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Het seizoen 2021-2022 zit erop. Gek begonnen door de naweeën 
van corona, maar uiteindelijk wel weer grotendeels als vanouds. 
De club leeft weer en wat is het fijn geweest om te zien en te 
beleven dat er weer zoveel mensen de weg gevonden hebben 
naar ons mooie complex. Gelukkig maar, want hoe jammer zou 
het zijn als we ons 75-jarig jubileum zouden (hebben) moeten 
vieren vanuit ons eigen huis in plaats van op de club. Een aantal 
prachtige activiteiten ligt inmiddels achter ons: de sportveiling, 
de Ladies day and night, de Sponsor- en Vriendenavond met 
Lucky Ajax, het Henk Weenink Jeugd Toernooi, de Reünie en 
de wedstrijd tegen FC De Rebellen, allemaal fantastische 
evenementen waar we prachtige herinneringen gemaakt 
hebben, liggen inmiddels achter ons. Gelukkig hebben we ook 
nog iets in het verschiet: het voetgolftoernooi en de ‘Fifties’ 
Party zullen ons jubileumjaar compleet maken. Een woord van 
dank aan iedereen die hier op welke wijze dan ook een bijdrage 
aan heeft geleverd. In het clubblad is een aantal evenementen 
uitgelicht en kunnen we met de verhalen en foto’s nog even 
nagenieten.

Gelukkig hebben we ook weer vele wedstrijden kunnen spelen. 
Het ene team met iets meer succes dan het andere team, maar 
wat vooral mooi is om te zien is dat we het plezier weer op het 
veld beleven. Voor het komend seizoen is de afgelopen periode 
ook hard gewerkt aan de invulling van de staf van de dames- en 
herenselectie en de overige (jeugd-)teams. Ook hierover meer in 
het clubblad. 

Betrokkenheid is een belangrijke pijler voor het bestaan van 
onze club. Hoe mooi is het om te zien dat ondanks de afgelopen 
rare periode er zoveel leden en sponsoren onze club zijn trouw 
gebleven. Dan doen we echt wel iets goed met z’n allen hoor! 
Tijdens één van de evenementen sprak ik een oud-trainer 
van de club. Hij vertelde onder meer dat onze club één van de 
mooiste clubs geweest was en is waar hij ooit gewerkt heeft. 
De accommodatie, hoe de mensen met elkaar omgaan en in 
welk warm bad hij zich waande toen hij bij ons was. Misschien 
beseffen we het allemaal niet omdat het zo gewoon is, maar 
het is niet gewoon. Laten we dit blijven koesteren en vooral ook 
naar elkaar uitspreken. Het is altijd makkelijk om aan te geven 
wat er niet goed gaat, maar hoe mooi is het om ook eens te 
horen dat iets wel goed gaat. 

Daarom voor iedereen die, hoe groot of klein dan ook, iets doet 
voor de club: bedankt weer, zonder jou zou het toch net iets 
minder leuk zijn.

Veel plezier met het lezen van het clubblad, een fijne vakantie 
toegewenst en tot in augustus/september op de 
club!

Arie Booij

Inhoudsopgave
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Ingekomen brief april 2022

Beste bestuursleden,

Tijdens de afgelopen moeilijke periode van coronamaatregelen heeft de afdeling onderhoud er aan gewerkt dat ons 
complex er altijd verzorgd uit bleef zien zodat v.v. Oosthuizen altijd gereed was onze gasten en leden te kunnen 
ontvangen.

Wel hebben wij ervaren dat bij anderen een soort van verslapping op ging treden.

De voorwaarden die onze rokende leden hebben afgesproken om hun sigaret te kunnen blijven roken op ons complex 
worden niet nagekomen.

De afgelopen periode is de kantine ingang weer de hotspot om een sigaret op te steken. Als iedereen dan zijn peuk in 
een afvalbak deponeert hebben wij daar geen probleem mee. Maar om vrijdag en maandag tientallen peuken te moeten 
opruimen door asociaal gedrag van onze eigen leden vragen wij ons af, waar zijn zij mee bezig??

Onze ingang moet toch het visitekaartje van onze vereniging zijn.
En ook nu het weer wat mooier weer is geworden, zijn de peuken weer over ons hele complex  terug te vinden.

Wij vragen bij deze het bestuur, trainers, leiders, aanvoerders en andere verantwoordelijke, met spoed weer even alles 
op scherp te zetten.

Zodat onze vrijwilligers met plezier hun taak blijven uitvoeren.

Vrijwilliger afdeling onderhoudsploeg

Gebruikte materialen werden niet opgeborgen in de daarvoor bestemde ruimten. Maar werden achtergelaten op het 
veld en in de gang van de kleedkamers.
Deuren werden niet afgesloten.
Lichten in de gang en ballenhokken bleven branden.
Schoenen borstels worden niet gebruikt na training of wedstrijd.
Glaswerk wordt niet opgeruimd.

•

•
•
•
•

Functie Naam E-mail Mobiel

Voorzitter: Eddie Aarse eddieaarse@gmail.com 06 - 552 113 71

Penningmeester: Michel Kochheim michelkochheim@hotmail.com 06 - 218 404 07

Secretaris: Virgina Elzinga secretaris@vvoosthuizen.nl 06 - 419 957 41

Technische zaken: Ron Petiet technischezaken@vvoosthuizen.nl 06 - 233 636 54

Jeugdvoorzitter: Arie Booij a.booy@quicknet.nl 06 - 150 926 89

Accommodatie / kantine Ron Kunst ronkunst@quicknet.nl 06 - 428 098 44

Bestuursmededelingen
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Nieuwe wedstrijdsecretaris
Bij het bestuur heeft zich Nico Draaijer gemeld, die vanaf heden de functie zal 
gaan vervullen van wedstrijdsecretaris. Nico kennen we al vele jaren bij de club, in 
het korte verleden nog zeer actief bij de jeugd, en coördineert nu nog steeds de 
scheidsrechterindeling voor de zaterdag. We zijn als bestuur zeer blij met de invulling van 
deze belangrijke taak binnen de vereniging, en wensen hem hierin uiteraard veel succes.

Ook willen we bij deze dan ook Trudie hartelijk danken voor haar werkzaamheden in de 
vorige 2 (corona) seizoenen, die zeker niet gemakkelijk zijn geweest.

