en Voorschoten’97 in het voorbije seizoen de derde klasse ‘Hoog’, maar daarin konden 
geen potten worden gebroken. WVC en Van Nispen kwamen na de winterstop uit in de derde 
klasse ‘Laag’.    

Indeling en de complexen: 
• Aalsmeer   Sportpark Hommeer, Beethovenlaan 120, 1431 WZ Aalsmeer 
• Alliance ’22  Sportpark Egelantierlaan, Zeedistelweg 2, 2015 KT Haarlem 
• Bloemendaal  Sportpark Bergweg, Bergweg 1, 2061 KB Bloemendaal 
• De Kennemers  Sportpark Adrichem, Adrichemlaan 3, 1947 KX Beverwijk 
• Nicolaas Boys  Willem Pieter Speelmanweg 1a, 2441 CA Nieuwveen 
• RKDES   Sportpark Calslagen, Wim Kan Dreef 4, 1433 HM Kudelstaart 
• Spaarnwoude  Sportpark Spaarnwoude, Ringweg 12a, 2064 KE Spaarndam  
• Sporting Leiden  Sportpark Morsch II, Smaragdlaan 97, 2332 JP Leiden 
• Van Nispen  Sportpark Wassenaar, Sportlaan 31, 2191 XK  De Zilk 
• VSV   Sportpark De Hofgeest, Hofgeesterweg 14, 1991 AD Velserbroek 
• Voorschoten ’97  Sportpark Adegeest, Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten  
• VVH/Velserbroek  Van der Aart Sportpark, Van der Aartweg 12, 2026 ZL Haarlem 
• WVC   Sportcomplex WVC, Sportpad 11, 2371 PP Roelofarendsveen 
• vv Zwanenburg  Sportpark Zwanenburg, Populierenlaan 44, 1161 SP Zwanenburg  
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Sporting Leiden zondag 

Danny van Leeuwen (Sporting Leiden, zo): ,,Eerst 
sfeer, dan resultaten” 

Sporting Leiden (zo) kijkt terug op een 
veelbewogen seizoen. De club startte de 
competitie onder leiding van de nieuwe 
trainer Kevin Wassenaar sterk en lag lange 
tijd op promotiekoers, maar na de 
winterstop ging het mis bij de Morschploeg. 
De club nam nog voor het einde van het 
seizoen afscheid van Wassenaar en ook de 

prestaties van de ploeg gingen zienderogen 
achteruit. Uiteindelijk verzekerde de 
fusieclub zich toch nog vrij gemakkelijk van 
nog een jaar in de derde klasse, maar door 
het vertrek van een groot aantal basisspelers 
leek het voortbestaan van de zondagtak aan 
een zijden draadje te hangen. Na rijp beraad 
besloot de club toch tot een doorstart en 
werd trainer Charl van Goozen 
aangetrokken, die dit seizoen zal worden 
geassisteerd door oud-speler Mark Cerdijn 

en Michael Sels.  Eén van de spelers die 
besloot om de club trouw te blijven is 
keeper Danny van Leeuwen. De 35-jarige 
doelwachter, die pas op relatief late leeftijd 
voor de voetbalsport koos nadat hij geruime 
tijd op een verdienstelijk niveau had 
gehandbald, is terug van een langdurige 
blessure en moet met zijn ervaring één van 

de nieuwe sterkhouders van het team gaan 
worden. 

Van Leeuwen: ,,Het was inderdaad even niet 
duidelijk of de club ook komend seizoen nog 
een eerste zondagelftal op de been zou 
kunnen brengen. Samen met andere 
‘blijvers’ Justin Maaskant en Ferry van 
Leeuwen heb ik  toen onderzocht wat de 
mogelijkheden waren. We hebben eerst 
gesproken met spelers binnen de club en 
zijn  toen op zoek gegaan naar nieuwe 
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jongens, die graag bij ons wilden komen 
spelen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
een selectie van 20 spelers. Een groot aantal 
spelers van het tweede elftal is 
doorgeschoven naar het eerste elftal en 
daarnaast zijn er nog enkele versterkingen 
van buitenaf gekomen.” 

De sluitpost gaat verder. ,,Het bestuur heeft 
ons initiatief vanaf het begin van harte 
ondersteund en we zijn blij dat het 

uiteindelijk gelukt is. Natuurlijk zijn  er veel 
goede spelers vertrokken, maar die jongens 
die er nu zijn hebben er veel zin in en zijn 
gemotiveerd om hier wat moois neer te 
zetten. Kwalitatief hebben we misschien een 
jasje uitgedaan, aan de andere kant is het 
uitgangspunt dit seizoen een hele andere 
dan vorig jaar. Vorig seizoen werd Sporting 
Leiden door de buitenwereld, terecht, 
gezien als een kampioenskandidaat, dat zal 
dit jaar anders zijn. Dat geeft niets, we 
kunnen daardoor in alle rust bouwen aan het 
team en misschien voor een verrassing 
zorgen. We zijn ingedeeld in een klasse met 
veel clubs die oorspronkelijk uit West 1 
komen, regio Haarlem, dus ook wat dat 
betreft is dit een nieuw avontuur. Ik heb er 

persoonlijk erg veel zin om nog een paar 
jaartjes op dit niveau te keepen, vooral nu ik 
hersteld ben van een zware knieblessure 
(Van Leeuwen scheurde enkele seizoenen 
geleden zijn kruisband, SN), een kwetsuur 
die ik nota bene als veldspeler in een lager 
elftal van toen nog FC Rijnland heb 
opgelopen.” 

Terugdenkend. ,,Ik dacht toen dat het klaar 
was met mijn keepersloopbaan en ben toen 

bij Meerburg 
begonnen met 
het geven van 
keeperstraining. 
Gaandeweg 
merkte ik dat 
mijn knie het 
goed hield en 
toen FC 
Rijnland-trainer 
Ronald Mink mij 
benaderde voor 
een terugkeer, 
begon het toch 
weer te 
kriebelen. Vorig 
seizoen heb ik 
voornamelijk 

mijn wedstrijdjes in het tweede elftal 
gekeept en ik voel dat ik nu weer klaar ben 
voor een terugkeer in het eerste team. Ik zie 
voldoende kwaliteiten in ons elftal. In de 
oefenwedstrijd tegen ons zaterdagteam 
bijvoorbeeld, zag je dat we voetballend heel 
aardig meededen. Het belangrijkste is dat er 
eerst een goede sfeer is in het team is en 
mijn overtuiging is dat de resultaten daarna 
zullen volgen. Tussen de nieuwe trainer en 
de groep klikt het ook goed, dus ik ga ervan 
uit dat we er met elkaar een mooi seizoen 
van gaan maken. In ieder geval wil ik hier 
mijn keepersloopbaan afsluiten, want bij 
deze club ligt toch mijn hart‘’, besluit de 
vestigingsmanager van een technisch 
groothandel.

 

Sem Nazloomian 
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Voorschoten ’97 

Zondagtak Voorschoten’97 mikt op middenmoot 

Huib van Oostrom Soede is na drieënhalf jaar 
een vertrouwd gezicht bij Voorschoten’97. 
Nadat de daarna opgestapte Voetbal 
Technische Commissie van de club aan het 
begin van dit jaar aangaf het contract van de 
oefenmeester bij de zondagselectie niet te 
willen verlengen, besloot het bestuur op 
advies van de spelersgroep anders. En dus 
begint de geroutineerde coach nu met frisse 
moed aan een nieuw seizoen: ,,Een jaar 
opleiden om daarna te oogsten.” 

Voorschoten’97 behoort met ruim 1800 
leden tot de grootste verenigingen in de 
regio. Ruim honderd teams namen in de 
voorbije jaargang deel aan de competitie. 
,,De club is zo groot dat wij een tekort aan 
velden hebben”, vertelt Van Oostrom Soede. 
,,Daarom is het goed dat er ook een zondag-
afdeling is. Maar dat niet alleen. Ik zie onze 
selectie-elftallen ook als opleidingsteams 
voor de zaterdag-tak. Het is een goede zaak 

dat de jongens uit de A1 en de overige A-
elftallen die dat willen zich bij ons aansluiten. 
Zij doen dat natuurlijk om plezier te beleven 
en het met elkaar gezellig te hebben, maar 
toch ook om prestaties te leveren. En het is 
ook wel de bedoeling dat zij zich bij ons 
verder ontwikkelen. Er zijn zeker spelers in 
onze gelederen die in potentie op termijn de 
overstap naar de zaterdagselectie kunnen 
maken. Die wil moet er dan natuurlijk wel 
zijn. Ik denk dan onder anderen aan Jarno 

van den Born en Lars van Beelen. Al met al 
heeft de zondagtak zeker bestaansrecht.”  

Aan de voorbije competitie denkt de 63-
jarige Van Oostrom Soede met weinig 
plezier terug. Zijn equipe plaatste zich in het 
eerste deel van de jaargang voor de derde 
klasse hoog, waarin louter om promotie kon 
worden gestreden. De bewoners van 
Sportpark Adegeest  kwamen er in deze 
afdeling echter niet aan te pas en eindigden 
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als hekkensluiter. ,,Er zijn meer dan zestig 
ploegen op derde en vierde klas-niveau. 
Belachelijk dat de KNVB voor deze opzet 
koos. Ik vond het een soap, een luchtbel. Ik 
wist van tevoren dat dit geen stand kon 

houden. Uiteindelijk heeft men dat bij de 
bond ook ingezien en is alles nu weer bij het 
oude.”  

