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flexibeledagelijkse

(vers)service
HorescaHorecavolevertdagelijksaan
• hotels • restaurants • (eet)cafés • sportkantines • sportcentra
• bedrijfsrestaurants • recreatie • cateringbedrijven • scholen
• schouwburgen • verenigingen • cafetaria’s • seizoenbedrijven

T (071) 541 20 11
F (071) 541 07 52
info@horesca-horecavo.nl
www.horesca-horecavo.nl
Food - Drinks - Non Food - Fresh & Frozen

VOORWOORD

Een frisse (door)start

Ondanks de wisselende besmettingscijfers en de wisselende maatregelen van het kabinet is er nog veel
onduidelijk. Toch ziet het er naar uit dat we een redelijk “normaal” voetbalseizoen tegemoet kunnen
zien. Hopelijk gaat dit ook gelden voor onze sponsoren die net als onze club allemaal geraakt zijn door
de pandemie. Voor de één is de te dragen last groter dan voor de ander maar voor een ieder geldt dat
door hard blijven werken, te blijven vernieuwen maar vooral positief te blijven kijken naar de toekomst
er iets moois gloort aan de horizon.
Het zal weer even wennen zijn om op zaterdagmiddag
naar onze jongens te gaan kijken en na de wedstrijd onder
het genot van het bekende hapje en drankje in de Horesca
Horecavo businessruimte gezellig weer bij te kletsen over
van alles en nog wat. Ik kijk er in ieder geval weer naar uit,
na zo’n lange periode elke zaterdag met je partner wandelen,
fietsen en winkelen ben je wel toe aan een andere invulling
van de zaterdagmiddag. Uiteraard hebben de vele vrijwilligers
van onze club tijdens de voetballoze periode niet stilgezeten.
Onder andere het terras naast de kantine is volledig onder
handen genomen, vergroot en voorzien van nieuw meubilair.
Vele vrijwilligers hebben dit voor elkaar gekregen en de kosten
zijn door onze supportersvereniging gesponsord. Hier zijn wij
ze erg dankbaar voor en dit geeft maar weer eens aan dat we
met elkaar de club steeds een beetje mooier maken.

ranglijst te behalen. De selectie is grotendeels intact gebleven
en met enkele nieuwe talentvolle aanwinsten waaronder een
aantal echte Noordwijkse jongens die vanuit de jeugd de stap
naar de selectie hebben gemaakt zal er weer een herkenbare
selectie op het veld staan.

Sportief gaat Kees Zethof met zijn staf en spelers proberen
om met attractief en herkenbaar voetbal een mooie plek op de

Henk Hoogervorst
Voorzitter vv Noordwijk
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Het businessclub bestuur - vanaf dit seizoen aangestuurd
door de kersverse nieuwe voorzitter Anja Taverne - heeft een
aantal leuke en gezellige evenementen op de kalender gezet.
Uiteraard hopen wij zoveel mogelijk businessclubleden te
mogen ontmoeten voor een gezellig samenzijn.
Ik wens alle trainers, spelers, stafleden, supporters, vrijwilligers en niet in de laatste plaats de businessclubleden een
prachtig seizoen en een hele “frisse (door) start” toe!
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TERUG NA BLESSURE

‘Fantastisch om je shirt weer
aan te kunnen trekken’

Rob Overvliet en Thomas Reynaers na langdurige blessures terug op het veld

Zowel middenvelder Thomas Reynaers als verdediger Rob Overvliet vierden beiden op 17 juli j.l. in
de eerste oefenwedstrijd van ‘hun’ vv Noordwijk tegen sc Feyenoord hun rentree. Naast de Covid-19
perikelen gooidenlangdurige blessures het nodige roet in hun voetballeven. Beide 29-jarigen zijn na het
vertrek van diverse spelers, die in het recente verleden bijdroegen aan twee opeenvolgende promoties,
intussen dè routiniers van de ploeggeworden.
Reynaers begint bij vv Noordwijk aan zijn vijfde seizoen.
Overvliet staat, behoudens een eenjarig uitstapje naar
Amstelveen, alweer aan de vooravond van zijn achtste jaargang
in het rood-wit. Het zal een jaargang worden waarin zij, gezien
hun opgedane ervaring, de nodige sturing moeten gaan geven
aan de piepjonge selectie van trainer Kees Zethof. Beide
spelers zijn dolblij weer binnen de lijnen te kunnen acteren
‘Eindelijk is het zover. Het was een fantastisch gevoel om weer
een voetbalshirt aan te trekken,’ klinkt het bijna eensluidend.
Shock
Voor Reynaers (29) ging het mis op 15 februari 2020 in de
uitwedstrijd bij Excelsior Maassluis. Vanuit het niets lag de
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middenvelder kermend van de pijn op het veld. De uiteindelijke
diagnose: beide meniscussen afgescheurd inclusief de
voorste kruisband. ‘Het was een regelrechte shock voor me’,
blikt Reynaers terug op die vervelende periode. ‘Wat volgde
was een operatie en daarna een langdurige revalidatie. De
Covid-pandemie zorgde ervoor dat het allemaal nog langer
duurde. Die blessure maakte me wel een stuk bewuster
hoe leuk het spelletje eigenlijk is. Daarvoor was het allemaal
zo vanzelfsprekend. Het voordeel ervan was wel dat ik me
daardoor langdurig en volledig op mijn herstel kon richten. Op
die manier was het allemaal wel heel dubbel.’
Rob Overvliet liep bijna een jaar geleden op de training een
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TERUG NA BLESSURE

