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Als ervaren logistieke ketenregisseur voegen we graag met maatwerkoplossingen 

waarde toe aan een optimale supply chain voor onze klanten. Dat doen we middels 

innovatieve en goed doordachte oplossingen op gebied van onder andere forwarding 

& transport, warehousing, douaneservices en supply chain solutions. Onze teams op 

Amsterdam Airport Schiphol en Logistics Campus Venlo zorgen voor een soepele en 

efficiënte afhandeling van alle import- en exportzendingen door de lucht en over zee.

Seacon Logistics
Dé logistieke ketenregisseur

Air freight

Sea freight
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Vv Noordwijk is een gezonde vereniging met een belangrijke 
maatschappelijke functie. Dat is meer dan selectievoetbal op 
hoog niveau. Aan die ambitie geven wij samen, als club, naar 
beste vermogen invulling. Voor iedereen die betrokken is 
bij vv Noordwijk iets om trots op te zijn. Dit magazine geeft 
uiteraard geen compleet overzicht van al onze activiteiten. Dat 
kan bijna niet, er is altijd wel wat te doen op ons complex. Wel 
hebben we geprobeerd een gevoel over te brengen van wat vv 
Noordwijk is en uiteraard is iedereen van harte welkom eens 
te komen kijken en sfeer te proeven.

En hoe de resultaten van hogere en lagere teams van wedstrijd 
tot wedstrijd ook mogen zijn, als ‘Super Noortuk’ kijken wij 
altijd omhoog. Met elkaar en voor elkaar!

Ik wens alle trainers, spelers, stafleden, supporters, business-
clubleden en vrijwilligers een geweldig seizoen!

Henk Hoogervorst
Voorzitter vv Noordwijk

Met veel plezier heeft het bestuur weer een presentatiegids laten verschijnen. Een leuk en informatief 
magazine zodat iedereen op papier kan kennismaken met de selectie van ons vlaggenschip voor het 
seizoen 2022-2023. Zo’n kennismaking is natuurlijk leuk, maar ondersteun onze mannen vooral 
vanaf de tribune! Want wat kijken we weer uit naar de zaterdagmiddagen om te kunnen genieten van 
topamateurvoetbal aan de Duinwetering! Van de soms ondraaglijke, maar altijd sportieve spanning, 
van bevrijdende doelpunten en van de ontspannende gezelligheid na afloop. 



Follow us on Instagram    @nomadebeachhouse

Koningin Wilhelmina Boulevard  Afrit 12  Noordwijk aan Zee  www.nomadebeachhouse.nl

Het gehele jaar geopend voor lunch, diner & events

S E E  Y O U  S O O N !
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Derby’s
Vorig jaar kwamen de drie er samen over te praten. Zij stelden 
vast dat sommige dingen nu eenmaal tijd nodig hebben, 
maar vonden ook dat er zeker dingen zijn die nu al beter 
kunnen. Met name in de kantine, die zij als het hart van de 
vereniging beschouwen. Een ruim uitgevallen hart dat nog 
niet zo eenvoudig echt kloppend te krijgen is. Eigenlijk wilden 
zij één ding op korte termijn bereiken, samen te vatten onder 
het begrip gezelligheid. Dat moest worden gestimuleerd, met 
als neveneffect kassa voor de club. Want gezelligheid gaat als 
vanzelf samen met een hogere baromzet. De feestcommissie 
was geboren. Afgelopen seizoen voegden zij dan ook de daad bij 
het woord. Rondom de drie bollenderby’s aan de Duinwetering 
zetten zij tot groot enthousiasme een feestprogramma met 
DJ’s en livemuziek in elkaar. Waaronder de slotdag met veel 
activiteiten voor de jeugd. Een evenement dat gelukkigerwijs 
samenviel met de kraker tegen Quick Boys. Wat een reuring, 
wat een positieve vibe! En met een knipoog: het succes van 
hun gezelligheidsoffensief leek op bijna magische wijze door 
te werken naar de prestaties op het veld: alledrie de derby’s 
werden glansrijk gewonnen.

Magie of niet, er is in ieder geval reden genoeg voor de 
feestcommissie om voort te zetten wat zij in gang hebben 
gezet. En liefst om dit verder uit te bouwen. Dus komend 
seizoen sowieso weer een pakket aan feestelijkheden als 
de derby’s met Quick Boys, Katwijk, en Rijnsburgse Boys op 
het programma staan. Aangevuld met die tegen fc Lisse, dat 
is teruggekeerd op het hoogste niveau. Mogelijk lenen ook 
andere wedstrijden zich voor zo’n omlijsting. Bijvoorbeeld 
tegen Scheveningen, de andere Noordzee-badplaats in 
competitie.

Derde helft
Maar alle ideeën zijn welkom. Daarom zoeken de huidige 
leden uitbreiding. Het zou vooral goed zijn als er één of meer 

ambassadeurs bij komen uit de leeftijdsgroep van begin 20. 
Samenwerking met de jeugdcommissie is al tot stand gebracht. 
Daarbij valt te denken aan Sinterklaas, jeugdtoernooien en 
een jeugdkamp. Alles is natuurlijk afhankelijk van de inzet 
van vrijwilligers. Dat valt niet altijd mee, want Noordwijk 
heeft veel te bieden. De luxe van tal van andere sporten en 
activiteiten stelt ouders wel eens voor problemen. Eenzelfde 
soort concurrentie doet zich voor bij de derde helft. Het 
mooiste is het als alle elftallen na hun wedstrijd nog even 
lekker blijven plakken op de club. Maar zeker bij mooi weer 
lekt er dan heel wat weg naar het grote horeca-aanbod in het 
dorp. Een uitdaging dus voor de commissie om het hart van de 
vereniging zo aantrekkelijk te maken, dat de keuze sneller in 
het voordeel van de club uitvalt.

De feestcommissie gaat die uitdaging graag aan, met nieuwe 
ideeën en zo mogelijk ook vers bloed. Belangstelling? Meld je 
aan!

De vorig jaar in het leven geroepen feestcommissie bestaat uit Mats Walker, Jim Glasbergen en Bas 
Teske. Praat je met de leden van deze commissie dan gaat het gesprek al gauw over het hart van de 
club, de ziel. Over sfeer en gezelligheid. Over het warme verenigingsgevoel. Want precies dat wil het 
driemanschap tastbaarder maken dan het nu is. Natuurlijk, vv Noordwijk heeft een hart en een ziel. 
Daarover bestaat geen twijfel, benadrukken zij. Kijk naar de historie, kijk naar de cultuur. Die zijn stevig 
verankerd in de gezonde club die vv Noordwijk is. Een gezicht heeft de club ook: het eerste elftal, het 
vlaggenschip. En dat gezicht vertoont al een aantal seizoenen achtereen een forse grijns, zeg maar 
gerust van oor tot oor. Toch misten Mats, Jim en Bas iets. Zij vermoeden dat het te maken heeft met 
het complex. Dat is prachtig en nieuw, maar nog niet doorleefd. Niet zoals de kantine van het oude 
sportpark dat was. Die had alles van een bruine kroeg waar het automatisch gezellig is.

Feestcommissie: ‘De kantine is 
het hart van de club’

FEESTCOMMISSIE

Jim Glasbergen, Bas Teske en Mats Walker

Follow us on Instagram    @nomadebeachhouse

Koningin Wilhelmina Boulevard  Afrit 12  Noordwijk aan Zee  www.nomadebeachhouse.nl

Het gehele jaar geopend voor lunch, diner & events

S E E  Y O U  S O O N !
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BUSINESSCLUB

‘Stevig aan de bal’
Tweede Divisieclub vv Noordwijk vertroetelt 
haar sponsoren:

Op het hoogste amateurniveau van voetballend Nederland voelt vv Noordwijk zich prima thuis, 
net als haar trouwe schare sponsoren. Oud voetballer en voorzitter Henk Hoogervorst en de beide 
bestuursleden Anja Taverne en Mariëlle van der Plas houden de Businessclub van de vereniging 
springlevend: ‘Zichtbaarheid bij de club levert je altijd iets op.’

Voorzitter Henk Hoogervorst vergezeld door Businessclub voorzitter Anja Taverne en hoofd communicatie PR en sponsoring Mariëlle van der 
Plas. Henk: ‘Een niet alledaagse setting, want dames zijn meest ondervertegenwoordigd binnen de besturen van voetbalverenigingen. Wij zijn 
heel blij met deze unieke samenstelling.’



De voetbalvereniging Noordwijk en de Business Club vv 
Noordwijk zijn twee verenigingen met één bestuur. Zo werkt 
dat tegenwoordig bij VV Noordwijk. Beter georganiseerd, 
prettiger werkend, en samen gaan voor één doel. Zonder 
sponsoren geen voetbalclub, want alle spelers staan op 
de loonlijst en worden betaald door de vereniging. De ruim 
negentig jarige voetbalclub kent een rijke historie en telt vele 
bekerwinsten en kampioenschappen. Hoogervorst draait 
al een jaartje of twintig mee en toont met trots de lange 
fotowand op de eerste verdieping -die in zijn geheel exclusief 
in gebruik is door de Business Home voor sponsoren en gasten 
van VV Noordwijk- op het terrein van het toonaangevende 
sportcomplex Duinwetering.