Derhalve begint de formatie van de ook bij 
tweedeklasser Te Werve als coach 
werkzame Hagenaar nu weer gewoon aan 
een jaartje in de reguliere derde klasse. En 
als het aan Van Oostrom Soede ligt, blijft dat 
ook na de komende competitie het geval: 
,,Natuurlijk is het vervelend om te verliezen 
en als dat gebeurt moet je ook zien dat je de 
oorzaak ervan achterhaalt. Maar wij denken 
echt niet aan een periodetitel of aan een 
kampioenschap. We hebben er heel veel 
nieuwe jongens bij gekregen, uit de eigen 
jeugd en bijna allemaal uit Voorschoten. Die 
moeten zich een bepaalde speelwijze eigen 

maken, leren makkelijk te voetballen. Zeker 
voor degenen die uit de wat lagere elftallen 
komen is het lastig om op een bepaald 
niveau aan te haken. Zij moeten bijvoorbeeld 
vaak nog leren hoe te verdedigen, hoe te 

“knijpen”. Ik 
vind het 
prachtig om 
die gasten op 
te leiden, niets 
leuker dan dat. 
Voor nu is het 
belangrijk dat 
we een 
stabiele 
derdeklasser 
zijn. En wellicht 
dat het 
volgend jaar, 
als de spelers 
tenminste 
blijven, iets kan 
gaan 
opleveren.” 

Van Oostrom 
Soede, die 

naast zijn activiteiten als trainer bij Te Werve 
en Voorschoten’97 ook nog eens met zijn 
schoonzoon gastrobar Hartig in Rotterdam 
runt, hecht niet alleen in zijn 
horecagelegenheid aan een goede sfeer: ,,Ik 
vind het leuk om na afloop van een wedstrijd 
een feestje te organiseren of om 
bijvoorbeeld een avondje uit eten met de 
selectie op touw te zetten. Dat vinden die 
gasten, bijna allemaal vrienden van elkaar, 
reuze gezellig. Het enige wat ik wel jammer 
heb gevonden is dat veel spelers pas laat 
met vakantie gingen en dus laat terug 
kwamen. Het is lastig om zo met een beetje 
ingespeeld team aan de competitie te 
beginnen.”     

 

Nick Verwoerd 
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Competitieprogramma – zondag, 3e klasse A 

Speelronde 1 (22 september)    Speelronde 2 (29 september) 

FC Aalsmeer-WVC     Van Nispen-Spaarnwoude 
Alliance’22-Bloemendaal     Voorschoten’97-VSV 
VVH/Velserbroek-Sporting Leiden   Nicolaas Boys-FC Aalsmeer 
Spaarnwoude-Nicolaas Boys    WVC-Zwanenburg 
Zwanenburg-Kennemers     Bloemendaal-VVH/Velserbroek 
RKDES-Voorschoten’97     Sporting Leiden-Alliance’22 
VSV-Van Nispen      Kennemers-RKDES 
 

Speelronde 3 (6 oktober)    Speelronde 4 (13 oktober) 

FC Aalsmeer-Voorschoten’97    Spaarnwoude-VVH/Velserbroek 
Alliance’22-Van Nispen     Zwanenburg-Alliance’22 
VVH/Velserbroek-Kennemers    RKDES-FC Aalsmeer 
Zwanenburg-Spaarnwoude    VSV-Nicolaas Boys 
Nicolaas Boys-WVC     van Nispen-WVC 
Bloemendaal-RKDES     Voorschoten’97-Bloemendaal 
Sporting Leiden-VSV     Kennemers-Sporting Leiden 
 
Speelronde 5 (20 oktober)    Speelronde 6 (27 oktober) 
 
FC Aalsmeer-Zwanenburg    FC Aalsmeer-Alliance’22 
Alliance’22-VSV      Spaarnwoude-Sporting Leiden 
VVH/Velserbroek-Van Nispen    Zwanenburg-VVH/Velserbroek 
Nicolaas Boys-RKDES     RKDES-WVC 
WVC-Kennemers     VSV-Bloemendaal 
Bloemendaal-Spaarnwoude    Voorschoten’97-van Nispen 
Sporting Leiden-Voorschoten’97    Kennemers-Nicolaas Boys 
 
Speelronde 7 (3 november)    Speelronde 8 (10 november) 
 
Alliance’22- Spaarnwoude    Spaarnwoude-FC Aalsmeer  
VVH/Velserbroek-RKDES     RKDES-Sporting Leiden 
Van Nispen-Kennemers     VSV-VVH/Velserbroek 
Nicolaas Boys-Voorschoten’97    Van Nispen-Nicolaas Boys 
WVC-VSV      Voorschoten’97-Zwanenburg 
Bloemendaal-Zwanenburg    WVC-Bloemendaal 
Sporting Leiden-FC Aalsmeer    Kennemers-Alliance’22   
 
Speelronde 9 (24 november)    Speelronde 10 (1 december) 
 
FC Aalsmeer-Kennemers     VVH/Velserbroek-FC Aalsmeer 
Alliance’22-VVH/Velserbroek    RKDES-Alliance’22 
Spaarnwoude-VSV     VSV-Zwanenburg 
Zwanenburg-RKDES     Van Nispen-Bloemendaal 
Voorschoten’97-WVC     Nicolaas Boys-Sporting Leiden 
Bloemendaal-Nicolaas Boys    WVC-Spaarnwoude 
Sporting Leiden-Van Nispen    Kennemers-Voorschoten’97 
 
Speelronde 11 (8 december)    Speelronde 12 (15 december) 
 
FC Aalsmeer-VSV     VSV-RKDES 
Alliance’22-Voorschoten’97    Van Nispen-FC Aalsmeer 
VVH/Velserbroek-Nicolaas Boys    Voorschoten’97-VVH/Velserbroek 
Spaarnwoude-RKDES     Nicolaas Boys-Zwanenburg 
Zwanenburg-Van Nispen     WVC-Alliance’22 
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Bloemendaal-Kennemers     Bloemendaal-Sporting Leiden 
Sporting Leiden-WVC     Kennemers-Spaarnwoude  
   
Speelronde 13 (26 januari)    Speelronde 14 (2 februari) 
 
FC Aalsmeer-Bloemendaal    Van Nispen-VSV 
Alliance’22-Nicolaas Boys     Voorschoten’97-FC Aalsmeer 
VVH/Velserbroek-WVC     Nicolaas Boys-Spaarnwoude 
Spaarnwoude-Voorschoten’97    WVC-RKDES 
Zwanenburg-Sporting Leiden    Bloemendaal-Alliance’22 
RKDES-Van Nispen     Sporting Leiden-VVH/Velserbroek 
VSV-Kennemers      Kennemers-Zwanenburg 
  
Speelronde 15 (9 februari)    Speelronde 16 (16 februari) 
 
FC Aalsmeer-Sporting Leiden    Zwanenburg-FC Aalsmeer 
Aliiance’22-Kennemers     Van Nispen-Alliance’22 
VVH/Velserbroek-Zwanenburg    Voorschoten’97-RKDES 
Spaarnwoude-Bloemendaal    Nicolaas Boys-VSV 
RKDES-Nicolaas Boys     Bloemendaal-WVC 
VSV-Voorschoten’97     Sporting Leiden-Spaarnwoude 
WVC-Van Nispen     Kennemers-VVH/Velserbroek 
   
Speelronde 17 (8 maart)     Speelronde 18 (15 maart) 
 
Alliance’22-FC Aalsmeer     FC Aalsmeer-Spaarnwoude 
VVH/Velserbroek-Bloemendaal    VVH/Velserbroek-Alliance’22 
Spaarnwoude-Zwanenburg    Zwanenburg-Voorschoten’97 
RKDES-Kennemers     Nicolaas Boys-Van Nispen 
VSV-Sporting Leiden     Bloemendaal-VSV 
Van Nispen-Voorschoten’97    Sporting Leiden-RKDES 
WVC-Nicolaas Boys     Kennemers-WVC 
    
Speelronde 19 (22 maart)    Speelronde 20 (29 maart) 
 
FC Aalsmeer-van Nispen     VVH/Velserbroek-Spaarnwoude 
Alliance’22-Sporting Leiden    Van Nispen-RKDES 
Spaarnwoude-Kennemers    Nicolaas Boys-Alliance’22 
Zwanenburg-Bloemendaal    WVC-Voorschoten’97 
RKDES-VVH/Velserbroek     Bloemendaal-FC Aalsmeer 
VSV-WVC      Sporting Leiden-Zwanenburg 
Voorschoten’97-Nicolaas Boys    Kennemers-VSV 
 
Speelronde 21 (5 april)     Speelronde 22 (19 april) 
 
FC Aalsmeer-VVH/Velserbroek    Alliance’22-Zwanenburg 
Alliance’22-WVC      RKDES-Bloemendaal 
Spaarnwoude-Van Nispen    VSV-FC Aalsmeer 
Zwanenburg-Nicolaas Boys    Van Nispen-VH/Velserbroek 
RKDES-VSV      Voorschoten’97-Spaarnwoude 
Voorschoten’97-Kennemers    Nicolaas Boys-Kennemers 
Sporting Leiden-Bloemendaal    WVC-Sporting Leiden 
 
Speelronde 23 (26 april)     Speelronde 24 (10 mei) 
 
FC Aalsmeer-RKDES     RKDES-Spaarnwoude 
VVH/Velserbroek-VSV     VSV-Alliance’22 
Spaarnwoude-Alliance’22     Van Nispen-Zwanenburg 
Zwanenburg-WVC     Voorschoten’97-Sporting Leiden 
Bloemendaal-Voorschoten’97    Nicolaas Boys-Bloemendaal 
Sporting Leiden-Nicolaas Boys    WVC-VVH/Velserbroek 



 

 
Seizoengids Leidenamateurvoetbal – seizoen 2019 / 2020 95 
 

Kennemers-Van Nispen     Kennemers-FC Aalsmeer 
 
Speelronde 25 (17 mei)     Speelronde 26 (24 mei) 
 
FC Aalsmeer-Nicolaas Boys    RKDES-Zwanenburg 
Alliance’22-RKDES     VSV-Spaarnwoude 
VVH/Velserbroek-Voorschoten’97   Van Nispen-Sporting Leiden 
Spaarnwoude-WVC     Voorschoten’97-Alliance’22 
Zwanenburg-VSV     Nicolaas Boys-VVH/Velserbroek 
Bloemendaal-Van Nispen     WVC-FC Aalsmeer 
Sporting Leiden-Kennemers    Kennemers-Bloemendaal   
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Derde klasse B zondag 

Stompwijk ’92 weer derdeklasser, meer op pad 

Voor Stompwijk ’92 bleef het verblijf in de tweede klasse helaas beperkt tot slechts één seizoen. 
In de laatste p/d-wedstrijd tegen Xerxes/DZB gaven de Stompwijkers, op het terrein van DHC, in 
de verlenging een 2-1 voorsprong uit handen, waarna degradatie voor de Meerhorst-bewoners 
een feit werd. Eerder was het tijdens het ‘toetje’ al fout gegaan tegen DONK in de verlenging. 
Die wedstrijd werd in juni ook op neutraal terrein afgewerkt.  