gecompliceerde enkelbreuk op. Ook bij hem was een operatie
en daarna een revalidatie onvermijdelijk. ‘Net als bij Thomas
was mijn gevoel in die periode steeds tweeledig. Ik miste toen
zes competitieduels. Normaal is één wedstrijd al vervelend.
Vervolgens kwam de competitie tot stilstand. Ik hoopte begin
januari weer terug te keren, maar dat is heel anders gelopen.’
Bij de groep betrokken
‘Mijn lichaam is nu weer heel’ omschrijft Reynaers zijn huidige
fysieke status. ‘Hoewel je er als voetballer natuurlijk niet
meteen staat. Maar voor welke speler geldt dat na zo’n lange
periode van stilstand niet. Nu het uiteindelijk zover is, maakt
het de tijdsinvestering helemaal goed. Daarom train(de) ik ook
extra met de fysio. Om zo fit mogelijk te worden. Voetbal is
echter een complexe sport. Heel iets anders dan het doen van
oefeningen’ vertelt Reynaers die had aangekondigd om in de
zomer van 2020 zijn heil elders te zoeken. De middenvelder
bleef de club echter trouw. ‘Noordwijk bood me ondanks mijn
blessure toch een contractverlenging aan. Zo heb ik begin vorig
seizoen o.a. video analyses gedaan en bleef ik ook bij de groep
betrokken. Ik wilde het zelf ook niet geblesseerd afsluiten. De
manier waarop de club met me omgaat, is mooi. Ik heb een
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goede band met medespelers, staf en supporters. Het is een
totaalplaatje. Ik kan niet wachten om weer te voetballen.’
Voorrecht
Voor Overvliet golden, toen zijn blessureleed en revalidatie
teneinde waren andere criteria. ‘Je structuur van de wekelijkse
trainingen en een wedstrijd op zaterdag is helemaal weg. Dus
heb ik het de afgelopen periode in andere sporten gezocht
zoals padel en golf. Nu is het weer tijd voor voetbal. Als het
zover is, dan wel graag met publiek. Ik ben bij de wedstrijden
geweest zonder publiek. Dat is mistroostig hoor. Als voetballer
heb je ook publiek nodig.‘
Dat voetballen zal wat Noordwijk betreft gebeuren met veel
jonge talentvolle spelers. De club heeft daar bewust voor
gekozen. De insteek van zowel Reynaers als Overvliet is
daarbij identiek. ‘Eerst vooral genieten dat ik weer terug ben
op het veld. Ik besef nu helemaal dat het een voorrecht is om
te kunnen sporten. En dan ook nog eens op hoog niveau,’ sluit
Reynaers af. Waarbij het laatste woord aan Overvliet is. ‘Het is
altijd de vraag hoe je uit zo’n vervelende blessure komt. Ik heb
er echter alle vertrouwen in dat het goed komt’.
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SELECTIE 2021/2022