Onze vaste columnist “Mille” eindigt in zijn laatste alinea met de terechte opmerking dat we ons niet “te rijk” 
moeten rekenen, omdat er op het moment een te zware last ligt op een aardig aantal vrijwilligers binnen de 
vereniging. Het is intussen een behoorlijke klus geworden om alle taken en werkzaamheden op een goede manier 
uit te voeren. De groep die dit doet begint te slinken, wordt ouder, krijgt er vaak nog een taak bij en daardoor 
bestaat het gevaar dat ook zij het bijltje erbij neerleggen.  Vrijwilligerswerk is het mooiste wat je kunt doen, maar 
het moet uiteraard wel leuk en ontspannen zijn, en vooral blijven.

Kortom, lijkt het jou ook leuk om je steentje bij te dragen, en de mensen op de club wat te ontlasten, meld je dan bij één 
van onze bestuursleden. Hieronder een overzicht van de openstaande taken:

 - Onderhoudsmensen (meestal op maandag, woensdag-  en vrijdagochtend)

 - Coördinator oud papier ophalen  - Beheerder webshop 
 - Coördinator kantineroosters   - Voorzitter (bestuursfunctie)
 - Wedstrijdsecretaris    - (jeugd)scheidsrechters
 - Secretaris (bestuursfunctie)   - Jeugdcommissieleden
 - Kantinecommissieleden   - Redactie clubblad medewerkers

Inschrijven kantinedienst
Vanaf 1 september is het weer mogelijk om in te schrijven voor de kantinediensten, dit gaat via INZETROOSTER.NL

Hoe werkt dit ook alweer?
U ontvangt rondom 1 september van ons een e-mailbericht waarin u wordt uitgenodigd om in te loggen. U kunt dan uw 2 
diensten uitzoeken die bij u passen, en deze vastleggen.

Voor wie is dit?
Iedereen die lid is, en geen ander vrijwilligerswerk vervult bij de vereniging, is verplicht om minimaal 2 kantinediensten 
te draaien van 5 uur. Voor de leden jonger dan 15 jaar zal de ouder deze diensten uitvoeren. Leiders, trainers, 
commissieleden etc. zijn dus vrijgesteld van deze werkzaamheid.

Wat u nog moet weten:
De inschrijving vervalt op 21 september, wie zich dan nog niet heeft ingeschreven wordt door de rooster coördinator 
ingeschreven, hierbij kan geen rekening meer worden gehouden met persoonlijke voorkeuren, werk, wedstrijd of anders.
De communicatie gaat via het mailadres dat bij ons bekend is, u bent altijd zelf verantwoordelijk voor het juist 
aanleveren van de NAW gegevens bij onze ledenadministratie.
De boete voor een No-Show bedraagt op dit moment € 50,- per dienst.
Wie een boete ontvangt kan, zolang deze niet is betaald, ook niet deelnemen aan activiteiten bij de vereniging.

•

•

•
•

Vacatures VV Oosthuizen
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Column: Wat zijn wij toch een “rijke” vereniging!

Tot de volgende keer. 

Groet, 
André

Ons cluppie, kan je gerust zeggen, is de koning te “rijk’ met zoveel bereidwillige 
mensen, die de vereniging een warm hart toedragen. Denk hierbij aan de vele leden, 
sponsoren, vrijwilligers, die tijdens en ook na die ellendige coronapandemie de club 
trouw bleven en ondersteunen met hun lidmaatschap, hun geldelijke bijdragen en 
hun fysieke inzet. Dat is bij menig andere verenigingen wel anders. 

Bedrijven en instellingen hadden het zwaar te verduren in de afgelopen twee jaar. 
Mede door uw inzet, heeft u onze club geholpen er (financieel) doorheen te komen. 
Dank daarvoor!

Wij zijn ook “rijk” aan de initiatieven 
die genomen worden op ons 
mooie complex. Wat te denken 
aan de vele televisies zowel 
binnen als buiten de kantine, de 
schitterende overkapping, de 
vernieuwde grote foto’s en niet 
te vergeten wat er nog komen 
gaat. Ik noem u de aanleg van een 
geheel nieuw kunstgrasveld, in 
de zomer van 2023, en als klap op 
de vuurpijl de lichtmasten die van 
ledverlichting worden voorzien. 
Wat een “rijkdom”. Dit alles wordt 
door onze Gemeente aangelegd 
en gefinancierd. Natuurlijk mag 
het fantastische resultaat van de 
veiling niet onvermeld blijven.

Wat ook een “rijk” bezit is in 
ons cluppie, is het grote aantal 
jongste jeugdleden, die elke 
woensdagmiddag fanatiek bezig 
zijn op de velden en op zaterdag 
hun beste “voetbalbeentje” voor 
zetten. Een prachtig gezicht!

Maar beste mensen, laten we 
ons niet al te “rijk” rekenen. De 
vereniging is nog altijd op zoek 
naar mensen die het bestuur willen 
versterken, om diverse taken over 
te nemen van bestuursleden, die al 
heel veel doen.

Kortom, we mogen trots zijn op 
onze club, maar…

natuurvlees.nl   |   0299 40 34 68
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De directe aanleiding voor dit interview is dat Jeep 
heeft aangegeven om te stoppen met de coördinatie 
van en het ophalen van het oud papier. Dit werk is 
slechts een klein gedeelte van al het vele werk wat 
Jeep al heel veel jaren doet voor onze vereniging. Hij 
is het boegbeeld als het gaat om vrijwilligerswerk. 
Inmiddels is Jeep erelid en is hij enige jaren geleden 
ook Koninklijk onderscheiden. 

Hoe ben je ertoe gekomen?

Ik heb de coördinatie van Henk Weenink overgenomen. 
Henk was een doener en verzamelde toen nog zelf 
met zijn eigen auto met aanhanger de kranten. Ik heb 
onlangs met Tinie (de vrouw van Henk) het erover gehad 
hoe lang dit geleden zou moeten zijn. Na wat onderzoek 
blijkt dat ik dit al ruim 25 jaar doe. In het begin één 
keer in de maand. Dan moest je tussentijds lossen in 
Volendam, om vervolgens terug te gaan voor het restant. 
Als het koud was en geregend had, viel het niet mee. 
Soms was je pas om 23.00 uur klaar. Voor mensen die uit 
hun werk kwamen was de dag dan wel erg lang.  Later, 
om de 14 dagen, was een hele verbetering. 

Wat wordt er gemiddeld aan papier opgehaald?