Henk: ‘We doen het goed en we zijn een gezonde vereniging. 
We realiseren ons dat dit niet mogelijk was geweest zonder de 
steun van onze sponsors. Dankzij hun trouwe steun draaien 
we mee in de amateurtop van Nederland. Tegelijk is er altijd 
beweging en zijn we continue op zoek naar mensen die ons 
een warm hart toedragen. Voor ons is, naast de normale 
competitie het hoogst haalbare zo ver mogelijk komen in de 
KNVB beker en kampioen worden van de Tweede Divisie. Jaren 
geleden drongen we door tot de kwartfinale van de KNVB 
beker en met deze opbrengsten hebben we dit complex deels 
kunnen financieren. Elk jaar doen we trouwens mee aan die 
aparte competitie, de kans op een overwinning is natuurlijk 
klein.’

Anja: ‘Ik heb geen verstand van voetbal maar wel van 
gezelligheid. We verwennen onze sponsoren, ze komen als 
het ware in een warm bad. Wij doen heel veel om mensen 
te verbinden. Ik kan zeggen dat het een gezellige club is, 
gastvrij. Daar staan we om bekend. We doen meer dan 
een biertje en een bitterbal, er is altijd een koud en warm 
buffet of een ander culinair evenement. Dat heb je echt niet 
overal. Daarbij organiseren we gedurende het hele seizoen 
verschillende activiteiten, zoals een biefstukavond, een wine 
& dine event, bedrijfsbezoeken, sportieve activiteiten en de 
jaarlijkse vv Noordwijk haringparty. Dat soort dingen wordt 
ontzettend gewaardeerd, het werkt verbindend en zorgt voor 
samenhorigheid.’ 

Mariëlle: ‘We hebben een uitgebreid scala aan sponsorpakket-
ten, inclusief naamsvermelding met LED- boarding langs het 
veld, uitingen op de website en diverse media, speciale events, 
het exclusief gebruik van de Business Home enz. We kunnen 
ook op maat een pakket samenstellen, precies afgestemd op 
het budget, de wensen van de sponsor en de zichtbaarheid 
binnen de club of ondersteunde media. Onze hoofdsponsor 
Horesca Horecavo is al meer dan vijfentwintig jaar bij ons, 
dat zegt ook wel iets. Dat waarderen wij ontzettend en 
daarom doen we er alles aan om het onze sponsors tijdens de 
wedstrijden van het eerste elftal naar de zin te maken. Onze 
gasten en sponsoren moeten zich hier vooral thuis voelen. 
“Voor elkaar en met elkaar” daar draait het om binnen onze 
vereniging.’

Dit artikel is eerder gepubliceerd in LEVEN! magazine, met 
dank aan Sander Pardon.
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BUSINESSCLUB

Bent u benieuwd naar de sponsormogelijkheden bij vv Noordwijk? 
Neem dan contact met ons op via bc@vvnoordwijk.nl of 06-22370808.

‘Zowel voor een landelijk bedrijf als voor de lokale 
ondernemer is er plaats in onze club, met volop 

sponsormogelijkheden op maat.’ 



VV NOORDWIJK  |  PRESENTATIE MAGAZINE 2021-202210

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

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.

Een warm welkom bij de 
Businessclub van vv Noordwijk

BUSINESSCLUB

• Platinasponsor 
• Goudsponsor 
• Zilversponsor 
• Bronssponsor 
• Basissponsor 
• Privésponsor 
• Young Professional (starter 0-3 jaar) 

Overige mogelijkheden: 
• Balsponsor
• Dagsponsor
• Reclamebord langs hoofdveld
• Led Boarding langs hoofdveld
• Persoonlijke Business Seat (uitsluitend 

voor leden) 

Arrangementen:

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.

Evenementencommissie

• Marcel Hasper

• Arjan de Marie

• Jeroen Feelders

• Suus van Velzen



HOOFDSPONSOR: BRONS SPONSORS:

BASIS SPONSORS:

PLATINA SPONSORS:

GOUD SPONSORS:

ZILVER SPONSORS:

YOUNG PROFESSIONALS / ZZP:

SPONSORS ASS VOETBAL:

KLEDINGSPONSORS:

INTERIMMANAGEMENT

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

H.C. Bogaards  
Holding B.V.

Henk de Bolster 
Holding B.V. D. van Egmond
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LED SPONSORS

Horesca Horecavo Hoogervorst Elektrotechniek

Scotch Whiskey International Bollensteak

Heineken Sportbedrijf

Nomade Beach House Credit Device

Van Aalst Beheer De Smaakmaker

Ouddeken Arjan de Marie

Railcare Luba

Van der Meer Makelaars Jora Vision

Insinger Gilissen De Lange Van der Plas

Bender Foodservice Floral Trade Group

OTTO Workforce Van Egmond Architecten

KBM SC vv Noordwijk

Whooz Joustra

Krijn van der Bent Van de Kolk

Praxis Noordwijk Copper

Bakkerij Van Eeden Auto Rietbergen

Beuk Touringcars Coca Cola

Verhoog Koeltechniek Gelukkige dagen - met echt gras 

Huis Ter Duin Drenth Vastgoed Beheer

Lipton Ice Uythof

VDSD CNB

Robey Olympia

Lansas Van den Hoogen Engeneering

PWA Broekhof Interim Management

Club van 100 Parlevliet en Van der Plas

Van der Voet Keukens Jacky O

Wencop

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van LED reclame voor uw bedrijf? 
Neem dan contact op met Anja Taverne (anja@anjavandermeij.nl) 



Hopelijk levert de clinic enkele leerlingen op die voetbal zo 
leuk vinden dat ze zich gaan aanmelden bij vv Noordwijk als 
lid van de ASS afdeling. Want dat is nodig na een moeilijke 
corona-periode. In de tijd voor corona kende vv Noordwijk 
een afdeling waarin jongeren tussen 7 en 18 jaar met een 
autistisch spectrum stoornis als volwaardig lid van de 
vereniging iedere week trainden en op zaterdag regelmatig 
wedstrijden speelden tegen andere ASS teams in Rotterdam 
en Dan Haag. Het laatste ‘coronaloze’ jaar speelden zelfs twee 
teams in de ASS competitie, een team met oudere leden en 
een met jongere. 

De ASS afdeling bestaat nog, maar het aantal jongeren dat 
lid is, is afgenomen. Vooral de oudere leden konden vanwege 
de beperkingen i.v.m. corona weinig doen, waardoor zij de 
motivatie om lid te blijven verloren. Op dit moment proberen 
we een nieuwe start te maken met de ongeveer 8 jongeren 
die al lid zijn en interesse hebben in voetbal. Zij zijn allemaal 

tussen de 8 en 13 jaar, trainen op woensdagavond van 18.15 
tot 19.30 uur en gaan hopelijk weer wedstrijden spelen in de 
ASS competitie.

De ASS afdeling, die ondersteund wordt door de Zwaluwen 
Jeugd Actie, (www.zwaluwenjeugdactie.nl) staat open voor 
jongens en meisjes tussen 7 en 18 jaar die het leuk vinden 
om te voetballen, maar zich niet happy voelen in een regulier 
team. Dat kan zijn vanwege een autistisch spectrum stoornis 
maar ook vanwege andere redenen. Er kan vrijblijvend 
meegetraind worden om ‘proef te draaien’. Uiteraard wordt 
door de deskundige trainers rekening gehouden met en 
ingespeeld op de ontwikkeling van de spelers.

Meer informatie is te verkrijgen bij Marjolein de Goeij, via 
e-mail marjoleindegoeij@hotmail.com of tel. 06-10633916.                                                                    
Zie ook www.vvnoordwijk.nl onder het kopje JEUGD.

ASS afdeling zoekt nieuwe leden
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ASS AFDELING

‘Wanneer gaan we dit weer doen meester?’ Deze vraag van een leerling van de Leo Kanner school 
in Oegstgeest aan het eind van de voetbalclinic die vv Noordwijk verzorgde in de gymlessen van de 
school voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) geeft aan dat leerlingen het naar hun 
zin hebben gehad. En dat stemt Remco Broekman, de trainer van het ASS team van vv Noordwijk én 
buurtsportcoach bij Sportbedrijf Noordwijk tevreden. 



‘De samenwerking verloopt al sinds jaar en dag uitstekend, als 
er al wat is, dan bespreken we dat snel. Dat werkt het best. We 
passen gewoon erg goed bij elkaar en Noordwijk is een fijne 
club,’ zegt de directeur van Horesca Horecavo.’ die zeven jaar 
geleden het stokje overnam van zijn vader Henk Vegt.