JESSE
HAAK

WILLEM
BEUK

MIKE
VAN VLIET

Geboortedatum: 20/04/1999

Geboortedatum: 28/01/2001

Geboortedatum: 01/05/1997

doelman

doelman

01

42

LARS
JANSEN

JOE
VAN DER SAR

HIDDE
VD ENDE

Geboortedatum: 10/02/1998

Geboortedatum: 16/03/1998

Geboortedatum: 02/08/1999

doelman

45
8

doelman

doelman

46

44
verdediger

02
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SELECTIE 2021/2022

SAM
WILLEMSE

TOER
BOUWMAN

MATS
VAN KINS

Geboortedatum: 15/02/2000

Geboortedatum: 02/06/1999

Geboortedatum: 17/12/1998

verdediger

verdediger

verdediger

03

04

12

LARS
MOOLHUYSEN

ROB
OVERVLIET

FINN
HOGENHUIS

Geboortedatum: 04/11/2001

Geboortedatum: 12/02/1992

Geboortedatum: 14/09/2000

verdediger

15

verdediger

17
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middenvelder

19
9

SELECTIE 2021/2022

TEUN
ZETHOF

SANDER
BOSMA

MICHAEL
STEPHAN

Geboortedatum: 03/09/2000

Geboortedatum: 16-6-1992

Geboortedatum: 15/07/1999

verdediger

verdediger

22

26

27

KEVIN
STEPHAN

DYLAN
RIETVELD

MAIKEL
VAN DUIN

Geboortedatum: 30/09/2001

Geboortedatum: 30/08/1996

Geboortedatum: 06/01/2001

verdediger

30
10

verdediger

verdediger

40

verdediger

43
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SELECTIE 2021/2022

THOMAS
REYNAERS

STEF
VD ZALM

MOATASIM
ELYAAKOUBI

Geboortedatum: 10/07/1992

Geboortedatum: 30/01/1994

Geboortedatum: 04/07/2003

middenvelder

middenvelder

middenvelder

08

14

16

MAX
VAN DUIN

THOM
STEENDAM

BOYD
VAN OOSTRUM

Geboortedatum: 04/01/2001

Geboortedatum: 10/04/2001

Geboortedatum: 23/07/2002

middenvelder

20

middenvelder

25
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middenvelder

32
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SELECTIE 2021/2022

middenvelder

TEUN
OLIE

middenvelder

LUCAS
COOPMANS

Geboortedatum: 21/12/2001

Geboortedatum: 25/07/2001

Geboortedatum: 28/03/2000

MAX
HORDIJK

33

35

6

MARC
DE KRUIJS

NICK
VAN STAVEREN

RAÏES
ROSHANALI

Geboortedatum: 14/08/1997

Geboortedatum: 16/08/1995

Geboortedatum: 30/10/1995

aanvaller

7
12

aanvaller

aanvaller

9

aanvaller

10
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SELECTIE 2021/2022

SEM
VAN OOSTEN

THIJN VON
BRUCKEN FOCK

LARS
HULSEBOSCH

Geboortedatum: 03/07/2002

Geboortedatum: 15/09/1999

Geboortedatum: 13/08/1999

aanvaller

aanvaller

aanvaller

11

18

21

JOOST
VD BOOGAARD

MIKE
VD GEN

RUBEN
MARBUS

Geboortedatum: 25/05/1996

Geboortedatum: 16/01/2000

Geboortedatum: 29/08/2002

aanvaller

23

aanvaller

24
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aanvaller

28
13

SELECTIE + STAF 2021/2022

EMIEL
WENDT
aanvaller

Geboortedatum: 31/08/1994

31

STAF NOORDWIJK 2 (V.L.N.R): Dion van der Veen, Samir Krupic,
Rene van Hensbergen, Ronald Meijer

STAF NOORDWIJK 1 (V.L.N.R): Marcel Akerboom, Marco Korff, Ted de Boer, Nancy van der Waal, Jaap van Kesteren,
Rien van Zuilekom, Kees Zethof, Klem Duindam, Johan Heeringa
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PROGRAMMA 2021/2022

Programma vv Noordwijk
Jack’s League seizoen 2021-2022
DATUM

21 augustus 2021
28 augustus 2021
4 september 2021
11 september 2021
18 september 2021
25 september 2021
2 oktober 2021
9 oktober 2021
16 oktober 2021
30 oktober 2021
6 november 2021
13 november 2021
20 november 2021
27 november 2021
4 december 2021
11 december 2021
15 januari 2022
22 januari 2022
29 januari 2022
5 februari 2022
12 februari 2022
19 februari 2022
5 maart 2022
12 maart 2012
19 maart 2022
26 maart 2022
2 april 2022
9 april 2022
16 april 2022
23 april 2022
30 april 2022
14 mei 2022
21 mei 2022
28 mei 2022

WEDSTRIJD

Noordwijk
TEC
Noordwijk
Jong FC Volendam
Noordwijk
Quick Boys
Noordwijk
Scheveningen
Noordwijk
Katwijk
Noordwijk
Spakenburg
Noordwijk
HHC Hardenberg
Noordwijk
AFC
Excelsior M.
Noordwijk
Kozakken Boys
Noordwijk
De Treffers
Noordwijk
GVVV
Rijnsburgse Boys
Noordwijk
Kon. HFC
Noordwijk
Jong Sparta
Noordwijk
Noordwijk
IJsselmeervogels
Noordwijk
ASWH
Noordwijk
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Kon. HFC
Noordwijk
IJsselmeervogels
Noordwijk
De Treffers
Noordwijk
GVVV
Noordwijk
Rijnsburgse Boys
Noordwijk
Kozakken Boys
Noordwijk
Jong Sparta
Noordwijk
ASWH
Noordwijk
Noordwijk
Scheveningen
Noordwijk
Noordwijk
Scheveningen
Jong FC Volendam
Noordwijk
Noordwijk
HHC Hardenberg
Noordwijk
Katwijk
Noordwijk
Excelsior M.
AFC
Noordwijk
TEC
Noordwijk
Quick Boys
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BOVENSTE RIJ V.L.N.R
Ted de Boer, Teun Zethof, Rob Overvliet, Dylan Rietveld, Emiel Wendt, Lars Moolhuysen, Ruben Marbus,
Mike van der Gen, Michael Stephan, Samir Krupic

TWEEDE RIJ V.L.N.R.
Dion van der Veen, Teun Olie, Joost van den Boogaard, Lucas Coopmans, Boyd van Oostrum, Lars Jansen,
Joe van der Sar, Maikel van Duin, Toer Bouman, Hidde van der Ende, Jaap van Kesteren