Jaarlijks praten wij over 220.000 kg. Dat levert de club 
ongeveer € 13.000,- op. Als je dit terug rekent wordt er 
elke 14 dagen gemiddeld ruim € 500,- opgehaald. Ik zeg 
vaak tegen de lopers dat zij op een avond ieder 
+/- € 125,- ophalen voor de club.  

Zijn er nog anekdotes of dingen gebeurd? 

Ja, ik heb meegemaakt dat Rik van Maanen mee was en 
dat Rik, na aanstampen van het papier, klem kwam te 
zitten met zijn voet. Wonderwel is dat goed afgekomen 
om op tijd op de noodknop te drukken. Dit had slechter 
kunnen aflopen.

Ook is er nog een mobiel tussen de kranten geraakt en 
dus in de vrachtauto met kranten beland. De eigenaar 
vroeg of we deze nog zouden kunnen vinden. Deze is 
nooit meer terecht gekomen.

Het mooiste verhaal was dat aan het Westeinde een 
man een partij schoenendozen bij de kranten had gezet. 
Nu bleek dat er in een doos nieuwe dure schoenen zaten 
van zijn vrouw. Onze auto werd klemgereden door de 
vrouw om haar dure schoenen te redden. Ze was erg 

boos, maar wij moesten er erg om grinniken. De vrouw 
is zelfs nog naar de losplaats gereden. We hebben later 
gehoord dat het toch gelukt is om deze schoenen terug 
te vinden. 

Wat is jouw drive om zo lang en zo veel voor de club te 
doen?

Voornamelijk het coördineren en het samenwerken met 
andere mensen om een klus te klaren. Hieruit krijg ik 
mijn voldoening. Voor wat het ophalen van de kranten 
betreft zie ik het ook als een sport om een paar uurtjes 
in beweging te zijn. Als ambtenaar zat ik altijd met mijn 
kont op een stoel, dan is het fijn om in beweging te zijn. 
Omdat ik daarnaast aan andere sporten deed, was het 
voor mij geen straf. Ik vind het leuk om met mensen om 
te gaan. Met Jan Scheltus, een vaste chauffeur, heb ik 
een vriendschap opgebouwd. Volgens Jan is het nergens 
zo goed geregeld als in Oosthuizen. Er wordt niets aan 
het toeval overgelaten. Alle lopers worden een paar 
dagen van tevoren nog gebeld. Als er per auto geen 2 
lopers zijn, kan de auto namelijk niet vertrekken. Omdat 
ik toch niets aan het toeval wil overlaten, zorg ik dat ik 
zeker weet dat er 2 lopers zijn per auto. Er rijden dan 2 
auto’s elke 14 dagen. 

Wat is de reden dat je aangegeven hebt om te 
stoppen?

Ik ben inmiddels opa en heb een vakantiehuis waar ik 
ook mijn momenten wil zijn. Mijn leeftijd, ik word 65 jaar, 
telt mee. Je merkt ook dat het ophalen nu zwaarder is 
dan vroeger. Ook de veranderingen bij het bedrijf Groot. 
Er zijn naast de vaste chauffeurs ook vaker invallers, die 
ik niet ken. Dit alles maakt dat ik ertoe gekomen ben 
om te stoppen. Wel maak ik mij zorgen over hoe het na 
mij verder moet. Er is op dit moment nog geen opvolger. 
Een mogelijk scenario zou kunnen zijn dat de gemeente 
containers plaatst om papier in te verzamelen. De club 
raakt dan de inkomsten kwijt. Ik hoop dat er toch iemand 
opstaat die het stokje van mij kan overnemen. 

Hiermee is het interview ten einde. Ik wil namens de 
vereniging Jeep bedanken voor zijn inzet en voor de vele 
jaren waar Jeep gezorgd heeft dat er voor de vereniging 
extra inkomsten zijn binnen gekomen.  

 
Aad Knook

Interview met Jeep Hamstra
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Maar stel nu dat….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft 
uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn 
waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden 
voorkomen. Binnen VV Oosthuizen willen wij dit graag 
voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom 
er bij de club een vertrouwenscontactpersoon is 
aangesteld. Deze contactpersoon fungeert als een 
centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat 
de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan 
respectvol en veilig is.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

Pesten en gepest worden. 
Machtsmisbruik en verbale agressie.
Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten).
De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je 
als onprettig ervaart.
Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee 
te maken heeft.
De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de 
kleedkamer zijn als het team onder de douche staat).
Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
Het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag.

-
-
-
-
-

-

-
-

-
-

Voorkomen is beter dan genezen
Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met 
vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang 
bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit 
geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat 
er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een 
ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en 
dat herhaling zo voorkomen wordt.

VV Oosthuizen wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis 
voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen wij er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals 
pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te 
zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Wat doen vertrouwenscontactpersonen?
Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar 
mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie 
wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat 
je niet weet.

Vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het 
indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of 
politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen 
voor adequate opvang van degene die klachten heeft 
over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele 

Vertrouwenscontactpersoon VVO
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oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij 
het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige 
vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere 
betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen 
voor zover dit voor de uitvoering van hun taken 
noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening 
van hun werkzaamheden advies in te winnen bij 
deskundigen.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om 
ook andere personen bij een vraag of probleem te 
betrekken of elders advies te vragen, zal duidelijk zijn. 
Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. 
Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou 
en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, zal 
vertrouwelijk worden omgegaan.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van VV 
Oosthuizen?

Aad Knook 
Tel.: 06 - 229 809 71 
E-mail: aadknook@gmail.com

Graag wil ik mij kort aan u voorstellen.
Ik ben woonachtig in Oosthuizen aan De Krommert 92. 
Ben getrouwd met Elly en heb twee kinderen Susan en 
Peter die beide al langere tijd op zichzelf wonen. Ook 
ben ik inmiddels opa en heb 2 kleinkinderen. Annelot en 
Pepijn.

Ik ben betrokken geraakt bij VV Oosthuizen als leider van 
de B-junioren. Het elftal waar Peter in speelde. Dat moet 
bijna 20 jaar geleden zijn. Vervolgens ben ik gedurende 
6 jaar bestuurslid geweest als PR-man. Na deze periode, 
ben ik nog het één en ander blijven doen voor de 
vereniging.
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Montagebedrijf

dak- gevelbeplating & aSbeStSanering

Tel. 0299-764222       Mob. 06-22469738  

Reclameborden VV Oosthuizen

Ontwerp: Jaap Docter
Schaal: 1:10
Materiaal: -

Gebruikte printfolie:
3651 + laminaat

Gebruikte snijfolie:

Handtekening voor akkoord:

Naam in blokletters:

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze proef. Indien 
u akkoord gaat met de proef deze graag ondertekend terugsturen.