Het gaat er informeel en vriendelijk aan toe. Het is bijna 
symptomatisch voor vv Noordwijk dat sinds de oprichting in 
1933 met Hoogervorst pas aan zijn zesde voorzitter toe is. 
En vanaf de oprichting kent Noordwijk twee hoofdsponsors. 
Vóór Horesca Horecavo was dat Menken met diverse 
toevoegingen zoals Van Grieken en Landbouw. En dit jaar viert 
de horeca groothandel uit Leiderdorp zijn 25ste verjaardag als 
hoofdsponsor.

‘We gaan er wel een feestelijk tintje aan geven. Hoe precies 
weten we nog niet, maar we gaan zeker wat organiseren,’ zegt 
Hoogervorst. 

Waarom de relatie zo bestendig is, weet de inmiddels al 12 
jaar de voorzittershamer hanterende Hoogervorst wel. ‘Alles is 
gebaseerd op vertrouwen. We komen altijd onze afspraken na. 
En als je elkaar dan ook nog wat gunt, komt het voor elkaar. 
Het eerste contract heeft Vegt senior zelf ooit gemaakt,’ vertelt 
Hoogervorst om het onderling vertrouwen te benadrukken. 

Hoewel Dave zelf wel gevoetbald heeft, is de relatie met 
Noordwijk vooral door zijn vader gekomen. Die heeft bij 
Noordwijk gevoetbald en begon in de beginjaren van het 

‘We moeten nog de nieuwe contractbespreking voeren,’ zegt Dave Vegt. ‘Zullen we straks gelijk maar 
even een afspraak maken?’ antwoordt vv Noordwijk voorzitter Henk Hoogervorst als beide heren 
elkaar met een handdruk begroeten bij strandpaviljoen Nomade.

Horesca Horecavo een kwart eeuw 
hoofdsponsor van vv Noordwijk

INTERVIEW
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Links Henk Hoogervorst (voorzitter), rechts Dave Vegt (directeur Horesca Horecavo).
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INTERVIEW

horecabedrijf aan de kantine van Noordwijk te leveren. ‘En dat 
is later uitgebreid met leveringen aan de Blauwe Gans en tal 
van strandpaviljoens,’ legt Hoogervorst uit die al 43 jaar in de 
horeca actief is. 

Het afgelopen seizoen was voor Noordwijk zondermeer goed 
te noemen. Waar vooraf werd gevreesd dat de roodwitten het 
moeilijk zouden krijgen, viel dat reuze mee. Noordwijk eindigde 
in de subtop van de Tweede Divisie op een verdienstelijke 
zevende plaats. 

Beide heren hebben wel een idee hoe dat komt. Hoogervorst: 
‘Onze TC (Technische Commissie) is slim en levert al jaren 
fantastisch werk. Slim omdat ze hetzelfde bereiken met 
minder geld. En daarnaast wordt er heel goed gescout. Door 
dat goede werk hebben we een goede naam opgebouwd. Veel 
spelers willen ook graag voor Noordwijk voetballen.’

‘En alleen met geld red je het niet meer. De randvoorwaarden 
moeten ook kloppen. Dat is belangrijk voor spelers. Het zit 
onder andere in de manier van spelen, maar ook plezier en 
gezelligheid wegen steeds meer mee,’ vult Vegt aan.

Voor het komend seizoen zijn de verwachtingen niet al te 
hoog gespannen. ‘Als we het resultaat van vorig jaar kunnen 
evenaren dan zou dat een geweldige prestatie zijn. Stiekem 
hoop ik dat we in toekomst nog eens echt mee kunnen doen 
om de titel. Maar voor het nieuwe seizoen zit dat er niet in. 
Misschien over een paar jaar,’ zegt Hoogervorst.

Los van het vertrouwen in elkaar en de goede omgang met 
elkaar hebben Vegt en Hoogervorst nog een ding gemeen. 
‘We staan allebei niet erg graag in de picture,’ zegt Vegt terwijl 
Hoogervorst instemmend knikt. 

Wel, dat is dan voor deze keer mislukt.

Ook de stewards zijn door hoofdsponsor Horesca Horecavo in het nieuw gestoken



SELECTIE 2022/2023
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THIJS 
OUWEHAND

DONOVAN 
SLIJNGARD 

TOER
BOUWMAN

HIDDE 
VAN DEN ENDE

LARS 
JANSEN

BARBOSA 
NHOCA

Geboortedatum: 14/10/2001

Geboortedatum: 28/08/1987Geboortedatum: 02/06/1999

Geboortedatum: 10/02/1998

Geboortedatum: 07/11/1999

Geboortedatum: 02/08/1999

doelman

verdedigerverdediger

verdedigerdoelman

verdediger

01

03

44

0504

02
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DYLAN 
RIETVELD

Geboortedatum: 30/08/1996

verdediger

TEUN 
ZETHOF 

Geboortedatum: 03/09/2000

verdediger

22

40

MIKE
VREEKAMP

Geboortedatum: 23/11/1992

middenvelder

08

 MOATASIM 
EL YAAKOUBI 

Geboortedatum: 04/07/2003

middenvelder

16

 SANDER 
BOSMA

Geboortedatum: 16/06/1992

verdediger

26

DIRK 
DRAIJER

Geboortedatum: 09/06/2002

verdediger

37
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SEM 
VAN OOSTEN

Geboortedatum: 03/07/2002

aanvaller

11

 LUCAS 
COOPMANS

Geboortedatum: 28/03/2000

aanvaller

06

NICK 
VAN STAVEREN

Geboortedatum: 16/08/1995

aanvaller

09

SELECTIE 2022/2023

JESPER 
DE VRÉ

Geboortedatum: 07/10/1995

middenvelder

19

BOYD 
VAN OOSTRUM

Geboortedatum: 23/07/2002

middenvelder

21

RAÏES 
ROSHANALI

Geboortedatum: 30/10/1995

middenvelder

10
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SABIR 
ACHEFAY

Geboortedatum: 21-11 1995

aanvaller

14

RUBEN 
MARBUS

Geboortedatum: 29/08/2002

aanvaller

18

MIKE 
DAM

KEES 
ZETHOF

MARCEL 
AKERBOOM

Geboortedatum: 29/07/1986Geboortedatum: 28/06/1964 Geboortedatum: 28/10/1981

assistent trainertrainer/coach assistent trainer

EMIEL 
WENDT 

Geboortedatum: 31/08/1994

aanvaller

31

SELECTIE + STAF 2022/2023
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JOHAN 
HEERINGA

ANDY 
CLARK

RIEN 
VAN ZUILEKOM

KENTA 
INAZUKA

Geboortedatum: 12/10/1981Geboortedatum: 25/11/1961

Geboortedatum: 03/06/1992 Geboortedatum: 29/12/1950

fysiotherapeut

materiaalverzorger

teammanager

fysiotherapeut

KLEM 
DUINDAM

Geboortedatum: 28/05/1986

materiaalverzorger

SELECTIE + STAF 2022/2023

MARCO 
KORFF

Geboortedatum: 31/12/1969

keeperstrainer
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TED 
DE BOER

JAAP 
VAN KESTEREN

Geboortedatum: 04/03/1951Geboortedatum: 03/09/1946

begeleider Noordwijk 1scheidsrechter begeleider

SELECTIE + STAF 2022/2023



✔ Scherpe prijs ✔ Uitstekende kwaliteit ✔ Persoonlijke service ✔ Kennis en ervaring ✔ Snelle levering

Voor meer informatie: 
info@businessdrukker.nl  |  www.businessdrukker.nl

Businessdrukker, voor al 
uw zakelijk drukwerk. 
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DATUM WEDSTRIJD

Zaterdag 20 augustus HHC Hardenberg Noordwijk
Zaterdag 27 augustus Noordwijk Katwijk
Zaterdag 3 september Kon. HFC Noordwijk
Dinsdag 6 september Noordwijk FC Lisse

Zaterdag 10 september Noordwijk Jong Sparta
Zaterdag 17 september Spakenburg Noordwijk
Zaterdag 24 september Noordwijk  Jong FC Volendam

Zaterdag 1 oktober Noordwijk Excelsior Maassluis
Dinsdag 4 oktober Kozakken Boys Noordwijk
Zaterdag 8 oktober Scheveningen Noordwijk

Zaterdag 15 oktober Noordwijk Quick Boys
Zaterdag 29 oktober OFC Noordwijk
Zaterdag 5 november Noordwijk AFC

Zaterdag 12 november De Treffers Noordwijk
Zaterdag 19 november Noordwijk IJsselmeervogels
Zaterdag 26 november TEC Noordwijk
Zaterdag 3 december Noordwijk Rijnsburgse Boys

Zaterdag 10 december Noordwijk HHC Hardenberg
Zaterdag 21 januari Katwijk Noordwijk
Zaterdag 28 januari Noordwijk Kon. HFC
Zaterdag 4 februari Jong Sparta Noordwijk