DERDE RIJ V.L.N.R.
Ronald Meijer, Max van Duin, Moatasim Elyaakoubi, Sam Willemse,
Stef van der Zalm, Jesse Haak, Mike van Vliet, Thijn von Brucken Fock,
Kevin Stephan, Max Hordijk, Johan Heeringa, Rene van Hensbergen
ONDERSTE RIJ V.L.N.R.
Nancy van der Waal, Thomas Reynaers, Sander Bosma, Lars Hulsebosch,
Sem van Oosten, Marcel Akerboom, Kees Zethof, Marco Korff, Rien van Zuilekom,
Raïes Roshanali, Marc de Kruijs, Thom Steendam

JEUGDOPLEIDING

‘Met plezier beter leren
voetballen’

Pasquale Hoekman heeft uitdagingen voldoende bij de jeugd van vv Noordwijk

Met de aanstelling van Pasquale Hoekman (29) als Hoofd Jeugdopleiding wil het jeugdbestuur van vv
Noordwijk nog duidelijker richting geven aan haar doelstelling om alle jeugdspelers naast een gedegen
en kwalitatief hoge opleiding ook het broodnodige plezier te geven in het voetbalspelletje.
Voor de oorspronkelijk uit Zeeland afkomstige Hoekman kwam
er door een chronische blessure al op jeugdige leeftijd een einde
aan zijn carrière als eerste keeper bij zijn club Krabbendijke.
‘Op dat moment was ik al als jeugdtrainer, assistent- trainer
en verzorger bij mijn club werkzaam. Van de nood heb ik toen
een deugd gemaakt. Dat combineerde ik destijds met mijn
studie’, stelt Hoekman - tegenwoordig docent Lichamelijke
Opvoeding en Leerjaar- coördinator aan het Amsterdamse
Mundus College- zich voor. ‘Sinds dit voorjaar woon ik in
Noordwijk. Mijn visie en die van vv Noordwijk sloten vanaf het
eerste gesprek uitstekend op elkaar aan’.
Ook Rob Hogenhuis (62) is voor een inkijkje in de plannen
van Noordwijks jeugdafdeling aan tafel aangeschoven. De
voormalige vicevoorzitter van de jeugdafdeling hanteert sinds
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ruim drie jaar de voorzittershamer. Hogenhuis kent de club
door en door. Daarvoor was hij jarenlang actief als voetballer
om vervolgens in allerlei functies zijn voetballende zoons en
hun teams te begeleiden.
Cement van de club
Met het door Hoekman in 2020 behaalde KNVB-diploma
Hoofd Opleiding A liggen zijn werkzaamheden bij vv Noordwijk
in het verlengde van die op ‘zijn’ school. ‘Naast het opleiden
van spelers lever je als Hoofd-opleiding ook een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van de trainers, coaches en
de ondersteunende staf binnen een vereniging’, omschrijft
Hoekman zijn functie die hij de drie voorgaande jaren ook
al bij het Heemskerkse ADO’20 vervulde. Hoekman: ‘Het
opleiden van jeugdspelers richting de A-selectie is uiteraard
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JEUGDOPLEIDING
een speerpunt. Maar het draait voor ons net zo goed om de
iets minder getalenteerde jeugd. Die spelers willen we blijvend
binden aan de club. Voetballende leden zijn het cement van de
vereniging. Ik noem het met plezier beter leren voetballen. Dat
begint met het ontwikkelen van een beleidsmatig stuk. Dat
rol je uit om het vervolgens in de praktijk te borgen’, vervolgt
Hoekman. ‘Dat zijn best dure woorden en het klinkt allemaal
erg ‘papierachtig’. Het is belangrijk om die opzet vervolgens zo
goed mogelijk in de praktijk te brengen. We willen onder andere
inzetten op onderlinge samenwerking tussen de verschillende
teams. Zowel bij het voetballen als tijdens de trainingen. Dat
moet, zoals al gezegd met zoveel mogelijk plezier gepaard
gaan. Even de play-station aan de kant zeg ik altijd. Om het
plezier te bevorderen maken we de groepen tijdens trainingen
ook groter. Op school heb ik te maken met een leerlingengroep
die bestaat uit zeventig(!) nationaliteiten. Een hele opgave in
een leeftijdscategorie die je soms best lastig mag noemen.
Werken met zo’n groep vind ik echter het leukst. Daar ligt
voor mij de uitdaging. Het is de kunst om kinderen in de juiste
stand te krijgen en hun zelfvertrouwen te bevorderen. Het
mentale aspect is ook in de sport belangrijk. Vaak maakt dat
het verschil tussen wel of niet slagen of om in voetbaltermen
te blijven: winnen of verliezen. Dat kan ik niet alleen. Het is en
blijft de bedoeling om naast de coördinatoren boven-, midden
en onderbouw, ook onze trainers daar blijvend bij te betrekken
door begeleiding en scholing. Recent hebben we samen met
alle trainers onze visie en strategie gedeeld. Met name de
opleiding van ouders die als vrijwilliger hun steentje bijdragen
en de veelal jonge trainers krijgen daarbij veel aandacht. Met
als insteek om de komende jaren belangrijke stappen te gaan
zetten onze jeugd een verdere push te geven’.
Terug- en vooruitblik
Hogenhuis is om meerdere redenen blij met de komst van
Hoekman. ‘Pasquale wordt de opvolger van Leonard van
Utrecht die door drukke werkomstandigheden zijn taak
vaarwel heeft moeten zeggen. ‘Gelukkig gaat Leonard wel
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door als jeugdtrainer. Volgend jaar heeft hij JO13-1 onder zijn
hoede. Ik hoop dat hij net als zijn grote voorbeeld Erik Knuijt,
dit voor vele jaren gaat doen. Pasquale is nog jong maar heeft
intussen de nodige ervaring opgedaan bij ADO 20. Bij de KNVB
wordt hij zelfs gezien als één van de grootste talenten op het
gebied van (jeugd) opleidingen.
Het -zwak uitgedrukt- vreemd verlopen afgelopen seizoen
werd bij vv Noordwijk een jaar zonder Hoofd Jeugdopleidingen.
Dat heeft de Jeugdcommissie veel extra tijd gekost.
Trainingsschema’s, de organisatie van onderlinge wedstrijdjes,
gesprekken met spelers, ouders, trainers en de indeling van
teams kosten nu eenmaal veel tijd. Hogenhuis: ‘Daarbij is er
ook dank verschuldigd aan de nieuw opgerichte Evenementen
Commissie hierdoor hebben we een paar leuke events voor
onze jeugdleden kunnen organiseren. Daarnaast starten we
het nieuwe seizoen op zaterdag 28 augustus a.s. met een
spetterende opening voor de jongste jeugd’.
Uitdaging
‘Het is nu zaak om met elkaar onze schouders onder dit hecht
doortimmerde plan te zetten. Talent is er voldoende als je op
de diverse velden kijkt. Het zou mooi zijn als we die kanjers
in de toekomst in Noordwijk 1 op Tweede divisieniveau in de
Jack’s League kunnen zien acteren. Daar komt bij dat naast
goed voetbal plezier boven alles gaat. Van de 450 kinderen
zullen er maar een beperkt aantal de kans krijgen om selectie
te gaan voetballen. De overige spelers zitten op voetbal
om plezier te hebben met hun vrienden en vriendinnen. Die
spelers hopen wij straks onder te brengen in een gezellig
seniorenteam waarvan ik hoop dat, ze net als ik heb ervaren,
in de toekomst nog minstens twintig jaar met hun vrienden
plezier zullen blijven beleven. Dat is het sociale aspect. Binding
met de club. De eerste stappen zijn daarin al gezet gezien de
groei van de seniorenafdeling. Ook dat is voor de jeugdafdeling
van vv Noordwijk een uitdaging’.
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DE JEUGD EN HET JAAR IN VOGELVLUCHT
Selectietraining
De selectiespelers trainden mee met de
jeugdspelers van vv Noordwijk, voor herhaling
vatbaar!