LET OP: U DIENT DEZE PROEF GOED NA TE LEZEN!!!

Voorstel: 1
Datum: 11-06-2018

Fred Kooij
Order: -
Klant:
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Na een lange periode van Corona en geen voetbal, mochten we dit seizoen eindelijk weer een competitie 
uitvoetballen en hoe?!

Het seizoen verliep met ups and downs; speelsters die (tijdelijk) stopte, geblesseerde, werkverplichtingen etc, 
waardoor we met een krappe selectie het seizoen hebben moeten doorlopen. Waarin we niet tot nauwelijks met 
een hele groep hebben kunnen trainen, maar dan toch dit resultaat hebben neergezet!

Overigens was dit bij beide teams het geval, maar door uiteindelijke hulp van elkaar en niet te vergeten van de 
MO17 hebben beide teams overtuigend het maximale resultaat behaald. Dubbelfeest VR 1 en VR 2 Kampioen!! 
Een fantastische prestatie waar iedereen trots op mag zijn en ik zeker trots op ben!

Monique van Veen

We schrijven 27 mei 2022,

In 2020 ben ik benaderd door Ron Petiet met de vraag of 
ik dames 2 wilde gaan trainen.
Dit was toch heel wat anders dan training geven aan de 
jeugd, maar ik had er wel flappers naar.
Na een oriënterend gesprek met de nieuwe hoofdtrainer 
Monique van Veen (speelde voor FC Utrecht en het 
Nederlands elftal en waar ze in 17 interlands 4x het net 
wist te vinden) had ik er een goed gevoel over om dit 
met veel plezier te gaan doen.

Maar na een aantal trainingen en wedstrijden kwam de 
moeilijkste tegenstander om de hoek kijken …… COVID 19, 
ook wel CORONA genoemd, ik houd wel van bier maar dit 
gaat wel ver.

Onze vrienden Mark & Hugo verboden ons om nog te 
trainen en geen wedstrijden meer te spelen, dit was 
toch een enorme domper dit omdat we onze eerste 4 
wedstrijden relatief makkelijk in winst om hadden gezet.
Het seizoen 2021-2022 mochten we weer volop 
trainen en voetballen en werden er heel wat lastige 
tegenstanders in onze poule ingedeeld. Dit was te 
merken aan onze eerste wedstrijd tegen het altijd lastige 
Apollo 68, er werd net aan met 20-0 gewonnen.
De rest van de wedstrijden verliep wel iets minder 
gemakkelijk maar werden toch relatief easy aan de 
zegekar gebonden.

Victoria O(bdam) bleef in ons spoor en waren wij ook 
verplicht onze wedstrijden te blijven winnen, dit lukte 
aardig tot zondag 24 april en traden de dames aan 
tegen dames van De Rijp. Een saillant detail is dat mijn 
bloed eigen nichtje bij De Rijp onder de lat stond en ze 
ranselde aardig wat ballen uit het doel.

De Rijp scoorde in de 1e minuut maar gelukkig maakte 
we vlak voor rust de 1-1-. Helaas sloeg De Rijp in de 1e 
minuut van de 2e helft wederom toe en werd het 1-2 en 
wat we ook probeerde het lukte niet meer om het net te 
vinden. WE VERLOREN ONZE EERSTE WEDSTRIJD!! 
Gelukkig pakte we de draad weer op en werden de 
wedstrijden in winst omgezet, maar Vicotria bleef in de 
achtervolging.

Volgens het competitieschema stond er een dubbele 
confrontatie met RKEDO 4 auf dass programm.
De eerste van de dubbele ontmoeting werd een 
eclatante 1-11 voor de dames van OHZ 2.
De zondag van 15 mei waren wij uit geroosterd en 
speelde de Zouaven tegen Victoria, en beste lezer 
wat denkt u … de Zouaven deed zijn sportieve plicht 
en versloeg Victoria met 3-2, dit kregen we overigens 
te horen van onze ‘’special one’’ leider Lisa, WE ZIJN 
KAMPIOEN!!!!! 

Zonde natuurlijk dat we zonder te spelen al kampioen 
waren, maar dit ter zijde.

22 mei, de dag van de kampioenschapswedstrijd, was 
RKEDO wederom de tegenstander. Voorafgaand aan 
de wedstrijd stond er in de kantine een fantastisch 
kampioensontbijt klaar, ook weer geregeld door Lisa, 
Roos en andere. Ook hadden de dames een fantastisch 
kampioensshirt geregeld, wat mede mogelijk is gemaakt 
door verschillende, gulle sponsoren.

Mevrouw Joosten die altijd alles voortreffelijk regelt, had 
voor Lisa en mij een mooie bos ruikers gefikst, waarvoor 
dank.

Seizoen Dames 1 en 2
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Bernou: Geweldig talent maar 
helaas door een langslepende 
blessure gedwongen om te 
stoppen.

Britt: Schiet met links en rechts 
knoerten hard, tijd gestopt maar 
goed overzicht, gewoon goed.

Cheline: Onze IJskoningin, helemaal 
top op de linksback positie.

Cloe: Een paar wedstrijden 
gespeeld helaas moeten stoppen 
door studie/werk, maar pijlsnel 
en maakt makkelijk goals, goede 
voetballer.

En dan de spelers die dit kampioenschap hebben mogelijk gemaakt.

Daan: Onze aanvoerder, rots in 
de branding, tijdens de zware 
warming-up altijd even rekken, 
scoort tijdens partijspel op de 
training bijna altijd.

Dees: Onze nestor, door een 
vervelende val een tijdje uit de 
running, nu weer up and running, 
houdt de jonkies in ons team 
makkelijk bij.

Fleur: Door een nare scheenbeen 
irritatie al een tijd geblesseerd, erg 
jammer, middenveld positief erg 
goed ingevuld.

Jessy: Voor de tegenstander een 
vervelende sta in de weg, goed 
bezig.

Lisette: De vuurpijl, altijd lachen 
inmiddels moeder geworden van 
een zoon genaamd ‘’Duuk’’.