Zaterdag 11 februari Noordwijk Kozakken Boys
Zaterdag 25 februari FC Lisse Noordwijk

Zaterdag 4 maart Noordwijk Spakenburg
Zaterdag 11 maart Jong FC Volendam Noordwijk
Zaterdag 25 maart Excelsior Maassluis Noordwijk

Zaterdag 1 april Noordwijk Scheveningen
Zaterdag 8 april Quick Boys Noordwijk

Zaterdag 15 april Noordwijk OFC
Zaterdag 22 april AFC Noordwijk
Zaterdag 6 mei Noordwijk De Treffers

Zaterdag 13 mei IJsselmeervogels Noordwijk
Zaterdag 20 mei Noordwijk TEC
Zaterdag 27 mei Rijnsburgse Boys Noordwijk

Programma vv Noordwijk 
Jack’s League seizoen 2022-2023

PROGRAMMA 2022/2023



(

BOVENSTE RIJ V.L.N.R 
Joop Heringa (fysiotherapeut) Jesper de Vré, Teun Zethof, Dirk Draijer, Emiel,Wendt, Dylan Rietveld, 
Ruben Marbus, Toer. Bouwman, Kenta Inuzuka (fysiotherapeut)

MIDDELSTE RIJ  V.L.N.R. 
Rien v Zuilekom (Teammanager), Sem v Oosten, Lucas Coopmans, Nick v Staveren, Thijs Ouwehand, 
Lars Jansen, Barbosa Nhoca, Hidde vd Ende, Boyd v Oostrum, Andy Clark (materiaalverzorger)



(

ONDERSTE RIJ V.L.N.R.
Klem Duindam (materiaalverzorger), Moatasim El Yaakoubi,
Sander Bosma, Mike Vreekamp, Marcel Akerboom (assistent trainer), 
Kees Zethof (Hoofdtrainer), Mike v Dam (assistent trainer), Donovan Slijngard,
Raies Roshanali, Sabir Achefay, Marco Korff (keeperstrainer)



TRAINER AAN HET WOORD
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Eén ding wat nooit lukt is om met Zethof over Zethof te praten. 
Over zijn specifieke rol in de successen die hij alweer vijf jaar bij 
Noordwijk boekt. Want hoe hij Noordwijk in de afgelopen jaren 
van uit de hoofdklasse naar de Tweede Divisie loodste, kan 
toch zonder meer succesrijk worden genoemd. Over zijn rol 
daarin zegt hij slechts: ‘We doen het met de groep, met mijn 
spelers en de begeleiding. Iedereen heeft daarbij een taak. En 
ja, dat leverde de gewenste resultaten op.‘

Nog niet uitgekeken
Kees Zethof blijkt voorlopig nog niet uitgekeken bij vv 
Noordwijk. Op de vraag of er versterking is aangetrokken 
antwoord hij: ‘Dat gaan we de komende weken ervaren. Wij 
kijken op een speciale manier naar de samenstelling van de 
groep.” En vervolgens: “Kijk, ook de spelers moeten er veel zin 
in hebben. Bovendien kijken niet alleen naar wat een speler 
kan maar vooral ook of hij qua beleving en karakter in de groep 
past.‘

Zethof staat inmiddels bekend als een trainer die nadrukkelijk 
ook de talenten uit de jeugdopleiding van club een kans wil 
bieden en zegt daarover: “Bij Noordwijk zaten er altijd al 
pareltjes tussen. En ik wil daar graag gebruik van maken.‘

Basisspelers
Zethof is een trainer die spelers beter kan maken. Dat paste 
hij toe bij een aantal jeugdigen die mogelijk snel van vaste 
waarde zijn. Clubiconen Emiel Wendt en Sander Bosma zijn 
zeker van vaste waarde. Over de laatste zegt Zethof: ‘Sander 
wilde altijd liefst linksback spelen. Maar daar veroverde hij 
geen vaste plek. Toen hij overwoog om elders te gaan spelen 
heb ik hem kunnen overtuigen dat een plek op het middenveld 
beter bij hem paste. Hij greep die kans en zoals iedereen heeft 
kunnen zien is hij inmiddels van vaste waarde en speelde hij 
dit seizoen altijd in de basis. ‘

Opvallende boodschap
De trainer zegt ook veel waarde te hechten aan de rol van de 
supporters. Zethof: ‘De supporters zijn zeker belangrijk. Wat is 

er mooier dan bij een uitwedstrijd ergens in de Betuwe, op een 
doordeweekse avond, succes gewenst te worden door een 
Noordwijk-supporter die de verre reis ook maakte.‘

Op de eerste training heeft Zethof voor zijn selectie een zeer 
opvallende boodschap: ‘We gaan straks trainen maar we 
beginnen rustig aan en weloverwogen. Het is niet zo dat we 
bij de eerste wedstrijd er meteen al moeten staan. We moeten 
blessures voorkomen en we werken er naar toe dat we  de 
volledige competitie volledig topfit blijven.‘

Trainer is bij vv Noordwijk 
nog niet uitgekeken

Kees Zethof over eigen jeugd: 
‘Bij Noordwijk zitten er altijd pareltjes tussen‘

‘We hebben er zin in‘, is het eerste wat Kees Zethof ons laat weten. Kort voor de eerste training na de 
zomerstop zitten we voor dit interview op een zonovergoten tribune bij vv Noordwijk. En zoals altijd 
klinkt Zethof zeer zelfverzekerd als het over ‘het spelletje’ gaat. 



RWV VOOR 
DE BESTE VERDEDIGING

Voetbal is een teamsport. Samen bereik je een bepaald doel. Het gaat om 
de balans in het team. Je kunt niet 11 Messi’s in je elftal hebben, dan gaat 
het mis. Je hebt werkers nodig, spelers die veldinzicht hebben en tactisch 
kunnen spelen en spelers die er staan op het moment dat het nodig is. 
Die net dat beetje extra brengen. Alleen met die balans ben je als elftal 
succesvol!

Bij RWV werkt het net zo. Wij werken samen om voor de klant het beste 
resultaat te halen. We passen elkaar letterlijk de bal toe! Ieder heeft zo zijn 
specialisme en het is nu juist de kracht om dat specialisme te benutten. 
Die balans is belangrijk, net als in een voetbalteam. Want alleen dan 
kunnen we succesvol zijn.

Volg ons op social media

Leiden • Haagweg 149 • rwv.nl • 071 750 22 00

RWV_Ad_Voetbalgids_2022.indd   1RWV_Ad_Voetbalgids_2022.indd   1 24/05/2022   12:1224/05/2022   12:12



Het Nationaal Ouderenfonds vindt het belangrijk dat iedereen 
de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden. 
Daarom is al jaren geleden begonnen met het landelijk project 
OldStars: inspireren tot een leven lang bewegen en iedereen de 
kans bieden om op een actieve manier ouder te worden. In de 
beginfase was dat met OldStars Walking Football, inmiddels 
is OldStars als een olievlek over Nederland uitgerold met een 
samenwerking tussen diverse organisaties en aanbod van 
vele sporten. (www.oldstars.nl.)

Die gedachte van het Nationaal Ouderenfonds werd omarmd 
bij vv Noordwijk. Zo kon het dat op 21 september 2018 
een tiental oud-voetballers en niet-voetballers na een 
kennismaking en instructies, onder leiding van een trainer van 
het Nationaal Ouderenfonds op sportpark Duinwetering de 
kicksen onder bond om zelf te ervaren hoe het is om Walking 
Football te spelen. En die ervaring beviel goed, want nu vier 
jaar later, is er een groep van ongeveer 20 mannen in de leeftijd 
van 60 tot en met 80 jaar die op woensdagochtend tussen 10 

Walking Football gaat inmiddels bij vv Noordwijk het vijfde seizoen in. Toen in augustus 2018 Ger 
Oostermeijer en Leo Kruithof het initiatief namen om ook met hun club aan te sluiten bij de plannen van 
het Nationaal Ouderenfonds om voetbal voor 55 plussers met aangepaste regels Nederland te laten 
veroveren, hadden ze de verwachting dat dit bij vv Noordwijk zou moeten lukken. Inmiddels is Walking 
Football niet meer weg te denken van het complex aan de Duinwetering en zelfs is er een uitbreiding 
gerealiseerd met BeweegFIJN. Tijd voor een weergave van de actuele stand van zaken. 