Training voor alle jeugdteams op het strand
van Noordwijk
In februari trainde vv Noordwijk met meer dan
100 jeugdspelers op het strand van Noordwijk.
Alle jeugdspelers kregen daarna limonade en
een portie afhaalpoffertjes aangeboden door
‘t Pannekoekenhuisje op de Boulevard.
Fotografie: Els Bax
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DE JEUGD EN HET JAAR IN VOGELVLUCHT

Het jeugdjournaal interviewde jeugdspelers
over het effect van de corona maatregelen
Het jeugdjournaal was ook aanwezig om een item
te maken over 1 jaar Corona. Op het strand
filmden zij de training en interviewden enkele
kinderen over de gevolgen van Corona.

Penaltybokaal 2021
De jeugdteams streden onder begeleiding van
Max van Duin voor de penaltybokaal.
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DE JEUGD EN HET JAAR IN VOGELVLUCHT

KNVB Oranje Festival
Op Koningsdag bezochten de Superliga kinderen
in stijl het Oranjefestival. Na afloop ging iedereen
met een mooi diploma naar huis.

Keepersclinic
Meer dan 35 jeugdkeepers van vv Noordwijk
namen deel aan een keepersclinic van de keepers
van de selectie en het 2e. De deelnemers gingen
met een unieke keepersbeker naar huis.

22
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DE JEUGD EN HET JAAR IN VOGELVLUCHT

Regiocup
Aan het einde van het seizoen kon een
aantal jeugdteams alsnog een paar
wedstrijden spelen, de laatste wedstrijd
gelukkig ook weer met publiek.

Paaseieren
De Superliga kinderen kregen bezoek
van de Paashaas en zochten na de
training naar chocolade paaseieren.
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NIEUWE SPELERS

Nieuw in de selectie

V.l.n.r. Lucas Coopmans, Sam Willemse, Lars Jansen,
Joost van den Boogaard

Boyd van Oostrum en Ruben Marbus.