Marly: De vrouwelijke 
Lewandowski, topscorer van het 
team met 50 goals (talent van haar 
moeder)

Merel: De  ‘’hinde’’, dartelt altijd 
langs de tegenstander, het 
voetballen gaat met sprongen 
vooruit.

Natascha: Keihard en
onverschrokken, speelt altijd goed.

Femke: Onze van der Sar, moeilijk 
te passeren, in 21 wedstrijden maar 
12 goals tegen erg jammer dat je 
volgend seizoen stopt.

Seizoen Dames 1 en 2
Eddie, onze interim voorzitter, las de opstelling voor en 
riep tevens de doelpuntenmakers om door de microfoon, 
en deed dit met verve.

Door de kampioenen werd er een fantastische pot 
gespeeld en RKEDO met 18-1 op de pijnbank gelegd.
Na de wedstrijd kregen spelers, leiders en trainers een 
mooie medaille omgehangen en kon het feest gedruis 
beginnen. DJ Jesse, ook beter bekend als DJ Mute/
Silence, verzorgde de muziek.

Al met al een geweldig seizoen en mijn speciale dank uit 
naar Roos die een paar trainingen bij mijn afwezigheid 
heeft overgenomen, de dames van OHZ 1 die altijd klaar 
stonden als we er te kort hadden, Lisa onze leider die 
alles tot in de puntjes regelt en Monique die mij bij raad 
en daad bij stond en prettig mee heb samen gewerkt 
(zonde dat Monique stopt maar wel verder gaat bij de 
meiden van OHZ).

12
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altijd makkelijk om genoeg spelers 
te regelen ook omdat we af en 
toe aan dames 1 spelers moesten 
afstaan, springt altijd in de bres 
voor haar spelers, don’t f… met haar 
spelers.

Quinty: Altijd bereid om mee te 
willen doen, goede verdediger met 
overzicht.

Renate: ‘’Grenate’’, schiet enorm 
hard, en wat was je blij met die 
wereld goal tegen RKEDO.

Roos: ‘’Rooske’’ voor intimi, stand-
in trainer, geweldig coachend/
voetballend voor de verdediging, 
erg knap na die zware blessure.

Samira: Kneppelhard, goede 
verdediger, maar alles rustig aan 
heh trainer.

Stef: Onze cornerspecialist, 
zowel links als met rechts neemt 
ze hoekschoppen fantastisch, 
multifunctioneel, wil alles uit de 
training halen.

Stefanja: Helaas door werk weinig 
wedstrijden gespeeld, heeft een 
goed schot.

Wendy: ‘’Der Bomber’’, wat kan die 
meid hard schieten, houdt niet van 
verliezen, en fantastische laatste 
man echt top.

Lisa: Onze leider, vorig en dit 
seizoen alles top geregeld, is niet 

Helaas stoppen er volgend seizoen een aantal spelers en zijn 
we genoodzaakt om met 1 vrouwenelftal door te gaan, Eddie en 
ondergetekende gaan volgend seizoen de dames trainen en hopen we weer 
op zo een mooi jaar. Fijne vakantie alvast en tot snel…

Mvg,

Pascal (die kale)

13
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Sportveiling groot succes!

Velen wilden niet met lege handen 
naar huis gaan en gingen ver. 

Over een jaar of vijf zijn we van plan 
dit weer te herhalen. Overtreffen zal 
moeilijk worden, maar we gaan ons 
best doen. Ook dan hopen we jullie 
allemaal weer net zo enthousiast in 
de aanloop naar de veiling als op de 
dag zelf te mogen treffen.
 

Arie Booij

Vrijdag 8 april, bijna een half jaar na de datum waarop we de sportveiling wilden organiseren, was het eindelijk 
zover. Met 66 kavels, een goed gevulde kantine met circa 80 aanwezigen, de veilingmeesters Wouter en Clemens 
die er zin in hadden en Fred Grim die de veiling opende, werd dit een historische avond. Rond de klok van 
middernacht waren alle kavels verkocht en was een opbrengst gerealiseerd van ruim € 18.000,-. Een fantastisch 
bedrag waarmee we een mooie buffer voor de komende activiteiten in ons jubileumjaar hebben opgebouwd en 
waarmee we onze plannen voor de verduurzaming van ons complex weer verder kunnen realiseren. 

Bijna vijf jaar geleden hadden we 
voor het eerst een sportveiling 
op de club. Toen hadden we iets 
meer kavels (72) alleen was de 
opbrengst beduidend lager. Dit jaar 
hadden we een mooie verzameling 
van items. Toegangskaarten 
voor de Grand Prix in Zandvoort, 
gesigneerde shirts van spelers 
van Ajax, weekendjes weg op de 
camping in Schardam of bij André 
en Anneke in Burgh-Haamstede, 
dinerbonnen, keukenapparatuur, 
een behanger voor een dag, een 
elektrische step, een drone, spellen 

en kinderspeelgoed, kaaspakket 
en visschotels. Teveel om op te 
noemen, maar vooral allemaal hele 
mooie dingen. We zijn alle personen 
en bedrijven die kavels hebben 
ingebracht zeer dankbaar!

Hoe mooi was het om te zien dat 
de kantine weer volgelopen was 
met zoveel mensen die de club een 
warm hart toedragen en mooie 
biedingen hebben gedaan. En hoe 
mooi was het om te zien dat bieden 
geen bieden meer was, maar een 
soort van wedstrijd werd. 

WWW.AGALLROUND.NL

Aanbouw
Verbouw
Renovatie

pasterkamp-installateurs.nl   |   0299 401 400
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Mijn naam is Harry Sierkstra. Ik woon in Hoorn samen met mijn vrouw Mirjam, zoon Sil en hond Hans. Mijn oudste 
zoon Harm woont zelfstandig. Mijn beroep is vrachtwagenchauffeur. Mijn hobby’s zijn (uiteraard) voetbal, muziek 
en varen.

Even voorstellen – Harry Sierkstra

Mijn carrière als voetballer heb 
ik beleefd in Zwaagdijk. Het 
hoogtepunt tijdens die carrière 
was de halve finale voor de beker 
tegen Spakenburg. Nadat ik mijn 
kniebanden afscheurde, ben ik 
gestopt met voetballen. Omdat ik 
erg van het spelletje hou ben ik een 
aantal jaren daarna verschillende 
trainer diploma’s (JVT en TC-3) gaan 
halen. Tijdens die periode ben ik 
begonnen de jeugd in Zwaagdijk 
te trainen en later te coachen. 