Oudere Noordwijkers in 
beweging

WALKING FOOTBALL 
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WALKING FOOTBALL 

en 11 uur hun partijtje spelen. Zoals gezegd, de groep bestaat 
uit een heel mooie mix van voetballers en mannen die het 
voornamelijk om het bewegen gaat. Maar ook het sociale 
aspect staat hoog bij de groep. Vanaf half 10, als de mannen 
elkaar treffen bij de koffie, worden eerst de maatschappelijke 
en politieke dorpsverhalen gedeeld, voordat de kleedkamer 
wordt opgezocht.  Niet iedereen is er elke woensdag, 
vakanties, familieverplichtingen, soms ook pijntjes maken 
dat er gemiddeld zo’n 12 mensen aanwezig zijn. Belangrijk is 
dat het niet in de eerste plaats gaat om de kwaliteit van het 
voetbal, maar vooral om het met elkaar bewegen en plezier 
hebben. Daarbij is het voor iedere deelnemer mogelijk op zijn 
eigen niveau mee te doen, en wordt er rekening gehouden 
met wat iedereen kan.

Hoewel vrouwen welkom zijn, wordt aan het Walking Football 
alleen door mannen deelgenomen. Daarom werd gezocht 
naar een activiteit die ook vrouwen aan zou spreken. 

Vv Noordwijk en Sportbedrijf Noordwijk vonden elkaar hierin.

Zo ontstond BeweegFIJN, een gevarieerd aanbod van 
verschillende beweegvormen dat nu ruim een jaar succesvol 
aangeboden wordt op dezelfde tijden als het Walking Football. 
Het unieke aan BeweegFIJN is het feit dat ook hier deelname 
mogelijk is op ieder niveau. De lessen, gegeven door ervaren 
buurtsportcoaches van Sportbedrijf Noordwijk, zijn zowel 
geschikt voor volwassenen met weinig beweegervaring, 
als voor volwassenen die wel beweegervaring hebben. Het 
plezier staat voorop bij BeweegFIJN en het uiteindelijke doel is 
dat de deelnemers structureel meer gaan bewegen. De lessen 
worden buiten gegeven.

Vv Noordwijk en Sportbedrijf Noordwijk hebben elkaar 
gevonden wat betreft het bieden van laagdrempelige 
mogelijkheden voor ouderen om te bewegen en willen 
toewerken naar een nog uitgebreider aanbod van 
beweegactiviteiten, zodat er voor iedereen een beweegvorm 
is die past. Daartoe is samenwerking met meerdere partners 
zoals verenigingen en gezondheidsinstellingen van harte 
welkom.

Interesse om mee te doen aan Walking Football / BeweegFIJN of mee te werken 
aan het aanbod? Neem contact op met Leo Kruithof (l.kruithof@kpnplanet.nl / 

06-45891281) of met Remco Broekman van Sportbedrijf Noordwijk 
(remco@sportbedrijfnoordwijk.nl / 06-12185267). Of kom een keer kijken 

op woensdagochtend. Van harte welkom.
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DE JEUGD EN HET JAAR IN VOGELVLUCHT 

Vriendjesdag Juni 2022
De superliga spelers nemen een vriendje of 
vriendinnetje mee. Er wordt geoefend en 
plezier gemaakt op het luchtkussen. 

Pupil van de week
Bij een thuiswedstrijd van de selectie wordt 
een jeugdspeler uitgenodigd als pupil van de 
week. Na het inlopen overhandigt de pupil de 
wedstrijdbal en probeert te scoren. 
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DE JEUGD EN HET JAAR IN VOGELVLUCHT 

Pannenkoekenwedstrijd Superliga
De Superliga spelers hebben een top avond met 
pannenkoeken en wedstrijden op veld 1. 

Fifa toernooi
De jeugdspelers strijden online om de beker bij 
het FIFA toernooi van vv Noordwijk 

Paasfeest Superliga
Traditioneel zoeken we met Pasen na de training 
de eieren. 
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DE JEUGD EN HET JAAR IN VOGELVLUCHT 

Pietentraining
In december worden de jeugdspelers verrast 
door een gave training met de pieten en dit jaar 
schenkt Sinterklaas alle spelers een vv Noordwijk 
voetbal. 

Vriendjesdag XL augustus 2022
Bij de vriendjesdag voor de Superliga hebben 
trainers Ton en Cees uitgepakt met diverse 
luchtkussens en spelletjes. 



Kwalificatie NK Shootout 
Vv Noordwijk heeft voor het eerst 
deelgenomen aan het NL Shoot Out. Bij 
de kwalificatie was het superspannend, 
want met het gouden ticket kun je naar 
de landelijke finale. Vv Noordwijk gaat 
ook in 2023 weer deelnemen. 

De jeugd evenementen zijn mogelijk 
gemaakt door de opbrengst van de 
Grote Club Actie waar veel ouders en 
jeugdleden zich voor hebben ingezet. 
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DE JEUGD EN HET JAAR IN VOGELVLUCHT 



OUD VOETBALLERS
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Mike Zonneveld (41) startte zijn voetbalcarrière bij SJC. Via de 
jeugd van Ajax, Go Ahead, NEC, NAC, PSV, FC Groningen, het 
Cyprische Limassol sloot hij zijn loopbaan af weer terug bij 
NAC in Breda. De verdediger/middenvelder scoorde in 14 jaar 
betaald voetbal 23 goals. Nu is hij trainer van onder 11.

Verdediger Marcel Akerboom (40) ging via de jeugd van Ajax 
naar Fortuna Sittard en van daar naar FC Zwolle, Haarlem en 
sloot zijn loopbaan als voetballer af in 2010 af bij vv Noordwijk. 
In negen jaar betaald voetbal scoorde hij 4 doelpunten. 

Bram Marbus (50) speelde dertien jaar betaald voetbal en 
kwam daarbij tot 85 goals. De aanvaller speelde bij Excelsior, 
Cambuur, Sparta en ook hij beëindigde zijn voetballeven bij vv 
Noordwijk.

Leonard van Utrecht (53) speelde tien jaar betaald voetbal 
waarin hij 36 keer trefzeker was. Van Utrecht vertrok in 2002 
samen met Bram Marbus naar Excelsior. Via het Italiaanse 
Padova – waarvan één jaar in de serie A – Cambuur en ADO 
Den Haag besloot de vleugelaanvaller zijn loopbaan bij vv 
Noordwijk.
Alle vier zijn ze tegenwoordig bij de jeugd van vv Noordwijk 
betrokken. Zonneveld bij onder 11, Akerboom bij onder 8 en is 
assistent-trainer bij Kees Zethof die de hoofdmacht onder zijn 
hoede heeft. Marbus springt bij waar nodig. Van Utrecht heeft 
het komend seizoen onder 14 onder zijn hoede.

Plezier in het spelletje is dus het belangrijkst. ‘Precies,’ zegt 
Marbus. ‘Ze moeten zoveel mogelijk de bal hebben en zoveel 
mogelijk bewegen.’ Van Utrecht, die als allereerste student 
de Johan Cruijff Academy doorliep en tegenwoordig in het 
onderwijs actief is, is het daar helemaal mee eens. ‘Maar 
wat ik ook zie is dat de atleticiteit bij de jeugd afneemt. Dat is 
bedenkelijk. Dat geldt niet alleen voor voetbal, maar ook voor 
andere sporten. Je moet goed kunnen bewegen om überhaupt 
een sport goed te kunnen beoefenen.’ Alle vier zijn ze het 
erover eens dat er veel afleiding bestaat waardoor er steeds 

minder tijd aan bewegen en voetbal wordt besteed. Waar je 
vroeger buiten ging spelen, heb je nu tv, computergames en 
mobiele telefoons die veel tijd in beslag nemen.  

‘Inderdaad intensief bezig zijn en wat structuur bieden op 
een training is belangrijk. Het heeft geen zin om bij voorbeeld 
afrondingsoefeningen te doen en die kleintjes steeds in een rij 
moeten wachten tot ze een keer mogen vuren,’ vult Zonneveld 
aan. 

Akerboom die ook de jongsten bij de Super Liga (-8) onder 
zijn hoede had, (‘er was geen trainer beschikbaar’) knikt 
instemmend. 

‘Plezier maken op het veld is 
het belangrijkst’

Interview met oud betaald voetballers Mike Zonneveld, 
Marcel Akerboom, Leonard van Utrecht en Bram Marbus.

Alle vier hebben ze een lange carrière achter de rug in het betaald voetbal. Nu zijn ze actief als jeugdtrainer 
bij vv Noordwijk. Waar je wellicht zou denken dat hun insteek als oud-profs vooral prestatief is, valt 
dat nogal mee. Voor alle vier staat plezier in het spelletje bovenaan de lijst. 

Mike Zonneveld



Hoewel de oud betaald voetballers meer ervaring hebben 
dan de gemiddelde voetballer, zegt dat niet per se dat ze 
veel meer kijk op het spelletje hebben. Akerboom: ‘je hebt 
door je ervaring en inzicht wel een rugzak met bijvoorbeeld 
verschillende manieren van training geven. Van alles wat je 
hebt meegemaakt, neem je het beste mee en geef je op die 

manier weer door. Maar bij de jeugd ziet iedereen wel wie er 
bovenuit steekt en wie niet.’