Joost van den Boogaard
De 25-jarige linksbenige aanvaller komt van BVC Bloemendaal
waar hij als pupil startte met voetballen, diverse jeugdelftallen
doorliep en de laatste vijf jaar in het 1e elftal speelde.
Tussendoor waren er uitstapjes naar AZ (proefperiode van 12
weken als jeugdspeler) en HFC Haarlem (periode van 4 jaar tot
het faillissement).

Vanuit de jeugd van vv Noordwijk komen:
Boyd van Oostrum, Ruben Marbus en Moatasim Elyaakoubi
Deze drie jongens zijn echte jongens van de club. Vanaf de
jongste jeugd voetballen ze bij vv Noordwijk en doorliepen
daar alle jeugdselecties.

Lars Jansen
De eerste stappen op het voetbalveld zette de 23-jarige Lars
bij BSM in Bennebroek. Ruim zes jaar speelde Lars bij Argon
in Mijdrecht, waar hij vanaf de Jo-17 besloot te gaan keepen.
Na een goed seizoen in de Jo-19 vertrok hij naar Go Ahead
Eagles. Na 2,5 jaar liet hij Go Ahead achter zich om bij VVSB te
gaan keepen. Door het stilleggen van de competitie vanwege
corona bleef zijn inzet daar beperkt.
Sam Willemse
Sam speelde achtereenvolgens voor DSOV (Vijfhuizen), HFC
Haarlem, Alphense Boys, Koninklijke HFC, FC Lisse en Almere
City. De 21-jarige linksbenige speler, woonachtig in Vijfhuizen,
speelde in de O21 van Almere City en werd daar getraind
door Hedwiges Maduro. Door zijn loopvermogen staat Sam
verdedigend zijn mannetje, maar kan ook aanvallend voor
gevaar zorgen.
Lucas Coopmans
De 21-jarige in Rijnsburg geboren, snelle aanvaller voetbalde
eerder in Luxemburg, Duitsland én bij SJC, waar hij door zijn
goede spel opviel en werd weggehaald door Almere City.
Door speelde hij zijn wedstrijden in het O21 team. Nadat
de competitie werd afgebroken vanwege corona verhuisde
hij naar zijn ouders in Luxemburg, het land waarvoor hij
verschillende jeugdinterlands speelde. Nu hij terugkeert naar
Nederland kiest Lucas voor Noordwijk.
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Boyd (19 jaar) is een linksbenige verdediger die de energie
heeft om vooruit te voetballen en zo af en toe zijn goaltje mee
te pikken. Naast het zelf voetballen is training geven ook zijn
passie. Dit doet hij vooral bij voetbalschool AllFootball.
Ruben (19 jaar) is een linksbenige speler die door de jaren heen
op verschillende posities heeft gespeeld. De laatste jaren in de
jeugd speelde hij in de spits. Zijn sterkste punt is een neusje
voor de goal en zijn balvastheid.
Moatasim (Motta – 18 jaar) is een rechtsbenige middenvelder
met zowel zeer aanvallende als verdedigende kwaliteiten. Zijn
droom is om door te breken bij Noordwijk. Ook Motta is actief
bij voetbalschool AllFootball.

Moatasim Elyaakoubi
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LED SPONSORS

Horesca Horecavo

Radisson Blue

Scotch Whiskey International

Luba

Heineken

Jora Vision

Nomade Beach House

Jora Vision/Arjan de Marie/De Smaakmaker

Van Aalst Beheer

De Lange Van der Plas

Ouddeken

Flora Trade Group

Railcare

Gatorade

Van der Meer Makelaars

Visietech

Insinger Gilissen

Van Egmond Architecten

Bender Foodservice

SC vv Noordwijk

OTTO Workforce

Joustra

KBM

Rabobank

Whooz

Auto Rietbergen

Krijn van der Bent

Pepsi

Bakkerij Van Eeden

Maris Media

Beuk Touringcars

Drenth Vastgoed Beheer

Week25

Uythof

Verhoog Koeltechniek

CNB

Huis Ter Duin

Olympia

Lipton Ice

Van den Hoogen Engeneering

VDSD

Broekhof Interim Management

Nancy van der Waal

Parlevliet en Van der Plas

Lansas

Bollensteak

PWA

Sportbedrijf

Club van 100

Credit Device

Van der Voet Keukens

De Smaakmaker

Energie4sport

Arjan de Marie

Wencop

Bob Driver

Hoogervorst Elektrotechniek

Praxis

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van LED reclame voor uw bedrijf?
Neem dan contact op met Anja Taverne (anja@anjavandermeij.nl)
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SUPPORTERSCLUB
Beste supporters,
Wat een tijd hebben we achter de rug! Reden we in maart 2020 nog met een volle bus naar Hardenberg,
de week daarop was er al geen voetbal meer mogelijk in Nederland en bleef het sportpark dicht. Een
tijd waarin we hebben ontdekt hoe leeg een zaterdag eigenlijk kan zijn, wat een sociaal platform de
club met zich meebrengt en bovenal hoe erg we ons rood-wit missen.