Daarna ben ik, ononderbroken, 
bij verschillende clubs in de regio 
hoofdtrainer of assistent trainer 
geweest. Het allerleukste aan het 
vak vind ik de onderlinge contacten 
en de voetbalcultuur. Oosthuizen 
lijkt mij een leuke dorpsvereniging 
met een aardige jeugd en een goede 
sfeer. 

Ik zal mij vooral richten op het 
trainen, coachen en begeleiden van 
het tweede elftal. Indien mogelijk, zal 

ik daarnaast op de wedstrijddagen 
Edwin assisteren bij de coaching en 
begeleiding van het eerste elftal. Ik 
kijk ernaar uit om samen met Edwin 
in Oosthuizen aan de gang te gaan.

Harry Sierkstra
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Het verhaal van de MO17
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ontwikkeling is dan ook geen toeval. 
We hebben regelmatig 'breder' 
gedacht. Op een bepaalde leeftijd 
komen er andere zaken in het leven 
van onze kinderen. Werken op 
zaterdag of zondag hoort daarbij, 
eindexamen, vriendje/vriendinnetje: 
allemaal heel normale zaken. Goed 
om te zien dat meiden blijven 
voetballen en dat we met z'n allen 
hebben gedacht in oplossingen. 
Ontzettend mooi om te zien dat er al 
diverse meiden hun debuut in dames 
1 of 2 hebben gemaakt en zo ook 
weer een bijdrage leveren aan onze 
mooie 75-jarige club. Het legt een 
nog stevigere fundering (Vroom) ;-) 
onder de gehele vrouwen afdeling 
van VV Oosthuizen.

Een aantal vaders en opa’s werden 
benaderd en zo zijn Jeroen van 

Vliet, Sander Middelbeek, André 
Middelbeek, Jan Duim, Jeroen 
Slaghuis, Marko Seunninga en 
Gerard Boerlage vol enthousiasme 
aan de slag gegaan als trainers. Als 
begeleiding voor de wedstrijden 
was er Corjan Jonk voor meiden 1 en 
Nanda van Gosen met Marlies Koster 

In dit zomernummer lezen jullie het verhaal over een fantastische groep enthousiaste en gedreven meiden, de 
MO17, geschreven vanuit de ogen van een grote groep van vrijwilligers; de organisatie, de trainers, de coaches en de 
originele quotes van beide teams mogen zeker niet ontbreken. 

Einde seizoen 2020-2021 kwamen 
we met een aantal dames en heren 
bij elkaar om de organisatie rondom 
de MO17 meidenteams op orde te 
krijgen. Dat lukte. Het geheim is dat 
er veel mensen zijn die allemaal wel 
iets willen doen, maar niet per se 3x 
per week. Zo ontstond er een groep 
van ongeveer 10 mensen die een 
bijdrage leverden op de maandag, 
woensdag en zaterdag. Er werd 
een training structuur neergezet 
qua oefenstof en qua organisatie. 
De groep meiden bestond met 
wisselende leeftijden uit ruim 30 
speelsters. Daar binnen kun je op 
de training dan prima differentiëren 
qua niveau, fysiek en mentaal. 

Zoals ieder jaar is het aan het eind 
van het seizoen weer een gepuzzel 
om tot een goede teamindeling 
voor het komende seizoen te 
komen. Na een aantal gesprekken 
met betrokken trainers, leiders en 
bestuursleden was de conclusie: 2 
MO17 teams. Dat dit een uitdaging 
zou worden, was direct duidelijk, 
want de jongste was pas 12 en de 
oudste al 18.

Het idee van 'Kind van de Week' 
kwam voort uit een stukje ouder-
kind participatie. Het ‘Kind van de 
Week’ was aanvoerder, deed een 
helftje keepen, had de wastas en 
de ouder van het betreffende kind 
vlagt een wedstrijd. Op die manier 
betrokken we meer ouders bij dit 
project en leverde iedereen een 
bijdrage aan kind, team, selectie en 
club. 

Het is ontzettend leuk om 
te zien dat de groep heel 
stabiel is gebleven wat betreft 
training opkomst en de 
daaruit voortvloeiende voetbal 

Daarnaast, wie zou deze bonte 
verzameling meiden elke week 
gaan trainen en begeleiden?
Jeroen van Vliet heeft hierin het 
initiatief genomen en heeft samen 
met Sander Middelbeek een plan
gesmeed om de meiden wekelijks 
met veel plezier te laten trainen, 
waarbij er genoeg trainers zijn en 
de meiden hopelijk ook nog iets 
leren.

Quote MO17-1

Geen wedstrijd zonder aanmaak!

Organisatie door Sander Middelbeek

De trainers
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de jongere meiden zich razendsnel 
hebben aangepast, hoe gezellig 
onderling – van jong tot oud – 
iedereen met elkaar om ging. Hoe op 
wedstrijddagen de teams elkaar uit 
de brand hielpen bij spelerstekort. 
Mede door deze positieve instelling 
van de meiden vonden wij het 
fantastisch om te doen. Wij willen 
een geweldig compliment geven aan 
deze meiden, zij zijn een voorbeeld 
voor vele andere teams!

voor meiden 2. Tevens ontstond het 
idee van “Kind van de Week” zoals 
hierboven reeds beschreven. 

Nu aan het eind van dit seizoen 
kunnen wij als trainers zeggen 
dat deze keuze heel goed heeft 
uitgepakt. Bijna elke training was 
er een goede opkomst, wij denken 
dat de meiden veel lol en plezier 
hebben gehad en waarschijnlijk 
hebben ze ook nog wel een beetje 
voetballen geleerd, want beide 
teams doen nog volop mee om 

Coach MO17-1 

Ik ben Corjan Jonk en mocht de afgelopen 2 jaar de coach van de MO17-1 zijn.
En ik heb dat met veel plezier gedaan. Ik heb de meiden in 2 jaar zowel letterlijk als figuurlijk zien groeien. We hebben te 
maken gehad met corona, dus soms was het lastig om het team voor de zaterdag compleet te krijgen, maar dan was er 
altijd de steun van de MO17-2. Ook de steun en samenwerking tussen de coaches, trainers en spelers was perfect.