Waar de voormalige voetballers het ook over eens zijn is het 
systeem dat nu bij de jeugd wordt gehanteerd. Alle vier zien 
ze niet de meerwaarde van het huidige systeem. Vroeger zat 
de jeugd twee jaar in een categorie, maar dat is niet meer. Nu 
spelen alle jongens en meisjes van bijvoorbeeld onder 13 met 
dezelfde leeftijdsgenootjes. Het gevolg is dat vooral bij kleinere 
verenigingen - die niet beschikken over veel jeugd - het niveau 
in een team nogal kan verschillen. ‘Daar had je voorheen in het 
oude systeem minder last van,’ zegt Van Utrecht. ‘Destijds kon 
je meer schuiven met spelers en er op die manier voor zorgen 
dat meer spelers met dezelfde kwaliteit bij elkaar spelen.’ 

Marbus vult aan dat je niet moet willen dat een paar spelers 
alles bepalen een team. ‘De betere spelers spelen elkaar de 
bal toe en slaan dan de mindere spelers over. Dat is voor 
niemand goed.’

Hoewel de jeugdtrainers een mooie voetbalcarrière achter de 
rug hebben, is dat niet wat het meest blijft hangen. ‘Ik heb het 
nooit over een bepaalde goal of wedstrijd of zo. Maar juist wel 
over de gezelligheid onder elkaar. In de kleedkamer of in de 
kantine. Dat aspect maakt dat je wilt voetballen,’ zegt Marbus.

Zonneveld knikt. ‘Ik heb versleten knieën en meer fysiek 
ongemak. Een hele wedstijd voetballen zit er niet meer 
in. Maar als ik met die gasten een half uur een balletje kan 
trappen en een beetje lol maken, is mijn dag weer goed.’

En dan zijn we weer terug waar we begonnen: plezier in het 
spelletje is het allerbelangrijkst. 

VV NOORDWIJK  |  PRESENTATIE MAGAZINE 2022-2023 35

OUD VOETBALLERS

Marcel Akerboom

Leonard van Utrecht Bram Marbus



Wie?
Martin Bruchner, 67 jaar, geboren 
in Amsterdam, getrouwd met Ellen 
en woont al 17 jaar in Noordwijk. 
Heeft een zoon en een dochter en is 
inmiddels ook opa.

Is sinds half mei 2022 met pensioen en 
heeft de laatste 15 jaar gewerkt bij de 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
als kwaliteitsmanager. Daarvoor ruim 
30 jaar op de Luchthaven Schiphol bij 
diverse vliegtuig afhandelingsbedrijven 
laatstelijk eveneens in de functie van 
kwaliteits- en veiligheidsmanager.

Wat?
Wordt bestuurslid Welzijn en Veiligheid 
en gaat zich bezighouden met het 
veilige sportklimaat, de normen en 
waarden van de vereniging, de diverse 
wettelijke verplichtingen vanuit de 

diverse overheden en de veiligheid 
rondom wedstrijden van het 1e elftal 
en evenementen, en niet in de laatste 
plaats de communicatie hierover 
binnen en buiten de vereniging.

Waarom?
Simpel, omdat het moet! Een prach-
tige vereniging met veel leden en 
supporters, die acteert op het hoogste 
amateurvoetbal niveau in Nederland en 
gebruik maakt van een fraai sportpark 
dient zich echter ook aan regels te 
houden! Niet altijd leuk maar wel nood
zakelijk. Veel van de regels zijn er voor 
ieders veiligheid en welzijn en daar wil 
vv Noordwijk volop aan mee werken.

Hoe?
Door vanuit de gebruikersgedachte 
naar de regels en de veiligheid te kijken. 
Dus pragmatisch en bruikbaar houden 

en maken. Goed communiceren en 
regelmatig controleren en evalueren. 
Een nieuw op te richten commissie 
Welzijn gaat daar een belangrijke taak 
in vervullen.

Martin is bereikbaar via e-mail: 
 martin.bruchner@vvnoordwijk.nl

Wie?
Alfred van der Plas, 64 jaar, 
geboren, getogen en nog steeds 
wonend in Katwijk. Werkzaam als 
releasemanager IT bij het UWV. 
Voetbalopleiding genoten bij vv 
Katwijk. Sinds 1999 actief bij vv 
Noordwijk, toen hij werd gevraagd 
Noordwijk 3 te trainen, samen met 
Gerard Passchier. Van daaruit steeds 
meer vervlochten geraakt met de club 
in diverse functies: jeugdcoördinator, 
technische commissie, 
jeugdcommissie, Club van 100. Ook 
betrokken bij het autistenvoetbal.

Wat?
Alfred is bestuurslid Senioren en Leden
administratie. Een tweeledige functie 
die deels focust op het seniorenvoetbal 
en deels een echt administratieve 
component heeft. Sluit aan bij zijn 
overtuiging dat een organisatie alleen 
goed staat, als deze zowel functioneel 
als administratief op orde is.

Waarom?
Draagt graag zijn steentje bij, 
met name omdat de cultuur hem 
aanspreekt. Vooral het diepgewortelde 
besef van de maatschappelijke functie 
die een vooraanstaande vereniging als 
vv Noordwijk kan en moet vervullen. 
Krijgt er met pensioen in zicht ook tijd 
voor. Waarbij het een voordeel is, dat 
hij de club vanuit verschillende functies 
goed kent. In zijn eigen woorden: “Ik 
ben er niet opgegroeid, maar inmiddels 
volledig meer vergroeid.”

Hoe?
Inzet van zijn bestuursfunctie zal zijn-
het seniorenvoetbal ook voor 
doorstromende jeugdleden zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. 
Met als doel leden zo lang mogelijk, 
liefst een leven lang aan de club te 
binden. Verder is het zijn ambitie een 
grotere variatie tot stand te brengen in  
contributies, afhankelijk van het soort 
activiteit binnen de club. Een vorm 

van maatwerk waarin vv Noordwijk 
trendsettend kan zijn. Ook de 
introductie van een digitale ledenpas 
staat op zijn programma.

Alfred is voor de leden makkelijk 
benaderbaar en altijd aanspreekbaar. 
Liever op het veld dan achter van 
achter het bureau.

Alfred is bereikbaar via e-mail: 
alfred.van.der.plas@vvnoordwijk.nl

NIEUWE BESTUURSLEDEN
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Martin Bruchner

Alfred van der Plas



Wie?
Martin Broekhof, 63 jaar. Woont in 
Hillegom, maar al jaren lid van de 
Businessclub van vv Noordwijk en 
vaste supporter van Noordwijk 1. In zijn 
professionele leven interimmanager 
in de zorg, met name bij algemene 
ziekenhuizen. Is in het verleden 
actief geweest bij Ajax en bekleedde 
bestuursfuncties, onder meer bij SV 
Hillegom. Heeft een vaste relatie en 
drie kinderen.

Wat?
Hij beheert de portefeuille Vrijwilligers 
en Evenementen. Martin beschouwt 
zichzelf als het aanspreekpunt vanuit 
het bestuur bij alle evenementen die 
de club organiseert en vervult daarbij 
een bewakende en coördinerende 
rol. Met het oog op de belangrijke rol 
van vrijwilligers bij evenementen is 
de link met dat portefeuilleonderdeel 
eenvoudig gelegd. Maar ook in 
algemene zin is hij het bestuurlijk 
aanspreekpunt voor alle zaken die 

vrijwilligers aangaan. Dat is iets anders 
dan het aansturen van de vrijwilligers. 
Dat gebeurt door de desbetreffende 
verenigingsonderdelen, waarvoor hij als 
gesprekspartner en klankbord fungeert.

Waarom?
Martin ervaart vv Noordwijk als een 
een open en warme vereniging, 
waarin respect het kernbeginsel is. Hij 
herkent zich in de prestatieve ambities 
van de club en wil die graag helpen 
onderbouwen met een kwalitatief sterk 
bestuur.

Hoe?
Als relatieve buitenstaander verwacht 
Martin zich snel te kunnen inleven in de 
positieve clubcultuur en ondertussen 
toch met een frisse blik tegen de zaken 
aan te kijken. Hierbij uiteraard geholpen 
door de bestuurservaring die hij 
meedraagt. Vanuit zijn portefeuille wil 
hij een structuur aanbrengen waarmee 
de club vooruit kan, Want in zijn ogen 
vormen vrijwilligers en evenementen 

beide het cement dat de clubidentiteit 
overeind houdt.

Martin is bereikbaar via e-mail: 
martin.broekhof@vvnoordwijk.nl

Wie?
Bas Scheer, met zijn 34 jaar de jongste 
nieuwkomer in het bestuur en sowieso 
de jongste van het team. Op en top 
Noordwijker, geboren en getogen. 
Van beroep accountingmanager van 
een internationaal handelsbedrijf. 
Professioneel dus bekend met fianciële 
planningen en budgetbeheer.