De komende periode zullen we bekijken hoe we onze
activiteiten weer in gaan plannen en vormgeven. Want wat
is er gezelliger dan een middagje Noordwijk? Niet voor niets
werden onze busreizen steeds drukker en bleef je lekker
hangen bij onze Super Saturdays in de kantine!
Maar... altijd op de meest veilige manier! Het wordt een tijd van
bekijken wat überhaupt mag, goed werkt, wat niet en hoe we
kunnen verbeteren.
Toch bracht deze, laten we het een rustige periode noemen,
ook positiviteit met zich mee. Zo was het een uitgelezen
moment om eens te kijken naar het supportersterras. Het
plein naast de kantine. Het terras opende feitelijk al in 2018,
maar door de jaren heen merkten we dat het qua staanplekken
soms wat krap was. Ook bleek de buitenbar qua behoefte dan
wel een schot in de roos, maar dat betekende ook dat we met
beperkte apparatuur de zeilen soms flink moesten bij zetten.
Zo begon het idee te leven om het terras uit te breiden. Toen
vv Noordwijk aanhaakte omdat men zocht naar een veilige
manier om buitenevenementen te houden, was één plus één
al snel twee. En wat ging het snel dankzij jullie: Steeds stonden
er supporters klaar om te graven, te sjouwen, te timmeren en
ons van advies te voorzien. Langs deze weg en nogmaals:
BEDANKT!
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Inmiddels is de oppervlakte van het terras flink vergroot, de
staancapaciteit aan de veldzijde verdubbeld en zijn er robuuste
staantafels en picknicktafels geplaatst. De bar is voorzien van
nieuwe koelkasten, nieuwe bierpomp en een koffiemachine. In
het kader van ons 50-jarig bestaan hebben we besloten geen
bijdrage van vv Noordwijk te vragen. Er komt al genoeg op de
club af!
Kortom, we kunnen er weer tegenaan! Al blijven we kijken hoe
we het terras en onze supportersclub kunnen verbeteren!
Wil je ook lid worden van Supportersclub vv Noordwijk? Kijk
dan eens op onze website www.supportersclub-vvnoordwijk.nl
en hou onze sociale kanalen in de gaten. Want samen maken
we de club! Tot langs de lijn!
Piet vd Berg
Voorzitter Supportersclub vv Noordwijk
Extra info:
Website: www.supportersclub-vvnoordwijk.nl
Facebook: @scvvnoordwijk
Twitter: @scvvnoordwijk
Instagram: @sc_vvnoordwijk
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CLUB VAN HONDERD

Club van Honderd
Doelstelling: De Club van Honderd ondersteunt diverse verenigingsactiviteiten met een donatie. Lid
worden kan voor € 50 per seizoen.

Bestuur: Bas van den Berg, Alfred van der Plas, Nick Duindam en Ger Oostermeijer

Contactpersoon: Bas van den Berg | Tel. 06-20544919 | Email: bas@sportparkduinwetering.nl
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TRAINER AAN HET WOORD

Kees Zethof: ‘Vooral de kop
moet goed zijn’

Assistent Marcel Akerboom: ‘Om het eggie, dat is het leukste wat er is’

‘Het wordt een reis vol nieuwe ontdekkingen.’ Zo begint ons gesprek met trainer Kees Zethof. De 57
jarige Noordwijker, die aan zijn 5e seizoen begint bij de roodwitten, is altijd een man van het verrassend
verwoorden van zijn gedachten. Naar onze ervaring in duidelijke doelgerichte gesprekken en vooral
zonder theater.
28
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TRAINER AAN HET WOORD

Kees Zethof oogt nog steeds bijzonder fit en als we vragen of
hij zin heeft in het komend seizoen horen we: ‘Het wordt weer
eens tijd!’ De trainer beseft dat er een geheel nieuwe start
moet worden gemaakt na de 2 seizoenen die nadrukkelijk
werden overschaduwd door de pandemie.

Als we tegen beter in toch nog vragen wat de doelstellingen
zijn voor het komend seizoen is het bekende antwoord: ‘Iedere
sportman wil zo goed mogelijk presteren. Wij gaan iedere
wedstrijd voor de volle winst om uiteindelijk zo hoog mogelijk
te eindigen.’

De kop moet goed zijn
Als zijn selectie ter sprake komt wijst hij op het beperken van
de omvang van de spelersgroep; ‘Vorig jaar realiseerden we
ons dat de selectie te groot was en inmiddels hebben we
afscheid genomen van spelers die overbodig waren geworden.
We hebben vervolgens beperkt naar vervanging gezocht.’
En hij vult nog aan: ‘Spelers moeten technisch en tactisch
een bepaald niveau halen. Maar vooral de kop moet goed zijn.
Kijk, wij zijn niet snel tevreden, spelers moeten heel duidelijk
ambitie tonen.’

Tegenvaller is het voorlopig ontbreken van Nick van Staveren.
Hij is recentelijk geopereerd en zal zeker lange tijd nodig
hebben om te revalideren. Mogelijk dat hij na de winterstop
weer inzetbaar wordt. Gelukkig lijken Rob Overvliet en Thomas
Reynaers al goed hersteld te zijn van hun blessures.