De Stompwijkers zijn komend seizoen ingedeeld in de derde klasse B, een indeling die in 
Stompwijk niet bepaald met gejuich werd ontvangen. Stompwijk’92-aanvaller Nick Ammerlaan 
hierover: ,,Van de degradatie van vorig seizoen word je natuurlijk al niet vrolijk maar als je ziet in 
welke derde klasse de KNVB ons heeft ingedeeld, dan word ik daar nog minder blij van. We 
waren veel liever ingedeeld in de poule met WVC, Sporting Leiden en Voorschoten ’97, dan in 
deze Haagse/Delftse/Rotterdamse klasse. Op de één of andere manier ziet de KNVB ons als een 
club uit de Haagse regio, terwijl wij veel meer met de clubs uit de Leidse regio hebben. Dat is 
altijd al zo geweest, we zijn niet voor niets aangesloten bij LeidenAmateurVoetbal. De KNVB zou 
zich wat meer moeten verdiepen in de historie van clubs en niet alleen op basis van de 
routeplanner de indeling moeten maken. Ik begrijp dat Kagia vorig seizoen hier ook mee te 
maken heeft gehad. Daarnaast wordt het voor Stompwijk ’92 (dat vooralsnog heeft besloten om 
een zondagclub te blijven, SN) steeds meer voelbaar, dat de ene na de andere club uit de regio 
naar de zaterdag overstapt. Wij gaan in ieder geval de derby’s tegen SJZ erg missen, dat waren 
voor beide clubs toch de wedstrijden van het jaar. De vierde klasse zaterdag zit vol met clubs, 
waar wij in het verleden altijd graag tegen speelden. Ik weet dat Stompwijk ‘92 redenen heeft 
om voor de zondag te kiezen, maar als ik deze indelingen zie, dan krab je als speler toch wel even 
achter je oren”, aldus Ammerlaan tot besluit. De Stompwijkers moeten komend seizoen o.a. 3x 
naar Den Haag, 4x naar Delft en 5x naar Rotterdam afreizen.        

Indeling en complexen: 
• AVV Alphen Sportpark De Bijlen, Sportlaan 9, 2406 LD Alphen aan den Rijn 
• Charlois  Oldegaarde 665, 3084 AA Rotterdam 
• DHL  Sportpark Brasserkade, Brasserskade 234, 2616 LA Delft 
• Full Speed Sportpark Kerkpolder, Kerkpolderweg 5, 2625 EB  Delft 
• HOV/DJSCR Sportpark De Bosdreef, Pr. Beatrixlaan 499, 3062 CM Rotterdam 
• HWD  Sportpark Taludhoeve,Taludweg 5, 3042 JZ  Rotterdam  
• ODB  Alberdastraat 15, 2555 XP Den Haag   
• Kethel Spaland Sportpark Willem-Alexander, Zoomweg 4, 3123 EP  Schiedam 
• REMO  Sportpark De Verademing, Asmansweg 104, 2571 DC Den Haag 
• SEP  Sportpark Tanthof Zuid, Henk van Riessenlaan 2 , 2626 AB  Delft 
• Slikkerveer Sportpark Reyerpark, Kastanjelaan 28, 2982 CM  Ridderkerk  
• Stompwijk’92 Sportpark De Meerhorst, Klaverblad 13, 2266 JK Stompwijk 
• Taurus  Sportpark TU Delft, Mekelweg 8, 2628 CD Delft 

• WIK  Zuiderpark, Meester P. Drooglever Fortuynweg 16-18, 2533 SR  Den Haag 

 

 
 

  
 

  



 

 
Seizoengids Leidenamateurvoetbal – seizoen 2019 / 2020 97 
 

Stompwijk ‘92 

Patrick Kamperveen wil af van 'vliegtuigenvoetbal'
Stompwijk’92 is weer terug in de derde 
klasse. Na de promotie van een seizoen 
eerder, konden de Stompwijkers het op een 
niveau hoger net niet bolwerken. De ploeg 
degradeerde uiteindelijk na verlies in de 
beslissende p/d-wedstrijd tegen Xerxes DZB 
uit de tweede klasse. Stompwijk ’92 nam 

deze zomer afscheid van trainer Erik van 
Manen (naar Overbos) en topschutter Enrico 
Geus (naar UVS). Onder leiding van nieuwe 
trainer Patrick Kamperveen hopen de 
Meerhorst-bewoners komend seizoen het 
verloren gegane terrein te heroveren. 
Kamperveen was vorig seizoen niet actief als 
oefenmeester, de jaren daarvoor was de 
Leiderdorper in dienst bij WDS uit 
Driebruggen.  

Kamperveen is pas begonnen aan zijn klus in 
Stompwijk, maar van enig 
aanpassingsprobleem lijkt geen sprake te 
zijn. Kamperveen:,, Ik heb  het afgelopen 

seizoen  regelmatig  wedstrijdjes van 
Stompwijk ’92 kunnen bekijken en  had 
daardoor al een aardig beeld van het 
spelersmateriaal. Het is jammer dat het niet 
gelukt is om tweedeklasser te blijven, maar  
ik heb de indruk dat de spelers de 
teleurstelling over de degradatie al aardig 

achter zich hebben gelaten en weer veel zin 
hebben in het nieuwe seizoen. We hebben 
een trainingskamp in Uddel achter de rug, 
hebben daar twee oefenwedstrijden 
gespeeld en daarnaast ook goed kunnen 
trainen.” 

Vervolgend: ,,Naast het bezig zijn met 
voetbal, was zo’n trainingskamp voor mij  
gelijk een mooie gelegenheid om de spelers 
wat beter te leren kennen. Mijn eerste indruk 
is dat het  een leuke, amicale groep is die 
erg enthousiast is.  Stompwijk ’92  is een 
echte dorpsclub en dit soort clubs hebben 
altijd al mijn voorkeur gehad. Voor mijn tijd  
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bij WDS was ik werkzaam bij ASW 
(Waddinxveen) en Bernardus en daar heb ik 
ook een prima periode gehad. De jongens 
hebben aangegeven een andere manier van 
voetbal te willen spelen en af willen van het 
‘vliegtuigenvoetbal’. Dat komt goed uit, 

want ik hou zelf ook van verzorgd voetbal. 
We zijn gestart met een selectie  van 43 
man, dus mijn assistent Rob van Benten (ook 
trainer van het tweede elftal) en ik hebben 
volop keus om de selectieteams te 
formeren.” 

Kamperveen, niet verlegen om een praatje, 
over een zware aderlating. ,,Natuurlijk is het 
vertrek van Enrico Geus een gevoelig verlies, 
maar zijn vertrek hoeft niet onoverkomelijk 
te zijn. Het biedt ook weer kansen voor 
andere spelers. Ja, ik weet dat men binnen 
de club niet gelukkig is met de indeling in de 
Haagse/Delftse regio,  maar het is niet 
anders. Een extra motivatie om volgend 
seizoen weer terug te keren naar de tweede 
klasse, lijkt mij. Het is toch leuker om tegen 
clubs als ASC, Foreholte en DOSR uit te 

komen, clubs waar Stompwijk ’92 in het 
verleden mooie potjes tegen heeft 
gespeeld. Ik ben tevreden over het niveau 
van de spelersgroep, maar ik denk dat er 
nog veel meer uit te halen valt. Van een 
jongen als centrale verdediger Nick van den 

Bosch, onze eigen 
‘Virgil’ noem ik hem 
al, verwacht ik 
komend seizoen 
veel, maar hij moet 
nog wel constanter 
worden. Dat vindt 
hijzelf trouwens ook, 
maar ik zie dat Nick 
veel kwaliteiten 
heeft. Het 
trainingskamp is 
trouwens door de 
jongens zelf 
geregeld. Je ziet nu 
al dat de ouderen 
de jongeren bij de 
hand nemen en dat 
is mooi om te zien. 
We hebben qua 

leeftijd een redelijk uitgebalanceerde groep 
met een groep dertigers, midden twintigers 
en een groep jongeren die staan te 
trappelen. Er zijn twaalf jongens 
overgekomen uit de O19, waaronder een 
aantal talenten die zeker kans maakt op een 
basisplaats in het eerste. De overgang van 
de junioren naar de senioren is groot. Voor 
die  jonge jongens is het  voetballen tegen 
volwassen kerels wel even wennen in het 
begin. 22 september starten we de 
competitie  met een uitwedstrijd tegen WIK 
in Den Haag. In de Haagse regio wordt vaak 
wat fysieker gespeeld, maar we zullen ons 
ook tegen dit soort tegenstanders moeten 
wapenen. We willen  zo snel mogelijk terug 
naar de tweede klasse, maar wel op een 
voetballende manier”, aldus Kamperveen tot 
besluit.  