Wat?
Penningmeester, de financiële man van 
de vereniging. Van daaruit betrokken bij 
veel bestuurszaken: ledenadministratie, 
contributies, selectiecontracten, huur 
van het complex enz. Alle facturen gaan 
door zijn handen.

Waarom?
Over het waarom van zijn 
bestuursfunctie kan Bas kort 
zijn: ‘Noordwijk is de allermooiste 
club!’ Vanaf zijn vijfde heeft hij hier 
gevoetbald, is jeugdtrainer geweest 
en zat in de kascommissie. Dat 
laatste zette de deur open naar het 
penningmeesterschap, toen deze 
vacature vrij kwam.

Hoe?
Noordwijk is een gezonde vereniging 
en moet dat blijven. Wat hem 
betreft draagt hij daaraan bij door 
als penningmeester behoedzaam, 
zorgvuldig en transparant te opereren.

Bas is bereikbaar via e-mail 
bas.scheer@vvnoordwijk.nl 
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Martin Broekhof

Bas Scheer 



Wie?
Ruby Keimling, 60 jaar. Geboren en 
op school geweest in Leiden, maar 
inmiddels al een leven lang wonend 
in en betrokken bij Noordwijk. Zij 
heeft twee voetballende zoons en is 
zelf ook sportief: fitness en tennis. 
Werkt bij de Veiligheidsregio Hollands 
Midden, waar zij onder meer het 
burgemeestersoverleg coördineert van 
de achttien aangesloten gemeenten.

Wat?
Al secretaris bereidt Ruby de 
bestuursvergaderingen voor, verzorgt 
de verslaglegging en ziet toe op de 
helderheid van de besuiten. Zodat 
iedereen weet wie wat doet en 
wanneer. 

Waarom?
Van nature is Ruby een doener en 
een organisator, eigenschappen 
die zij met veel plezier inzet voor vv 
Noordwijk. Eerder is zij betrokken 
geweest bij de introductie van nieuwe 
jeugdleden en draaide zij bardiensten 
in de Businessclub. Al enige tijd 
ondersteunde zij het besluur op 
informele basis. De stap naar een 
formele bestuursfunctie is wat haar 
betreft een logisch vervolg daarop.

Hoe?
De praktische ondersteuning van alle 
bestuursleden ziet zij als onderdeel 
van haar taak. Haar oog voor een 
soepele besluitvorming is niet 
dwingend, maar wel effectief. Alles 
voor een goede kwaliteit.

Ruby is bereikbaar via e-mail 
ruby.keimling@noordwijk.nl

NIEUWE BESTUURSLEDEN
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Ruby Keimling

Henk Hoogervorst 
voorzitter

henk.hoogervorst@vvnoordwijk.nl

Rob Hogenhuis
bestuurslid jeugd

rob.hogenhuis@vvnoordwijk.nl 

Mariëlle van der Plas 
vicevoorzitter

mariëlle.van.der.plas@vvnoordwijk.nl

Pieter Vink  
bestuurslid technische zaken

pieter.vink@vvnoordwijk.nl 

Overige bestuursleden 



Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9-21 uur
Zaterdag 9-18 uur, zondag 12-17 uur

Met de gratis Praxis 
Plus app krijg je meer

Als ons team mocht
kiezen, dan zijn dit 
dé services die ons 
bijzonder maken. 

Bezorg sevice
- In eigen beheer
- Altijd met 2 personen

Montage sevice
- In eigen beheer
- Vaste, all-in prijzen voor 
 veel klussen

Alles voor je klus 
altijd en overal 
binnen handbereik

Scan de QR code 
en profiteer direct!

Kortingsbon
bij besteding 
boven de €25,-
Geldig t/m 31 oktober 2022 

Praxis Noordwijk
Keyserswey 34

Dé services 
waar ons team

trots op is!



Binnen het krijt hebben we ons het afgelopen seizoen prima 
vermaakt. Want wat steeg onze Duinwetering naar fort-
achtige proporties. De thuisbasis legde een solide fundering 
voor een onbezorgd seizoen, waarbij we altijd met een goed 
gevoel naar boven konden kijken. In deze lastige divisie is het 
altijd moeilijk om dat opnieuw na te streven, maar laten we in 
ieder geval altijd die ploeg zijn om rekening mee te houden. Die 
ploeg waar men de bibbers van krijgt. We gaan op voor een 
seizoen samen winnen!

Buiten de lijnen openen we het nieuwe supportersterras voor 
een tweede volledig seizoen. En dat betekent vooral kijken 
wat er het afgelopen seizoen goed, maar ook minder goed 
ging. Oftewel: hoe kunnen we blijven verbeteren? We weten 
dat een gedeelte van het meubilair bijvoorbeeld nog wel een 
‘refresh’ kan gebruiken. Maar wat in ieder geval naar meer 
smaakt, is het bezoek. Het vergroten van het terras was voor 
ons best wel spannend, maar jullie lopen de nieuwe ruimte 
lekker dicht. En door de komst van picknicktafels komen hele 
teams naar het terras. Heel erg gaaf om te zien!

Het afgelopen seizoen zag je artiesten als Robert van Hemert 
-de latere winnnaar van het SBS6 programma ‘De Hollandse 

Nieuwe’- al op de Duinwetering. Maar ook onze regionale 
heroes van Meerniet. Die derde helften willen we vasthouden!
We vinden het belangrijk dat iedereen de wedstrijden van 
Noordwijk kan volgen. Daarom is het bijna vanzelfsprekend 
dat de supportersbus je het komende seizoen weer naar de
wedstrijden zal brengen. Nieuw op de agenda is onze reis naar 
Oostzaan, waar OFC kampioen werd in de Derde Divisie. Maar 
het comfortabele vervoer, met een drankje en een muziekje 
naar de wedstrijden mogen zeker geen nieuwtjes zijn! We zien 
je graag in onze supportersbus!

Kortom, we hebben er weer hartstikke veel zin in! Laat dat 
middagje Noordwijk -uit en thuis maar komen! Een heel fijn 
seizoen toegewenst Noortukkers!

Piet van den Berg
Voorzitter Supportersclub vv Noordwijk

Onze website en socials
Website: www.supportersclub-vvnoordwijk.nl
Facebook: www.facebook.com/scvvnoordwijk
Instagram: www.instagram.com/sc_vvnoordwijk
Twitter: www.twitter.com/scvvnoordwijk

Beste supporters,

We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. Een seizoen waar we weer veel met elkaar zullen 
optrekken. Langs de lijn, maar voor onze supportersclub zeker ook buiten de lijnen.

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

Mede door de leden van vv Noordwijk, betrokkenen uit de gemeenschap en sponsoren kunnen we elk 
jaar de voetbalvereniging Noordwijk financieel ondersteunen bij verschillende projecten.
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CLUB VAN HONDERD

Onze doelstelling blijft als vanouds: “Door middel van vrijwillige 
bijdrage de vv Noordwijk ondersteunen in het financieren van 
projecten”

De ontvangsten uit de vrijwillige bijdrage worden elk jaar 100% 
besteed in projecten. We hebben geen reserves.

De afgelopen jaren hebben we de vereniging onder andere 
kunnen helpen bij:
• Nieuwe stoelen wedstrijd secretariaat.
• Herinrichting radiokamer.
• Grote parasols terras supportersclub.
• Snacks tijdens verschillende thuiswedstrijden.
• Het bezoeken van een tweetal thuiswedstrijden per 

seizoen, met na afloop een hapje en drankje in de 
Businessclub voor de leden van de Cv100.

• Het verzorgen van de feestelijke versiering rondom de 
kerstdagen.

Toekomstige projecten.
Voor de komende periode zullen we weer bijdragen in de 
projecten die komen. 2023 betekent ook een jubileumjaar 
voor vv Noordwijk. 90 jaar vv Noordwijk!

Uitbreiding ledenbestand
Voorstel is om een Cv100 Young (25 euro en tot en met 25 
jaar) en Cv100 Ladies (50 euro) in te richten. Het bestuur van 
Cv100 zal dan worden uitgebreid met een deelnemer uit beide 
groepen.

Door jullie, voor jullie!

Lid worden van de Cv100? Neem dan contact op via clubvan100@vvnoordwijk.nl
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VROUWENVOETBAL

Voetbal een mannensport? Ja, natuurlijk. Maar net zo goed een vrouwensport! Dat is inmiddels wel 
duidelijk. Ook binnen onze vereniging timmeren de vrouwen aan de weg en daar zijn wij blij mee. Een 
verrijking van onze identiteit, dat zeker. Wel is voor een solide basis van het vrouwenvoetbal nog wat 
meer nodig dan er nu is. Dat neemt niet weg dat vv Noordwijk Vrouwen 1 er met coach Bert Vermist 
staat als team, een team dat er mag zijn en dat zich terecht graag laat zien. Zoals in 2018, toen de 
vrouwen kampioen werden van hun afdeling. Samen met de selecties van Noordwijk 1 en SJC 1, 
eveneens kampioen, maakten zij per open touringcar een gedenkwaardige rondrit door het dorp en 
lieten zich uitbundig huldigen op het Raadhuisplein. En dankzij de aanstekelijke vreugdefilmpjes die 
zij na iedere overwinning op de eigen facebookpagina plaatsen, weet een trouwe schare volgers hen te 
vinden. Aanvoerder van dit trotse team is Dieuwertje Heus. Zij woont in Leiden, werkt in Rijnsburg als 
basisschooldocent, maar voetbalt in Noordwijk. Bij onze club! Als dat geen reclame is...