In die 2 jaar is er naar mijn idee maar 1 wedstrijd verloren en ik denk 2 x gelijk gespeeld en de rest allemaal gewonnen. 
Dat is tot op heden een resultaat waar we als team inclusief trainers en de club super trots op mogen zijn. Waar ik 
vooral trots op ben, is dat dit team altijd positief is geweest, nooit een onvertogen woord naar elkaar en naar de leiding. 
Dit hebben we bij teams van de tegenpartij wel eens anders meegemaakt. Hier mogen wij echt trots op zijn. Dit is mijn 
laatste seizoen als coach van de meiden. Ik moet nu eigenlijk zeggen jonge vrouwen. Het is mooi geweest. Het was een 
voorrecht om deze groep te mogen coachen. Trots op de dames.

Coaches MO17-2

Wij, Nanda en Marlies, zijn de leidsters van MO17-2. Wij kennen de meiden 
al wat jaartjes, want dit is al het derde jaar achter elkaar dat wij deze groep 
leuke meiden coachen.

Het bijzondere van dit seizoen is dat de meiden één grote groep zijn. Dit 
is vooral handig met wedstrijden. Door de nodige blessures kunnen we 
makkelijker spelers bij elkaar lenen. Doordat de meiden al twee keer per week 
samen trainen, zijn ze gewend om met elkaar te spelen. De laatste tijd zijn 
hier de wedstrijden ook zoveel mogelijk op afgestemd. 

De meiden vinden het leuk om bij elkaar mee te doen. Leuk om te zien hoe 
gezellig ze het met elkaar hebben. Als ze zelf niet hoeven spelen, komen 
ze ook bij elkaar kijken om aan te moedigen. Wij zien dat de meiden door ze 
samen te voegen dichter naar elkaar toe gegroeid zijn. Het enthousiasme 
wat er al was, is nog groter geworden. Ook dit jaar gaan we weer proberen 
kampioen te worden!

het kampioenschap! Tuurlijk waren 
er tijdens de trainingen andere 
zaken (weekend, vriendjes, school, 
etc) veel belangrijker dan voetbal, 
kostte het ons soms wat moeite om 
het kwebbelende gezelschap stil 
te krijgen en hadden zij natuurlijk 
allemaal zelf een veel beter idee 
hoe de trainingen gedaan moesten 
worden. Maar wij kunnen alleen 
maar trots zijn op deze geweldige 
meidengroep. Hoe de oudere 
ervaren meiden de jongere meiden 
bij de hand hebben genomen, hoe 

Quote MO17-2

We winnen samen, we verliezen samen, we lachen samen, 

we vieren samen Wij zijn VV Oosthuizen voor altijd!

17



Kraaienroep editie 6, juli 2022

18

Gelukkig de bal rolt weer!!
maanden was ook hier dat er diverse 
wedstrijden bij zowel 3e, 4e als 5e 
omgezet/afgelast moesten worden mede 
door de corona.  Dit alles zal er mogelijk 
toe leiden dat er komend seizoen één 
elftal minder zal zijn.

Bij de Dames 1 en 2 is het de afgelopen 
periode ook niet makkelijk geweest 
om met twee teams te kunnen spelen. 
Diverse wedstrijden werden verplaatst 
om zo toch de wedstrijden van beide 
teams  te kunnen laten plaatsvinden 
en elkaar te kunnen helpen. Daarbij 
kwam er ook nog de hulp van diverse 
MO17-talenten. Want ja ook bij de dames 
afdeling lopen vele talenten!  Maar 
het mooie op dit moment is dat in het 
50-jarig bestaan van het damesvoetbal 
beide teams nog kampioen kunnen 
worden tijdens het schrijven van dit 
stukje. Hoe knap is dat? In zo’n moeizaam 
seizoen dan toch zo’n mooi resultaat.

Afgelopen tijd is er in ieder team druk 
geïnventariseerd. Wat dat precies gaat 
opleveren gaan we in het nieuwe seizoen 
zien. Hopelijk zullen de leden die nu 
twijfelen om te blijven voetballen alsnog 
de keus maken om lid te blijven. Dus met 
hoeveel teams en leden we in 2022-2023 
gaan starten, is nog even afwachten. Wel 
is het nu definitief dat er in het nieuwe 
seizoen een vriendenteam bij zal komen 
binnen de club. 

Tot slot wens ik iedereen alvast 
een mooie zomer en geniet van alle 
evenementen rondom het 
75-jarig jubileum van de club. Graag 
allemaal tot het begin van het nieuwe 
seizoen.

Sportieve groet,

Ron Petiet 
Voetbalzaken

Wat een gekke tijd hebben we met z’n 
allen achter de rug en wat is iedereen 
blij dat er weer  gevoetbald kan worden 
met publiek langs de lijn en gewoon weer 
lekker gezellig de kantine open. 
Dit hebben we met elkaar vreselijk 
gemist.

Gelukkig kunnen nu ook alle 
evenementen voor ons 75 jarig jubileum 
doorgaan. De afgelopen tijd is er achter 
de schermen veel gebeurd en gelukkig 
veel positieve zaken, zoals het verlengen 
van het contract van hoofdtrainer Edwin 
Degenaars en het aanstellen van de 
nieuwe trainer Harrie Sierkstra voor 
het 2e elftal als opvolger van Mike van 
Mierlo. Pascal Slaghuis blijft de Dames 
ook komend seizoen trainen en gaat 
dat samen doen met Eddie Aarse. Ook  
Richard Boor gaat komend seizoen door 
als keeperstrainer. Dat betekent dat op 
technisch gebied het plaatje aardig rond 
is bij de mannenselectie. 

Monique van Veen, de hoofdtrainster 
bij de Dames, had haar contract niet 
verlengd. Maar vanaf februari ben ik met 
Monique in gesprek gegaan met een 
uitgewerkt plan om haar voor de club 
te behouden en welke rol zij daar dan ik 
kon gaan spelen. Daar is uiteindelijk het 
volgende plan uitgerold. Ze zal vanaf het 
seizoen 2022-2023 als technisch jeugd 
coördinator binnen de club actief zijn. Met 
haar achtergrond van zowel jongens als 
meisjes trainen en dames is dit voor de 
club hopelijk een prachtige toevoeging 
voor de jeugdafdeling.

Monique  gaat de cursus  
voetbalkadercoach volgen vanaf 
september 2022 en gaat zelf de MO20 
trainen en begeleiden. Daarnaast gaat 
Monique de jeugdtrainers begeleiden 
en ondersteunen en ook aandacht voor 
jeugdleiders en ouders zal zij oppakken 
om zo onze jeugdafdeling hopelijk weer 
een boost te geven naar een mooie 
toekomst. Wij wensen haar vanuit het 
bestuur veel succes met deze nieuwe 
uitdaging en uiteraard zullen we haar 
ondersteunen waar dat nodig is.