 

Sem Nazloomian 

 



 

 
Seizoengids Leidenamateurvoetbal – seizoen 2019 / 2020 99 
 

Competitieprogramma – zondag, 3e klasse B 

Speelronde 1 (22 september)    Speelronde 2 (29 september) 

Taurus-HWD      HOV/DJSCR-WIK 
Alphen-Kethel Spaland     REMO-ODB 
SEP-Full Speed      Stompwijk’92-Taurus 
WIK-Stompwijk’92     HWD-Slikkerveer 
Slikkerveer-sv Charlois     Kethel Spaland-SEP 
DHL-REMO      Full Speed-Alphen 
ODB-HOV/DJSCR     sc Charlois-DHL 
 

Speelronde 3 (6 oktober)    Speelronde 4 (13 oktober) 

Taurus-REMO      WIK-SEP 
Alphen-HOV/DJSCR     Slikkerveer-Alphen 
SEP-sv Charlois      DHL-Taurus 
Slikkerveer-WIK      ODB-Stompwijk’92 
Stompwijk’92-HWD     HOV/DJSCR-HWD 
Kethel Spaland-DHL     REMO-Kethel Spaland 
Full Speed-ODB      sv Charlois-Full Speed   
 
Speelronde 5 (20 oktober)    Speelronde 6 (27 oktober) 
 
Taurus-Slikkerveer     Taurus-Alphen 
Alphen-ODB      WIK-Full Speed 
SEP-HOV/DJSCR      Slikkerveer-SEP 
Stompwijk’92-DHL     DHL-HWD 
HWD-sv Charlois      ODB-Kethel Spaland 
Kethel Spaland-WIK     REMO-HOV/DJSCR 
Full Speed-REMO     sv Charlois-Stompwijk’92 
 
Speelronde 7 (3 november)    Speelronde 8 (10 november) 
 
Alphen-WIK      WIK-Taurus 
SEP-DHL      DHL-Full Speed 
HOV/DJSCR-sv Charlois     ODB-SEP 
Stompwijk’92-REMO     HOV/DJSCR-Stompwijk’92 
HWD-ODB      REMO-Slikkerveer 
Kethel Spaland-Slikkerveer    HWD-Kethel Spaland 
Full Speed-Taurus     sv Charlois-Alphen 
 
Speelronde 9 (24 november)    Speelronde 10 (1 december) 
 
Taurus-sv Charlois     SEP-Taurus 
Alphen-SEP      DHL-Alphen 
WIK-ODB      ODB-Slikkerveer 
Slikkerveer-DHL      HOV/DJSCR-Kethel Spaland 
REMO-HWD      Stompwijk’92-Full Speed 
Kethel Spaland-Stompwijk’92    HWD-WIK 
Full Speed-HOV/DJSCR     sv Charlois-REMO 
 
Speelronde 11 (8 december)    Speelronde 12 (15 december) 
 
Taurus-ODB      ODB-DHL 
Alphen-REMO      HOV/DJSCR-Taurus 
SEP-Stompwijk’92     REMO-SEP 
WIK-DHL      Stompwijk’92-Slikkerveer 
Slikkerveer-HOV/DJSCR     HWD-Alphen 
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Kethel Spaland-sv Charlois    Kethel Spaland-Full Speed 
Full Speed-HWD      sv Charlois-WIK 
 
Speelronde 13 (26 januari)    Speelronde 14 (2 februari) 
  
Taurus-Kethel Spaland     HOV/DJSCR-ODB 
Alphen-Stompwijk’92     REMO-Taurus 
SEP-HWD      Stompwijk’92-WIK 
WIK-REMO      HWD-DHL 
Slikkerveer-Full Speed     Kethel Spaland-Alphen 
DHL-HOV/ DJSCR     Full Speed-SEP 
ODB- sv Charlois      sv Charlois-Slikkerveer 
       
Speelronde 15 (9 februari)    Speelronde 16 (16 februari) 
 
Taurus-Full Speed     Slikkerveer-Taurus 
Alphen-sv Charlois     HOV/DJSCR-Alphen 
SEP-Slikkerveer      REMO-DHL 
WIK-Kethel Spaland     Stompwijk’92-ODB 
DHL-Stompwijk’92     Kethel Spaland-HWD 
ODB-REMO      Full Speed-WIK 
HWD-HOV/DJSCR     sv Charlois-SEP 
    
Speelronde 17 (8 maart)     Speelronde 18 (15 maart) 
 
Alphen-Taurus      Taurus-WIK 
SEP-Kethel Spaland     SEP-Alphen 
WIK-Slikkerveer      Slikkerveer-REMO 
DHL-sv Charlois      Stompwijk’92-HOV/DJSCR 
ODB-Full Speed      Kethel Spaland-ODB 
HOV/DJSCR-REMO     Full Speed-DHL 
HWD-Stompwijk’92     sv Charlois-HWD 
 
Speelronde 19 (22 maart)    Speelronde 20 (29 maart) 
 
Taurus-HOV/DJSCR     SEP-WIK 
Alphen-Full Speed     HOV/DJSCR-DHL 
WIK-sv Charlois      Stompwijk’92-Alphen 
Slikkerveer-Kethel Spaland    HWD-REMO 
DHL-SEP      Kethel Spaland-Taurus 
ODB-HWD      Full Speed-Slikkerveer 
REMO-Stompwijk’92     sv Charlois-ODB 
 
Speelronde 21 (5 april)     Speelronde 22 (19 april) 
 
Taurus-SEP      Alphen-Slikkerveer 
Alphen-HWD      DHL-Kethel Spaland 
WIK-HOV/DJSCR     ODB-Taurus 
Slikkerveer-Stompwijk’92     HOV/DJSCR-SEP 
DHL-ODB      REMO-WIK 
REMO-sv Charlois     Stompwijk’92-sv Charlois 
Full Speed-Kethel Spaland    HWD-Full Speed 
 
Speelronde 23 (26 april)     Speelronde 24 (10 mei) 
 
Taurus-DHL      DHL-WIK 
SEP-ODB      ODB-Alphen 
WIK-Alphen      HOV/DJSCR-Slikkerveer 
Slikkerveer-HWD      REMO-Full Speed 
Kethel Spaland-REMO     Stompwijk’92-Kethel Spaland 
Full Speed-Stompwijk’92     HWD-SEP 
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Sv Charlois-HOV/DJSCR     sv Charlois-Taurus 
 
Speelronde 25 (17 mei)     Speelronde 26 (24 mei) 
   
Taurus-Stompwijk’92     DHL-Slikkerveer 
Alphen-DHL      ODB-WIK 
SEP-REMO      HOV/DJSCR-Full Speed 
WIK-HWD      REMO-Alphen 
Slikkerveer-ODB      Stompwijk’92-SEP 
Kethel Spaland-HOV/DJSCR    HWD-Taurus 
Full Speed-sv Charlois     sv Charlois-Kethel Spaland 
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Clubtrouw deel 4 

Voor ‘Rijnvogel’ Piet van Kampen is niets teveel 

Wie de naam Piet van Kampen noemt, 
noemt in één adem FC Rijnvogels. En 
andersom. Op achtjarige leeftijd begon hij 
zelf met voetballen bij het toenmalige KRV. 
Die club fuseerde in 
2004 met MVKV tot FC 
Rijnvogels. ,,Zelf heb ik 
een aantal jaren 
gekeept in het eerste 
elftal op zondag, toen 
de club nog in de 4e 
klasse uitkwam. Hierna 
heb ik tot mijn 47e nog 
op zondag in een 
vriendenteam 
gespeeld. Drie jaar 
eerder was ik nog 
geopereerd aan een 
hernia. Helaas moest ik 
uiteindelijk ook 
stoppen vanwege 
rugklachten. En voor 
het overige is FC 
Rijnvogels mij op een 
aangename manier 
blijven bezighouden.” 
Van Kampen is zo 
trouw als een hond en 
heeft naast zijn vrouw 
Yvonne met de 
Katwijkse club een andere liefde. ,,En een 
tweede huis”, voegt ‘sigaren’ Piet toe. 

De goedlachse ‘Vogel’ voetbalde dus bij 
KRV en daarna werden de klussen bij de 
fusieclub alsmaar groter en het werden er 
ook steeds meer. Mokken was er niet bij. 
,,Voor ‘jouw’ club doe je alles met veel 
plezier en toewijding.” Waarvoor werd de 
spreker zoal ingezet? ,,Ik ben onder meer 
zeventien jaar voorzitter geweest van de PR-
commissie en daar ben ik acht jaar later nog 
steeds lid van. Verder schrijf ik 
wedstrijdverslagen van het eerste en 
tweede elftal en maak ik foto’s van hun 
wedstrijden, als het tenminste tijdstechnisch 

past. Daarnaast lever ik artikelen aan voor 
diverse websites uit de regio (zo ook voor 
LAV, HK) en heb ik er freelance werk bij voor 
de Katwijkse media waarbij de FC uiteraard 

centraal staat. Zieken en geblesseerden 
bezoek ik zodat er binding blijft met de club. 
Elke dag, ook na het seizoen en dus in de 
zomer, ben ik op de club te vinden voor 
uiteenlopende klussen. Tuinonderhoud, 
onkruid weghalen, opruimen, schoonmaken 
en ga zo maar door.” 

Bijna 50 jaar terug, Piet is nu 73 jaar, 
schilderde hij zelfs reclameborden met de 
hand. Al heel lang draagt hij bij aan het 
clubblad en de presentatiegids. Sterker nog, 
lange tijd vervulde Piet deze taken in zijn 
eentje. Niets was en is hem teveel. Waar 
vind je dat nog? Tegenwoordig worden 
pakweg vijftien uur op de club 
doorgebracht, waarbij de zaterdag niet eens 
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is meegerekend. Wel kreeg het bedrijvige 
baasje een waarschuwing met een 
hartinfarct en in 2017 was er even paniek 
met een ontsteking aan de alvleesklier. Over 
de soms weigerende rug werd al gesproken. 
,,Door de bank genomen gaat het goed 
hoor, maar ik weet wel wanneer ik moet 
stoppen. Soms kom ik met een kromme rug 
thuis en dan moet ik even gaan wandelen. 
Daarna is het weer okay. Niet piepen, maar 

wel met verstand je dingen blijven doen.” 