Het team maakt het
vv Noordwijk Vrouwen 1



Het echte werk
Mede namens haar teamgenoten vertelt zij over de vrouwen-
tak van vvNoordwijk. 14 jaar geleden is het begonnen. Een 
groepje meiden begon onder begeleiding te trainen. Maar 
ja, na een tijdje willen ze meer: wedstrijden spelen, het 
echte werk. De groep schreef zich nu ook officieel in bij vv 
Noordwijk, waarmee het vrouwenvoelbal daadwerkelijk een 
plek opeiste in het voormalige exclusieve mannenbolwerk. 
Dat was best even wennen, maar het moet gezegd: vanaf het 
begin hebben meerdere clubleden het team bijgestaan in haar 
ontwikkeling. Overgehaald door vriendinnen sloot Dieuwertje 
enkele seizoenen later aan. Haar voetbalcarrière begon tussen 
de jongetjes van Rijnsburgse Boys, na als sportief meisje 
eerst nog begonnen te zijn met turnen. Maar op sportgebied 
voelt zij zich het meest thuis op het voetbalveld. Dat het een 
teamsport is, is daar zeker niet vreemd aan. Want het team 
maakt het, daar is Dieuwertje heel beslist over. ‘In het veld zijn 
we fel en willen we winnen. Buiten het veld is er een hoop 
gezelligheid, met daarnaast oprechte belangstelling voor 
elkaar. Bijvoorbeeld wanneer iemand even wat minder in 
haar vel zit.’ Dit ondanks het forse onderlinge leeftijdsverschil, 
variërend van 18 tot 38 jaar. Dieuwertje: ‘Er zijn natuurlijk 
moeders bij, met jonge kinderen. Dat kan lastig zijn, maar zo 
nodig fungeren de reserves tijdens de wedstrijd als oppas.’Een 
teamservice die bovendien de beleving van de derde helft 
ten goede komt. ‘Wij blijven altijd na de wedstrijd nog wat 
drinken, soms wat meer. Zijn op ieder clubfeest van de partij. 
Ook na uitwedstrijden zijn wij steevast in de kantine van onze 
tegenstander te vinden’, zegt de aanvoerder.

Sfeer
Zij is trouwens erg te spreken over de faciliteiten bij de eigen 
club. Al moest die er aanvankelijk nog wat op inspelen, 
bijvoorbeeld bij de indeling van kleedkamers. Inmiddels is 
alles prima geregeld. Nee, van enige weerstand tegen de 
vrouwen heeft zij nooit iets gemerkt. Sterker, volgens haar 
bevordert hun aanwezigheid juist de sfeer. Het is de gezonde 
weerslag van een maatschappelijke trend waarin diversiteit 
de toon zet. Bang voor mannelijke botheid en grofheid is 
zij niet, integendeel. Er is erkenning en waardering. ‘En als 
het erop aankomt zijn vrouwen vaak nog een graadje erger 
dan mannen, toch?’, voegt Dieuwertje er grappend aan toe. 
Aan weerbaarheid in ieder geval geen gebrek. Als juf durft 
zij de meisjes van haar school dan ook met een gerust hart 
voor voetbal enthousiast te maken. Wat haar betreft bij vv 
Noodwijk, want een of meer meisjesteams zou voor een 
goede doorstroming kunnen zorgen.

Het vrouwenteam is met 20 speelsters ingeschreven. 
Dat aantal is nodig om flexibel om te kunnen gaan met 
beschikbaarheid. Voor komend seizoen is er absoluut plaats 
voor nieuwe speelsters. Dieuwertje Heus roept ze op: ‘Kom 
een keer meetrainen. Op donderdagavond om 8 uur. Sowieso 
een avond dat het druk is op de club dus gezellig.’

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Neem dan contact op via damesvoetbal@vvnoordwijk.nl 
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LEG DE LAT HOGER
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R O B E YS P O RT S W E A R . C O M

C R O S S B A R 
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De nieuwe gezichten die het nieuwe seizoen te zien zijn in het 
Noordwijk shirt zijn:

Thijs Ouwehand (20 jaar)
De van Quick Boys onder 21 afkomstige jonge talentvolle 
keeper heeft voor twee seizoenen getekend. Thijs heeft de 
gehele jeugdopleiding van Quick Boys doorlopen en heeft één 
seizoen gespeeld in de jeugdopleiding van Heerenveen waar 
hij het doel verdedigde van de onder 17.

Mike Vreekamp (29 jaar)
Mike startte zijn loopbaan in de jeugdopleiding van Quick 1890 
waarna hij de overstap maakte naar Jong Vitesse. In 2013 
verruilde hij Vitesse voor FC Lienden waar hij vier seizoenen 
speelde. Daarna droeg hij twee jaar het shirt van Spakenburg 
en de laatste drie seizoenen was hij actief voor TEC Tiel. Al 
zijn voorgaande clubs kwamen net als Noordwijk uit in de 
Jack’s League. Met Mike heeft Noordwijk dus een zeer ervaren 
middenvelder in huis gehaald.

Jesper de Vré (26 jaar)
Jesper is de tweede speler die de overstap maakt van Nieuw 
Zuid naar Duinwetering. Jesper kan zowel op het middenveld 
als in de aanval goed uit de voeten. Jesper kwam drie seizoenen 
uit voor Quick boys daarvoor speelde hij 3 jaar in het shirt van 
ADO’20 uit Heemskerk.

Jose Barbosa Nhoca (22 jaar)
Barbosa kan zowel als defensieve middenvelder als centrale 

verdediger goed uit de voeten. Nadat hij drie seizoenen een 
vaste waarde was in het eerste elftal van Swift uit Amsterdam 
zal hij aankomend seizoen gaan proberen ook bij Noordwijk 
een basisplaats te gaan veroveren.

Sabir Achefay (26 jaar)
Sabir behoeft eigenlijk geen introductie. Hij speelde immers 
al anderhalf seizoen in het Noordwijk shirt. Het jaar waarin 
Noordwijk de titel veroverde in de hoofdklasse en promotie 
naar de derde divisie afdwong was hij met zijn goede voorzet 
en belangrijke goals van grote waarde voor het team. 
Halverwege het seizoen 2019/2020 maakte hij de overstap 
naar Quick Boys en weer anderhalf seizoen later naar DOVO uit 
Veenendaal. Het nieuwe seizoen gaat hij proberen weer net zo 
belangrijk te worden als het kampioensjaar in de hoofdklasse.

De jonge talentvolle spelers

• Dirk Draaijer (DIOS)
• Ruben Marbus (eigen jeugd)
• Boyd van Oostrum (eigen jeugd)
• Moatasim El Yaakoubi (eigen jeugd)

krijgen de kans om geregeld met de eerste selectie 
mee te trainen om zich zo op een hoger niveau door te 
ontwikkelen. Deze jonge talenten zullen over het algemeen 
hun wedstrijden spelen in Noordwijk 2 en als de prestaties 
en de omstandigheden hier aanleiding toe geven kunnen ze 
aansluiten bij het eerste elftal.

Nieuwe aanwinsten eerste selectie
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NIEUWE SPELERS

Net zoals elk seizoen hebben we ook dit jaar weer afscheid genomen van een aantal spelers. Een 
aantal van hen hebben zelf aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging en voor een aantal 
anderen hebben de trainers in nauwe samenwerking met de technische commissie besloten om door 
te selecteren.

Mike Vreekamp Jesper de Vré
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Tel: 06 - 15 13 69 06

Redactie
Ronno Broekhof
Rob van Egmond
Eelco Kranenburg
Leo Kruithof
Ellen Noppe
Mariëlle van der Plas
Wim Siemerink

Fotografie
Kees Kuijt
Wendy Weijers (Blik op Noordwijk)
Taco van der Eb

Vormgeving & opmaak
Voetbaldrukker Studio

Druk
Voetbaldrukker 

Social Media

Facebook
www.facebook.com/vvnoordwijk

Twitter
twitter.com/vvnoordwijk

Instagram
www.instagram.com/sc_vvnoordwijk

YouTube
vv Noordwijk 

Linkedin
nl.linkedin.com/in/business-club-vv-noordwijk



Koningin Wilhelmina Boulevard 4 • Noordwijk aan Zee • www.prominentinn.nl

Tot snel in Noordwijk!



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