Dit seizoen vertrokken Denzel James en Guy Smith naar
Boshuizen. Ook Owobowale, Martina en Slegt zochten
hun heil elders. De aanvulling werd aanvankelijk met eigen
talenten zoals Van Oosten, Zethof Jr en Hulsebosch opgevuld.
Inmiddels zijn ook Lucas Coopmans ( voormalig SJC en Almere
City), Sam Willemse (Almere City) en Joost van den Boogaard
(BVC Bloemendaal) aangetrokken. De laatste als vervanger
voor de naar Belgisch betaald voetbalclub KVC Westerlo
vertrokken El Kachati.
Eigen kracht
Kees Zethof houdt nog steeds vast aan zijn eigen principes en
spelopvatting. Hij verduidelijkt: ‘We zullen ons ook dit seizoen
niet gaan aanpassen aan de tegenstander. Maar gaan opnieuw
uit van eigen kracht en onze eigen manier van spelen.’
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Akerboom van vaste waarde
Bij vv Noordwijk is Marcel Akerboom inmiddels van vaste
waarde in de technische staf. De zeer ervaren voetballer
levert een belangrijke bijdrage in het groepsproces en een
gesprek met hem ademt rust, deskundigheid en ambitie.
Akerboom, die officieel te boek staat als assistent van Kees
Zethof, speelt zijn eigen rol bij de technische begeleiding en
de mentale weerbaarheid van de selectie. Hij ziet zichzelf als
een aanspreekpunt. Anderen zien hem als een ervaren rot die
spelers kan helpen om zich op het persoonlijke vlak maar ook
in de teamprestatie verder te ontwikkelen.
Wekelijks is Marcel Akerboom zo’n 15 uur in touw om spelers
te motiveren en tactisch te begeleiden. Op de vraag wat nu het
leukste is bij zijn functie aarzelt hij geen moment: ‘Het leukste
komt straks. Als de scheidsrechter het eerste fluitsignaal geeft
voor het begin van de competitie. Vanaf dat moment gaat het
om het ‘eggie’. En dat is echt het leukste wat er is.’
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BUSINESSCLUB

Een warm welkom bij de
Businessclub van vv Noordwijk
Een club waar zakelijke en sportieve ambities samen komen. Ontmoeten, ontspannen en uw zakelijke
relaties onderhouden rond onze voetbalwedstrijden op hoog amateurniveau en waar geregeld
activiteiten worden georganiseerd. Door u aan te sluiten bij onze Businessclub steunt u onze vereniging
en vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf op lokaal, sociaal, regionaal en landelijk niveau.
De ledengroep van de Businessclub is groot, trouw en divers. Voor elk bedrijf en budget is er plaats in onze club. Er zijn diverse
sponsormogelijkheden en u kunt kiezen wat het best bij u en uw bedrijf past. U bent natuurlijk altijd van harte welkom om kennis
te komen maken en de sfeer te proeven bij één van de thuiswedstrijden of activiteiten.
Wij nodigen u graag persoonlijk uit om u te overtuigen dat de Businessclub van vv Noordwijk ook de club voor u en uw onderneming
kan zijn.
Wij zien u graag!
Een hartelijke groet,
Anja Taverne-v.d. Meij
voorzitter Business Club vv Noordwijk

Arrangementen:
•

Platinasponsor

Overige mogelijkheden:

•

Zilversponsor

•

•
•
•
•
•

Goudsponsor

Bronssponsor
Basissponsor
Privésponsor

Young Professional (starter 0-3 jaar)

•

Balsponsor

•

Reclamebord langs hoofdveld

•
•

Dagsponsor

Led Boarding langs hoofdveld

Persoonlijke Business Seat (uitsluitend
voor leden)

Op www.vvnoordwijk.nl/bc-sponsorpakketten vindt u meer informatie over de
samenstelling van de arrangementen en de prijzen. Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk
en stellen wij graag een uniek pakket voor u samen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Anja Taverne via anja@anjavandermeij.nl.
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HOOFDSPONSOR:

BRONS SPONSORS:

PLATINA SPONSORS:

Gecertificeerde Arbodienst

GOUD SPONSORS:

INTERIMMANAGEMENT

ZILVER SPONSORS:

BASIS SPONSORS:

YOUNG PROFESSIONALS / ZZP:

SPONSORS ASS VOETBAL:

H.C. Bogaards
Holding B.V.

KLEDINGSPONSORS:
Henk de Bolster
Holding B.V.

PRIVÉ SPONSORS: N.L. van Dord | L. Klinkhamer | C.P. van Halbersma | D. Heemskerk | M.J. van der Lans Holding B.V.
L. Lindhout | B. van Leeuwen | T. van Rijnberk | J. van Velzen | J.W. Bogers | H. Stol | J. Manuputty

"UW VASTGOED, ÓNZE ZORG"

VERHUUR| VERKOOP | BEHEER
SHORT STAY | VERBOUWINGEN
HOOFDSTRAAT 73-B | NOORDWIJK

WWW.DRENTHVASTGOED.NL