Van Yvonne krijgt Piet alle ruimte. ,,Dat 
kreeg ik ook van mijn eerste vrouw, maar die 
had me wel graag meer thuis. Na een dagje 
FC Rijnvogels kom ik thuis, zeg even gedag 
en dan ga ik weer aan de slag om alles uit te 
werken. Ik krijg de vrijheid en daar ben ik 
heel blij mee. Yvonne heeft toen ik haar 

leerde kennen ook nog de entreekassa 
gedaan bij de club en zij groeide dus mee 
met het gevoel voor de club. Daarna is ze 
tijd gaan inruimen voor de kleinkinderen. We 
vermaken ons kostelijk met wat we doen.” 

Enkel tussen 1971 en 1977 was er even geen 
gelegenheid voor voetbal. ,,Toen kwamen 
de kinderen en ik wilde een steen bijdragen 
aan het doen laten opgroeien van het grut. 
Toen ik op een zeker moment KRV-VTL 

bezocht, ben ik weer gestrikt 
om de keepershandschoenen 
aan te trekken. En de rest is 
geschiedenis, zeg maar.” 

Piet is voldaan als er op de 
ochtend een klus kan worden 
afgevinkt. ,,Met een aantal 
vrijwilligers zorgen we dat de 
taken worden verdeeld en dat 
zorgt voor voldoening. En die 
voldoening is er ook wanneer 
het eerste en tweede goed 
gespeeld hebben en bij 
voorkeur de winst hebben 
gepakt. Voor het tweede heb ik 
zeker ook een plek in mijn hart, 
want daar heb ik nog een tijd de 

vlag gehanteerd als grensrechter. Daarnaast 
is een tweede elftal heel belangrijk voor een 
selectie. Ik hoop dat ze handhaving kunnen 
bewerkstelligen en voor de hoofdmacht 
hoop ik op een stekje bij de eerste drie. Dit 
is een club naar mijn hart. Hoe gaaf is het om 
een helpende hand te kunnen bieden? En nu 
ga ik weer aan het werk voor de club.” 

  
Hennie Kanbier
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Statistieken 

Spelersklassement, seizoen 2018/2019 

Ook in het voorbije seizoen werd het spelersklassement weer georganiseerd door 
LeidenAmateurVoetbal. Trainers, leiders of andere deskundigen vanuit hun club gaven wekelijks 
punten weg voor hun spelers bij opvallende optredens. Dit leidde tot een klassement en een 
beste speler per club. De meeste regionale clubs deden mee en onze redactie zette de toppers 
per club nog eens op een rij. Kunnen zij een dergelijke puike prestatie weer neerzetten dit 
seizoen of valt de beurt aan een medespeler aan het einde van de rit? Het klassement zal in elk 
geval weer wekelijks worden geplaatst. Zo ook de weekelftallen per klasse. Aan alle spelers 
komend seizoen: veel succes en blink lekker uit! 

Eerste klasse 
ARC   Luuk Samsom   FC Boshuizen  Y. Seghrouchni 

Tweede klasse 
DoCoS   Lars de Ridder   RCL   Nick van Bemmel 
UVS   Bart van der Weijden  Valken’68  Chris de Lange 
Voorschoten’97 Martijn Hogenboom  TAVV   Edwin Pieterse 
Foreholte  William van Vliet  DOSR   Sven van der Meer 
ROAC   Jeffrey de Haas   Stompwijk’92  Nick van den Bosch 
Teylingen  Jaap Zwetsloot 

Derde klasse 
Alphia   Jesse Lipsius   Kagia   Tijs van der Schinkel 
Lugdunum  Marouan Boukhidous  Sporting Leiden (za) Jeroen van Egmond 
VVSB   Peter van der Berg  Zwammerdam  Reijer Peters 
ASC   Jeroen van Bergen  AVV Alphen  Menno de Bruin 
Bernardus  Remko van der Werff  MMO   Tom Disseldorp 
SJZ   Stefan Sleijser   Sporting Leiden (zo) Gökhan Yazici 
Voorschoten’97 Bryan Hilders   Warmunda  Brian van Noort 
WVC   Lars Verdel    

Vierde klasse 
Alphense Boys  Mickey Tromp   FC Oegstgeest  Abel Bormans 
Football Factory Hendrik Koopman  Hazerswoudse Boys Nick Moerland 
Koudekerk  Bas van Heerdt   LSVV’70  Paulus Egberts 
Meerburg  Aymen Mizab   Roodenburg  Mohammed Matoug 
SJC   Joeri Brinkman   Woubrugge  Michael Kneulman 
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Topscorersklassement, seizoen 2018/2019 

Een neusje voor het doel, vaak op de juiste plaats staan, af en toe wat egoïsme en 
spitsvondigheid. Eigenschappen die dikwijls toebehoren aan topschutters. Ook in het afgelopen 
seizoen werd er weer flink op los gescoord. Onze redactie zette de veelvuldig doelpuntenmakers 
nog eens op een rij. 

Tijs van der Schinkel Kagia   Derde klasse B (za), West I   27 
Jaap Zwetsloot  Teylingen  Tweede klasse C (zo)    27 
Jon-Joost Cornelissens Van Nispen  Derde klasse A (za)    24 
Vincent Hogervorst Alphia   Derde klasse A (za)    24 
Jesse Boateng  Alphense Boys (za) Vierde klasse A (za)    21 
Arne van Klink  WVC   Derde klasse A (zo)    19 
Kay Tejan  Quick Boys  Derde divisie (za)    19 
Daniel van Leeuwen AVV Alphen  Derde klasse A (za)    19 
Frank Tervoert  VVSB/Rijnsburgse B. Tweede divisie     18 
Ian van Otterlo  Ter Leede  Hoofdklasse A (za)    18 
Joël Tillema  Rijnsburgse B.  Tweede divisie     18 
Tjeerd Westdijk Noordwijk  Derde divisie     18 
Rens Lamboo  Kagia   Derde klasse B (za), West I   18 
Nick van Staveren Noordwijk  Derde divisie     17 
Ozan Isitir  Lugdunum  Derde klasse A (za)    17 
Roy Weenink  WVC   Derde klasse A (zo)    16 
Niels van den Berg Voorschoten’97 Derde klasse A (zo)    16 
Gökhan Yazici  Sporting Leiden (zo) Derde klasse A (zo)    16 
Bob den Hollander FC Oegstgeest  Vierde klasse A (za)    16 
Rowdy van der Putten FC Lisse  Derde divisie     16 
Ed van der Weijden Altior   Tweede klasse C (zo)    16 
Tommy Bekooij VVSB   Tweede divisie     15 
Tom Duindam  SJC   Derde divisie (za)    15 
Marciano Mengerink Katwijk   Tweede divisie     15 
Vito Martens  Hazerswoudse B. Vierde klasse A     15 
Max van Steen  FC Rijnvogels  Hoofdklasse A     15 
Sahr Kabuta  Alphense Boys (za) Vierde klasse A     15 
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Oude clubhelden 
Cees Mentink is bij Leidenamateurvoetbal.nl al bijna toe aan zijn 100ste(!) bijdrage in de rubriek 
‘Oude clubhelden’(uit de oude doos). De verhalen die de gerespecteerde en sympathieke 
Leiderdorper optekent worden ‘gevreten’ op de website en elders. Waarom? Cees schrijft met 
passie en veel inlevingsvermogen. En de spelers die ooit furore maakten bij een regioclub komen 
na vele jaren weer eens voorbij en hebben de prachtigste verhalen. LAV biedt de ruimte om zo 
ongeveer twee tot drie per maand een bijdrage te plaatsen. Het leek ons nu leuk en op zijn plaats 
om twee oude clubhelden er nog eens uit te lichten. Heb je het al gelezen dan kan het geen 
kwaad dat nog eens te doen en kwam je er nog niet aan toe dan ligt hier jouw kans. De eerste 
gekozen bijdrage is die met de overbekende doelman Wijnand Sloos en daarna is het de beurt 
aan de eveneens niet bepaald ‘grijze’ Rik van der Geest. Op de website zijn alle foto’s terug te 
vinden die toebehoorden aan de interviews. 

Geplaatst op Leidenamateurvoetbal op 14 maart 2018 

Wijnand Sloos: ,,Niet alleen echte amateurs, wij waren 
ook echte UVS-ers” 

Hij is de laatste weken nogal in het nieuws, 
Wijnand Sloos. De aanleiding voor deze 
media-aandacht is het feit dat Wijnand 
zaterdag 31 maart om 17.00 uur voor de 
laatste keer zijn sportzaak afsluit in Leiden 
Zuid-West. 

De aangename geur van leder, onmiskenbaar 
afkomstig van de wand vol kleurige 
voetbalschoenen, komt je tegemoet en 
brengt de klant in een prettige, vertrouwde 
en – wie weet – kooplustige stemming. 
Wijnand (71), de altijd rustige uitbater en 
naamgever van de winkel die er uit springt in 
de lange rij aan het Vijf Meiplein, oogt 
minstens 10 jaar jonger dan er in zijn 
paspoort vermeld staat. De deuren staan 
uitnodigend open, er is geen drempel. 

,,Wanneer ik hier in de Luifelbaan 
boodschappen kom doen, loop ik  altijd 
even bij Wijnand binnen”, vertelt Willem 
Pikaar. De 91-jarige voormalige melkboer, 
een krasse knar in de beste betekenis van 
het woord, wiens kinderen en kleinkinderen 
hun sportkleding trouw bij Sloos kochten, 
behoort tot het legioen dat het laatste 
nieuws uit de sportwereld komt doornemen. 
Dat doen velen, vertelt Wijnand: ,,Het laatste 
nieuws hoor ik hier vaak het eerst.” 
Vertrouwelijke berichten zijn bij hem ‘veilig’. 

,,Er wordt mij veel off the record verteld, 
daar bazuin ik niets van rond, natuurlijk.” 

Het wordt op deze woensdagmiddag een 
interview waarvoor een lange adem nodig 
is. 2×45 minuten? No way, de letterridder 
van LeidenAmateurVoetbal  kent zijn plaats 
en maakt voortdurend een pas  op de plaats. 
Klanten gaan voor, nogal wiedes, en dat zijn 
er nogal wat. 

Oom Piet 

De lange voetballoopbaan van Sloos begon 
op 8- of 10-jarige leeftijd. Precies weet hij 
dat niet meer. ,,Het is zo lang geleden”, 
verontschuldigt hij zich. Zoals hij ook andere 
jaartallen of namen niet meer direct paraat 
heeft. Wel weet hij dat zijn vader hem aan 
de hand mee nam naar UVS: ,,Kijk, wanneer 
je katholiek was, zoals Piet de Raadt, onze 
buurman in de Buys Ballostraat, ging je naar 
DoCoS, wij kwamen als vanzelf bij UVS.” 

Van huis naar school in de 3 Octoberstraat 
en op het schoolplein werd er altijd een 
balletje getrapt. Dé manier om vaardig aan 
de bal te worden en je technisch te 
ontwikkelen. Natuurlijk ging de bal ook rond 
bij de Petruskerk aan de Lammenschansweg. 
Daar probeerde Wijnand een tennisbal in de 
galmgaten te gooien, tevergeefs. 
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Eenmaal bij de UVS-junioren en al naam 
gemaakt als betrouwbare doelman, maakte 
hij de overstap naar Oranje Groen: ,,Dat 
kwam zo: Mijn oom Piet (de Kler) was 
voorzitter van Oranje Groen, hij praatte 
voortdurend op mij in om bij hem te komen. 

Dat zou goed zijn voor mijn ontwikkeling. Ik 
ging en kwam vrijwel direct in de 
hoofdmacht.” 

Omdat UVS toch aanmerkelijk hoger 
acteerde en qua organisatie toch veel 
professioneler in elkaar stak dan Oranje 
Groen, keerde Sloos  – ‘vanwege de 
sportieve uitdaging’, schreven de kranten – 
terug bij de blauw-witten, waar hij onder 
handen werd genomen door trainer Frits van 
Duijl. Later ontpopte Van Duijl zich als een 
uitstekende UVS-grensrechter. 

Gerard Désar 

Terwijl elders in de winkel schoenen worden 
gepast, keeperhandschoenen uitgezocht en 
shirts vlot over de toonbank gaan, blijkt 
Wijnand over een flexibele geest te 
beschikken:  ,,Ik begon op de reservebank, 
moest Herman Vermeer voor me dulden. 
Toen hij geblesseerd raakte, kwam ik onder 
de lat.” Hij voegt er niet aan toe: ,,Om die 

plaats niet meer af te staan.” 
Bescheidenheid, het siert hem. 

De grote clubs van toen, kwamen naar 
Leiden. Aan namen geen gebrek: Elinkwijk, 
EDO, Blauw Wit, De Spartaan en ga zo maar 
door. Wijnand groeide uit tot een vaste rots 

in de branding. Niet 
spectaculair, wel 
degelijk en gedreven. 
Bij UVS wordt nog 
gepraat over zijn 
sprongkracht, reflexen 
en timing. Toch kwam 
er een aanvaring met 
trainer Gerard Désar. 
De voormalige 
profvoetballer van 
RBC meende met 
Chris Drillenburg een 
meer standvastige 
goalie tussen de palen 
te hebben. Hij 
passeerde Sloos. 
Reserve staan? Op de 
bank plaats nemen? 
No way! 

Een paar uur voor de 
overschrijvingstermijn tekende Wijnand bij 
Rijnsburgse Boys. Verbijstering alom. Tot 
demonstraties of werkweigering kwam het 
niet, hoewel dat niet veel scheelde.  UVS 
degradeerde 2 jaar achter elkaar. Bij Sloos 
echter geen Schadenfreude of andersoortig 
leedvermaak; bij hem stroomde blauw-wit 
bloed door de aderen. Tussen hem, Gerard 
en UVS kwam alles weer goed: Wijnand 
maakte een entree, die alle partijen goed 
deed. 

Landskampioen? 

Nee, lang hoeft Sloos niet na te denken over 
het hoogtepunt in zijn voetballoopbaan, het 
seizoen 1967 – ’68. Nu citeert uw 
letterknecht uit ‘Een eeuw lang… Uit 
Vriendschap Saam… 1914 – 2014’. Ruud 
Paauw, adjunct-hoofdredacteur van het 
Leidsch Dagblad, schreef  het volgde: 

Door een overwinning op GSV in Gouda 
behaalde UVS het afdelingskampioenschap 
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van de eerste klasse B, waarna de 
landscompetitie wachtte met  DCG, 
titelhouder Middelburg, Almania, Rheden en 
Emmen. Thuis steeds zo’n 8.000 
toeschouwers langs het veld. Het 
Koningstrio (Teske-Koren-Désar),  vocaal 
extra aangemoedigd door het blauw-witte 
dameskoor (‘Huppie, huppie, huppie, UVS 
dat is ons cluppie’) zorgde voor menige 
verrassing, uitmondend in een alles 
beslissend duel op 10 juli 1968: UVS – DCG. 
Plaats van handeling:  het met 22.000 

mensen omzoomde Heemsteedse Sportpark, 
de thuishaven van oud-landskampioen RCH. 
De blauw-witte supporters die geen kaarten 
konden bemachtigen om de strijd live te 
beleven trokken naar de Stadsgehoorzaal 
waar naar een radioverslag kon worden 
geluisterd. 

In een zinderende wedstrijd verloor UVS (2-
1). Het 2e doelpunt? Ruud Paauw: ,,Het 
drama voltrekt zich over UVS. Bart Lardé (in 
zak en as) heeft te kort teruggespeeld en 
DCG-spits Mulder profiteert ervan. Doelman 
Sloos bewerkt uit gramschap de grasmat 
met zijn vuisten.” 

UVS verloor zeer tegen de verhouding in. 
Wijnand: ,,Na die 2-1 heb ik bijna geen bal 
meer gehad. Wij waren voortdurend sterker, 

onze overmacht was enorm. Maar de bal 
wilde er maar niet in. Het was om dol van te 
worden.” Om er aan toe te toeven: ,,Wat 
een schitterend elftal hadden wij in dat 
seizoen. Ik durf wel te beweren dat UVS 
kwalitatief nooit meer zo’n ploeg heeft 
gehad.” 

Fiat 600 

Hoe lang heeft Sloos de clubkleuren 
verdedigd? Hij fronst de wenkbrauwen, 

zucht, begroet weer 
een klant (“Alles 
goed?”) en zegt … 
18/19 jaren. Dat is 
lang. Flink verdiend? 
Hij grinnikt: ,,Nee, 
wel bij Rijnsburgse 
Boys, waar Arie 
Lagendijk mijn 
trainer werd.” 

Amateurs werden, in 
tegenstelling tot nu, 
nauwelijks betaald. 
Iedereen had een 
baan en speelde op 
de eerste plaats voor 
zijn plezier. Dan haalt 
Wijnand aan wat 
Frits van Duijl hem 
ooit vertelde: ,,De 
centjes die Frits bij 
UVS ‘verdiende’ 

legde hij opzij. Na ik weet niet na hoeveel 
jaar kon hij na zijn carrière een Fiatje 600 
kopen, 4200 gulden. Daar trekken 
voetballers uit de Duin- en Bollenstreek nog 
niet één voetbalkous voor aan.” 

En dan: ,,Weet je, in feite waren wij niet 
alleen echte amateurs, maar ook echte UVS-
ers. We hadden lol met elkaar. Met Bart 
Lardé als de geinponem, die handstanden 
maakte in de kleedkamer en zeemansliedjes 
met bedenkelijke teksten zong. Bij trainers 
als Ruud de Groot en Melbi Raboen gingen 
plezier en prestatie hand in hand.” 

Gunfactor 

Toen Wijnand Sloos de Ambachtschool aan 
de Haagweg bezocht, groeide zijn 
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belangstelling voor auto’s. Automonteur 
wilde hij worden. Het is er niet van 
gekomen. Op zijn 18e werd hij ondernemer 
en begon zijn eigen Autorijschool. Aan 
naamsbekendheid geen gebrek. Iedereen in 
de voetbalwereld kende Sloos immers. 
Opvallend dat in die tijd – eind jaren 
‘60/begin jaren ’70 – plotsklaps veel 
vrouwen hun rijbewijs wilden halen en 
uitgerekend bij Wijnand. De woorden ‘lekker 
ventje’, ‘aardige gozer’ en  ‘een snoepie’ 
leken voor hem te zijn uitgevonden. 

Hij relativeert: ,,Het is prettig wanneer 
mensen een positief beeld van je hebben, 
maar dat is niet genoeg om een rijschool 
rendabel te maken. Als instructeur moet je 
het verschil maken. Althans daar je uiterste 
best voor doen. Daarbij speelt  de gunfactor 
een belangrijke rol. Ik heb veel voordeel van 
mijn tijd bij UVS gehad.  Later heb ik dat ook 
in mijn winkel gemerkt. Het is een plus 
wanneer mensen je aardig vinden. Daarnaast 
moet je wel een goed verhaal hebben.” 

Dan vertelt hij waaraan je volgens hem als 
ondernemer – rijschoolhouder of verkoper 
van sportartikelen – moet voldoen: 
,,Geduldig zijn, geduld is een schone zaak, 
goed kunnen luisteren en de juiste adviezen 

geven. Dat laatste moet je niet 
onderschatten: zeg waarom een artikel 
duurder of juist goedkoper is. Ja, dan kun je 
weleens ‘nee’ verkopen. Jammer, maar je 
bent wel eerlijk geweest.” 

Sloos Sport stopt op het juiste moment: ,,De 
handel is minder geworden, de jeugd sport 
minder, ze gamen liever en de verkoop via 
webwinkels heeft een enorme vlucht 
genomen.”  En nu lonkt prijzenkraker Action 
naar de sporters. Wijnand: ,,Dat doet de 
deur definitief dicht voor sportzaken als de 
onze.” 

Een moeder vraagt of deze handschoenen 
goed zijn voor haar zoontje. Wijnand neemt 
de tijd om te vertellen waaraan 
keeperhandschoenen moeten voldoen, loopt 
mee naar het rek en zegt: ,,Deze zijn heel 
geschikt voor  Jeffrey.” 

Droeg jij eigenlijk handschoenen? ,,Ik had ze 
wel maar deed ze niet aan. Dat deden Van 
Raalte, Landman,Van Beveren, grote 
voorbeelden uit mijn jeugd, ook niet. Een 
keepertrui zoals Frans de Munck, de Zwarte 
Panter,  die droeg, met een V-hals heeft mijn 
moeder wel voor mij gebreid. Trots als een 
aap was ik.” 

 

Geplaatst op Leidenamateurvoetbal op 25 april 2019 

Rik van der Geest: opvolger van legendarische Aad van 
der Luit en pur sang SJZ’er 

Nee, over de 30 wedstrijden die hij ooit in 
het eerste elftal van SJZ heeft gespeeld, 
hoor je Rik niet.  Dat aantal is namelijk niets 
vergeleken bij de  ontelbare keren dat vader 
Guus in het vlaggenschip zijn niet geringe 
kwaliteiten op de groene mat etaleerde. De 
hoogstandjes van Rik vormen hooguit een 
voetnoot in de geschiedenisboeken van de 
in 1945 opgerichte voetbalclub. Dat hij als 
“dorper” een paar jaar aan de Rijndijk heeft 
gewoond, levert een hilarische anekdote op. 
Voor Rik van der Geest, over hem gaat ‘t, is 
er maar één club: SJZ.  Maar Rik is meer, hij is 
de coördinator Breedtesport van de 
gemeente, de opvolger van de 

legendarische Aad van de Luit. Hij brengt 
clubbesturen bij elkaar, initieert, stimuleert 
en faciliteert activiteiten en evenementen op 
sportgebied. ,,Dat ik werd gevraagd tijdens 
de Peurbakkentocht de speaker te zijn, het 
kindje van Aad, heeft veel voor mij 
betekend, ik vond het een eer." 

De 450 leden tellende groenwitten is hij 
altijd trouw gebleven en zal Rik ook trouw 
blijven. Een uitstapje als voetballer naar een 
andere vereniging is nooit bij hem 
opgekomen. Het zou verraad hebben 
betekend aan de club, die hem zoveel heeft 
gegeven. 
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Van der Geest is pas terug in Zoeterwoude 
van een wat verlate skivakantie met ‘mijn 
vaste groepje’, allemaal SJZ’ ers, met wie hij 
ook zomers soms – zonniger oorden 
opzoekt. 

Een drukte van belang, deze 
maandagmorgen in de lente, op het 

complex Haasbroek. Het gestaalde kader, 
een man of 10, de ploeg Miep Kraak, is bezig 
met het schoonmaken van de keuken, 
kantine en kleedkamers, het verzamelen van 
afval (evenals bij andere verenigingen 
kennen bezoekers nog onvoldoende  het 
spreekwoord: Laat niet voor het aangenaam 
verpozen, ons de schillen en de dozen) en 
het aanvegen en kauwgomvrij maken van de 
tegels. 

De begroeting is typisch dorps, hartelijk, 
respectvol, ons kent ons. Er wordt gevraagd 
naar wel en wee. Met een geurige beker 
koffie en de op sportvelden niet weg te 
denken mierzoete roze koeken, zoeken Rik, 
fotograaf Johan Kranenburg en LAV’s 
letterlakei Cees Mentink een rustig plek op, 
de bestuurskamer, doorgaans een 
inspirerende omgeving voor een goed 
gesprek. 

Rik zonder c 

Rik en niet Rick, vreemd. ,,Het is maar hoe je 
het bekijkt", aldus de geblokte, 
doorgewinterde SJZ’ er. ,,De Van der 
Geesten zijn wielerliefhebbers. Er zijn enkele 
klasbakken die Rik zonder c  als voornaam 
hebben. Rik van Looy, de Keizer van 

Herentals, Rik van 
Steenbergen, beter 
bekend als Rik de 
Eerste, en Rik 
Wouters, de Prins 
van Pellenaars. Deze 
mannen hadden 
mijn ouders in 
gedachten toen ze 
een naam voor mij 
zochten. Ik ben er 
blij mee. Rik klinkt 
prima, staat stevig 
en gaat een heel 
leven mee." Om er 
aan toe te voegen, 
dat hij met een 
clubje wielerfanaten 
Tom Dumoulin in 
mei, tijdens de Giro 
d’Italia gaat 
aanmoedigen. ‘Tom 
Dumoulin, de 

Vlinder van Maastricht.’ Aan bijnamen geen 
gebrek in wielerkringen. 

Bij SJZ heeft Rik van der Geest alle rangen 
doorlopen. Van de F’jes tot en met de 
senioren. Hij heeft het hoogste bereikt 
gedurende de 10/12 jaar dat hij deel 
uitmaakte van de selectie en trainde onder 
mannen als Henk Swaak, Loek Helder en Bert 
Kort. De coaches konden hem op elke 
posities inzetten, dat deden ze ook. ,,Alleen, 
ik heb nooit op doel gestaan, en – eerlijk is 
eerlijk – in mijn hele voetballoopbaan heb ik 
niet gescoord, niet een bal tegen de touwen 
gejaagd."  Dat is net zo moeilijk als het 
bemachtigen van de Rode Lantaarn – de 
laatste plaats – in de Tour de France. 

Clubtrouw 

Zoeterwoude telt twee voetbalclubs, waar 
Rijndijk en Dorp trots op mogen zijn, 
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Meerburg (1200 leden) en SJZ.  Bij Meerburg 
voelen de “Dijkers” zich senang, SJZ is een 
echte dorpsclub. Tussen beide verenigingen 
leeft wat Rik noemt “een gezonde rivaliteit”. 
In het met veel publiek omzoomde veld gaat 
het er stevig aan toe, na het laatste 
fluitsignaal is het handen geven, nog geen 
knuffel, douchen en met elkaar beppen bij 
een biertje. Zo hoort dat. 

Rik is het dorp een tijdje ontrouw geweest, 
hij verhuisde naar Rijndijk. Hij vertelt: ,,Voor 
het raam had ik het vaantje van SJZ als teken 
van clubliefde duidelijk zichtbaar 
opgehangen. Kom ik ’s winters thuis, hadden 
de jongens in de straat massaal 
sneeuwballen gegooid tegen de ruit met het 
vaantje. Kijk, dat vind ik nou klasse, dat is 
humor." 

Een ander verhaal is dat van een Dorper die 
een levenlang als vrijwilliger actief is 
geweest bij Meerburg. Hij vond dat hij naar 
Rijndijk moest verhuizen, dicht bij de club. 
Kreeg zijn vrouw heimwee, dus keerden ze 
snel weer terug naar het dorp. ‘Wie is dat?’ 
vraagt Rik. Nee, even geen namen, trouwens 
de goede man is niet meer onder ons. 

Hoofdtrainer 

In wedstrijdenverslagen wordt veel 
aandacht besteed aan de ontmoetingen van 
SJZ tegen  clubs in Leiden en omgeving. 
Veel ruimte wordt gereserveerd voor de 
derby’s tegen Meerburg. Dan worden door 
de sportjournalisten alle registers 
opengetrokken, 3, 4 kolommen en een  kop 
in chocoladeletters:  SJZ in penarie of SJZ 
vergeet zorgen te verlichten. Maar ook: SJZ 
krijgt lucht en Degradatiespook verjaagt van 
Haasbroek. 

Rik weet er alles van. Vaak figureerde hij in 
de verslagen en op de foto’s.  Heerlijke 
wedstrijden, op het scherp van de snede, en 
altijd binnen de grenzen. 

In 2004 wordt Rik van der Geest de 
hoofdtrainer van SJZ, toen 4e klasser. De 
kersverse coach van de hoofdmacht wordt 
aangesteld, want “hij kent de club van haver 
tot gort”, aldus de kranten. Zelf laat hij 
optekenen: ,,Ik ken SJZ door en door. Dat 

betekent dat ik ook de spelers ken. Een 
aantal jongens van de huidige selectie heb ik 
in de jeugd van SJZ training gegeven." En: 
,,Er zijn elders voldoende voorbeelden 
waarbij een trainer uit eigen gelederen tot 
uitstekende resultaten kwam en komt." 

Van der Geest belooft aantrekkelijk 
aanvallend voetbal , noemt zich een 
voorstander van “doelpunten maken”. 

Het trainerschap is hem op het lijf 
geschreven. Bij SJZ trainde hij teams van de 
F- tot en met de B-jeugd. Hij volgde met 
succes de CIOS-opleiding tot 
Sportinstructeur en is in het bezit van het 
diploma trainer/coach 2. Na de SJZ-jeugd 
trainde hij de B-jeugd van Lugdunum. Daarna 
liep hij onder Ruud Bröring stage bij 
zaterdaghoofdklasser Noordwijk. Verder had 
Rik de A-jeugd van Lugdunum onder zijn 
hoede en daarna het reserveteam van RCL. 
Een gedegen fundament om verder te 
bouwen. Hoofdcoach van SJZ is dan een 
logische stap. 

Belofte maakte schuld. Rik lost zijn belofte in 
en loodst SJZ in het seizoen 2006-2007 naar 
de 3e klasse. De platte wagen wordt uit de 
schuur gehaald, tractor ervoor  en er volgt 
dansend en la-la-la-zingend een rondrit door 
het dorp, waarbij een richtingaanwijzer 
wordt aangebracht: 3e Klasse SJZ. 

Warm kloppend sporthart 

Ook na het trainerschap bij zijn “jeugdliefde” 
blijft Van der Geest zich met grote 
regelmaat laten zien op Haasbroek. Als 
scheidsrechter, vlaggenist en bovenal als lid 
van de Technische Commissie. 

Met zijn diploma Sportinstructeur op zak is 
hij onder meer werkzaam op de  ministeries 
van Justitie en Defensie. Om dan in dienst te 
treden bij de gemeente. Daar is  Van der 
Geest inmiddels opgeklommen tot de 
functie Coördinator Breedtesport. Daar zorgt 
hij samen met collega’s dat de sport in 
Leiden wordt opgestuwd in de vaart der 
volkeren. 

De goedlachse Rik is in de voetsporen 
getreden van Aad van der Luit, voor wie hij 
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veel respect koestert en van wie hij ook veel 
geleerd heeft. Anekdote: ,,Ik had een 
afspraak met Aad in Vooraf En Toe aan de 
Botermarkt. Daar resideerde hij altijd en 
hield daar ook audiëntie, ondertussen 
iedereen groetend of een hartelijk woord 
toeroepend. Ik was te vroeg en ging zo 
zitten dat Aad met zijn rug naar de straat zat. 

Zeer ongewoon voor hem. Na een paar 
minuutje zei hij “even van plaatsen 
verwisselen, ik zie jou alleen en verder geen 
mens”, vond ik mooi.’ 

,,Zoals Aad zich inzette voor verenigingen, 
als vraagbaak optrad en zich onvermoeibaar 
voor de sport in het algemeen breed 
maakte, is uniek geweest. Mijn invulling van 
die taken is dan anders. Ik ben Aad niet.’ Het 
hart van Rik klopt evenwel even warm voor 
de mens en de sport minstens zo warm ls 
dat van “Luit”. 

Sportpunt 71 

De Breedtesportcoördinator houdt kantoor 
in het voormalige Belastinggebouw aan het 
Stationsplein. Hoewel hij vindt dat zijn werk  

zich “achter de schermen”  afspeelt, laat hij 
zich zeer regelmatig op de sportvelden en in 
de sportzalen zien. Besturen weten hem te 
vinden wanneer ze vragen of problemen 
hebben of met hem willen klankborden over 
ideeën en plannen. Hij is een “makelaar”, die 
sporters en besturen oproept aan te haken 
en mee te liften op initiatieven. Die komen 

aan de orde tijdens het Jaarlijkse 
Sportcongres, waar onderwerpen aan de 
orde komen en workshops worden 
gehouden over onder meer De toekomst van 
bewegen, De vertrouwenspersoon in de 
sportvereniging, Rookvrije toekomst en 
Sport, Vrijwilligersbeleid en Subsidies, 
Scoren op Gezondheid, Aangepast sporten 
en Leren van elkaar. 

Verrassend is  het dat Rik het Sportcafé 
inruilde voor Sportpunt 71. Het instituut, ooit 
opgezet door Aad van  der Luit en Willem 
Duivesteijn, is toe aan verandering, 
vernieuwing: ,,We geven een andere draai 
aan deze ontmoetingsplaats voor 
sportbesturen, sporters, politici en 
ondernemers. Die is nodig, ook omdat het 
moeilijker werd sponsors te vinden." Kregen 
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bezoekers van het Sportcafé munten om 
“gratis” drankjes te nemen, nu moet er voor 
de consumpties worden betaald. Daarmee 
verdient de ontvangende vereniging (in 
februari was dat DIOK) ook iets extra’s. Het 
aantal bijeenkomsten wordt terug gedraaid 
van 12 naar 6 per jaar. Verder wil Van der 
Geest “iets extra’s” brengen, zoals een 
lezing, een voordracht of een demonstratie. 

75 jaar in 2020 

Met terechte trots laat Van der Geest SJZ In 
Beweging zien, het (al weer 4e) magazine 
voor leden, sponsoren en vrienden van SJZ 
en inwoners van Zoeterwoude/Dorp. Alle 
facetten van de groen/witten-club worden 
er uitnodigend in woord en beeld gebracht. 
Daar is grote groep vrijwilligers bij 
betrokken: redacteuren, fotografen, 
vormgevers, ook of zelfs een advertentie-
acquisiteur. ‘Een visitekaartje, vind je ook 
niet!’ 

Er staat het een en ander te gebeuren bij 
SJZ. Vanaf komend seizoen gaan de selectie-
elftallen op zaterdag de competitie in. In 
2020 bestaat de  club 75 jaar. 

Het is 12 uur. De leden van de 
schoonmaakploeg gaan op huis aan. Het 
voorbije voetbalweekend is onder de loep 
genomen en vakkundig geanalyseerd, de 
wereldproblemen doorgesproken en – als 

het aan de mannen ligt – opgelost. De 
historische overwinning van SJZ 3 op Quick 
Boys 18 (13 – 1) vormde het verbale 
hoofdgerecht op deze dag. Wie de 
vertrekkende hoofdtrainer Ludo Pistorius 
gaat opvolgen, daar  zijn de leden van de 
schoonmaakploeg nog niet uit uitgekomen. 
Dat bepalen de leden van de Technische 
Commissie, waarvan ook Rik van der Geest 
deel uitmaakt. 

Het complex ligt er spic ’n span bij. Rik 
maakt daar een welgemeend compliment 
over. Ze kennen elkaar al zo lang, kunnen 
lezen en schrijven met elkaar, hun kinderen 
hebben bij SJZ gevoetbald, hun 
kleinkinderen spelen er nu. ,,Het gaat hier 
van generatie op generatie",  aldus RIK. ,,SJZ 
is de bindende factor. Hier worden 
vriendschappen gesloten, die een leven lang 
duren. Dat zie je steeds minder in de 
voetballerij, helaas." 

Toen SJZ in 2007 met de promotie naar de 
3e klasse feestend  door Zoeterwoude reed, 
schreef Robbert Minkhorst in het Leidsch 
Dagblad: ‘Dit kampioenschap is het resultaat 
van de saamhorigheid die je alleen in dorpen 
nog vindt.’ Rik van der Geest kan dat 
bevestigen: ,,Die sfeer is er nog altijd, het 
gaat er hier gemoedelijk aan toe. SJZ is ook 
mijn thuis." 

 

Cees Mentink 
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Slotwoord 
De seizoengids van LeidenAmateurVoetbal kwam tot stand met de medewerking van: 

• Jordy Boutier (Webprepare) Vormgeving 
• Arie Koeman   Redactioneel 
• Cees Mentink   Redactioneel 
• Gerard Bol   Redactioneel 
• Jan van der Lubbe  Fotografie LAV 
• Nick Verwoerd   Redactioneel 
• Ruud Fray   Redactioneel 
• Sem Nazloomian  Redactioneel 
• Tom Mentink   Redactioneel 
• Regionale voetbalclubs Fotografie diversen 
• Hennie Kanbier  Redactioneel/ Eindredactie 

 

Een woord van dank gaat uit naar onze businessclubpartners die onze werkzaamheden mede 
mogelijk maken. In willekeurige volgorde gaat het om de volgende partners: Sepagreen, If Not 
Now Holding, Van Marwijk Adviesgroep, gebroeders De Ridder, Webprepare, Devilee Coaching 
&Advies (DCA), Detact personeelsdienst, Paul Goulmy Export, ALV Productions, Stadsbrouwhuis, 
Gerard Bol Spraakmaker, Beauty X Schouten Parfumerie, Schoonmaakbedrijf Gebr. Van 
Voorthuijzen, Knijnenburg & Van der Klugt, Cats &Dogs Creatieve Communicatie, Bos Van der 
Burg Advocaten, Slingerland & Slingerland Administratiekantoor, Rabobank Leiden-Katwijk, 
Rumling Bouw, Four IT, Van der Valk Hotel Leiden, Emil NVW Makelaars, Crossfit, Drogisterij 
Parfumerie Kuhn Voorschoten, Marike.Life, Sport 2000 Leiderdorp, Sportiff Company, Ruhrgold, 
Brouwer Tours, The Duke of Oz, Reclame Totaal, OWN Agency, Seven Gifs, Rebel Horeca Groep 
en Brasserie Groep. 

Ook businessclubpartner worden bij Leidenamateurvoetbal.nl? Dat kan. Graag zelfs. Met behulp 
van de clubs en sponsoren kan ons team dit werk blijven doen en verder professionaliseren. U 
kunt als partner een verbintenis aangaan voor 1, 2 of 3 jaar. De betaling verloopt per seizoen. 
Voor bedragen en mogelijkheden neem contact op met redactie@leidenamateurvoetbal.nl. Elk 
businessclublid kan met een uitnodiging tegemoet zien voor 2 personen voor twee tot drie 
businessclubavonden per seizoen. Hiernaast krijgt elke BC-partner gelegenheid een blokbanner 
op de website leidenamateurvoetbal.nl te plaatsen en bij alle beelden die worden gepubliceerd 
komt de banner al evenzo voorbij. Denk daarbij aan interviews en samenvattingen van 
wedstrijden. 

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden om ons werk te steunen via andere vormen van 
sponsorschappen. Er zijn ook opties om met gesloten beurzen een samenwerking aan te gaan. 
Interesse? Neem ook in dit geval contact op met redactie@leidenamateurvoetbal.nl 

Leidenamateurvoetbal is al negen seizoenen actief. Niet enkel via de website maar ook via social 
media als Facebook, de mobiele website en Twitter. Door de samenwerking met tal van 
regioclubs is er een bereik van een woongebied met ongeveer 600.000 mensen. En vrijwel elke 
dag is er kakelvers nieuws bij ons. Samen sterk. Doet u mee ons te steunen? 

 

 