Vanaf december 2021 ben ik als 
coördinator voetbalzaken zo nu 
en dan aangeschoven bij jeugd 
bestuursvergaderingen om zo ook 
goed op de hoogte te zijn wat er in de 
jeugdafdeling gebeurt en speelt. Mooie 
ontwikkeling in het jeugdbestuur is dat 
Remco Schurink het stukje voetbalzaken 
daar op heeft gepakt en samen hebben 
wij dan ook intensief  contact om 
zo goed op de hoogte te zijn van de 
ontwikkelingen. Door de invulling van 
Remco ontlast dat weer andere mensen 
binnen het jeugdbestuur. Mooi zou 
zijn dat er meerdere jongere mensen, 
maar uiteraard ook oudere, iets voor 
de club zouden willen betekenen. Vele 
handen maakt licht werk en het hoeft 
echt niet veel tijd te kosten. Het kan 
zijn ondersteuning in het jeugdbestuur, 
hoofdbestuur, technische commissie of 
iets in ondersteuning bij een jeugdtraining 
of wedstrijd.

Als je dit zo leest en denkt dit spreekt mij 
aan of je weet iemand die dit mogelijk 
wel leuk vindt, laat het mij of een ander 
bestuurslid weten of voor de jeugd Remco 
Schurink.

We gaan richting einde seizoen 2021-2022 
en als we kijken naar de resultaten van 
de selectie zijn die nogal wisselend. Dit 
komt mogelijk door vele wisselingen in de 
bezetting door diverse omstandigheden, 
maar vooral blessures en corona waren 
twee belangrijke oorzaken. Hierdoor is 
er misschien ook wel een hele positieve 
ontwikkeling ontstaan. Het ene na het 
andere jeugdtalent dient zich aan bij de 
selectie en inmiddels hebben ook diverse 
talenten al gedebuteerd in zowel het 1e 
als 2e team. Voor een kleine dorpsclub als 
VV Oosthuizen mag je daar best wel trots 
op zijn.

In de lagere senioren, inclusief het 7 
tegen 7 team, is afgelopen maanden veel 
energie gestoken door Jeep Hamstra 
als coördinator. Er is regelmatig overleg 
met de aanvoerders geweest om alles 
in goede banen te leiden en eventuele 
personele problemen onderling op 
te lossen. Groot probleem afgelopen 



0019

Als 18-jarige maakte hij, met 
een aantal anderen, de overstap 
van SV Kwadijk naar onze 
voetbalvereniging. Hij heeft 11 jaar 
bij ons gevoetbald in het 5e team. 
Een aantal ploeggenoten speelt nu 
nog in het 3e team. Hij trainde ook 
graag en heeft zelfs een keer de 
meeste trainingen gehaald tot aan 
de winterstop. Steeds vaker last 
kreeg van kleine ongemakken in 
combinatie met zijn werk, hebben 
hem doen besluiten om te stoppen. 

Jeroen is in loondienst begonnen 
bij Ruiter Dakkapellen. Na het 
faillissement van zijn werkgever in 
2013, is hij begonnen als zelfstandig 
ondernemer. Dit was in de tijd van 
de bankencrisis en dat de bouw 
stillag. Een zeer moeilijke stap, 

Wil je nog iets kwijt wat we niet besproken hebben? 

“Ik vind het uniek dat er zoveel vrijwilligers zich inzetten voor deze vereniging en heb hier heel veel waardering voor. Het 
ziet er allemaal zeer verzorgd uit en ook laat de club zien dat verduurzaming moet gebeuren en ik ben blij dat ik met mijn 
sponsoring hieraan een bijdrage kan leveren”. 

Wilt u meer weten over de BASkapel en dakramen neem eens een kijkje op zijn website: 

www.jknijndakramen.nl of mail naar info@jknijn.nl of bel 06 - 546 531 22.

Een nieuw reclamebord en een aantal kavels voor de veiling: de redenen om eens nader kennis te maken met onze 
sponsor Jeroen Knijn. Bij binnenkomst in de kantine in plaats van koffie is het “Jeroen kan je even helpen?”. De handen 
meteen uit de mouwen en dat tekent meteen hoe Jeroen is. 

maar hij kon voor een paar dagen in 
onderaanneming weer dakkapellen 
plaatsen en pakte allerlei 
timmerklusjes op. Maar zijn hart lag 
toch bij de dakkapellen.

Met zijn ervaring in de dakkapellen 
is hij ruim 6 jaar geleden partner 
geworden van BASkapel. Dit bedrijf 
levert schuine dakkapellen met 
VELUX dakramen, zodat ook alle 
decoratie van VELUX erbij geleverd 
kan worden. Het voordeel van deze 
kapel is dat in de meeste gevallen 
er geen vergunning voor nodig is. 
Door de schuine inval komt er ook 
meer licht in de kamers. BASkapel is 
groeiende en er worden er steeds 
meer geplaatst. In Oosthuizen zijn 
er ook al 10 geplaatst. Ook is Jeroen 
op een zaterdag periodiek aanwezig 

in de showroom bij VELUX voor 
verkoop en advisering. Het samen 
met de klant bespreken van de 
mogelijkheden, komen met ideeën 
en het delen van zijn ervaringen, 
vindt hij erg leuk om te doen. Voor de 
klant is het ook belangrijk dat degene 
met wie ze afspraken maken, ze ook 
komt plaatsen. 

Wat betekent de club voor jou? “Alle 
jaren in een leuke sfeer met elkaar te 
hebben gevoetbald. We waren een 
hechte vriendenploeg. Deze ploeg 
komt nog steeds 1x per jaar bij elkaar 
om oude herinneringen met elkaar 
op te halen, dus dat zegt genoeg”. 

Sponsor uitgelicht
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Onze damesafdeling bestaat dit jaar 50 jaar en dat wilden we in dit jubileumjaar niet 
zomaar voorbij laten gaan. Het idee was om de Oud-Leeuwinnen (oud speelsters 
van het Nederlands team) uit te nodigen voor een wedstrijd tegen een dames elftal van ons. De contacten waren gelegd en een 
sponsor was al bereid een deel van de kosten te betalen. Daarnaast ontstond het idee om vooraf een wedstrijdje walking football te 
organiseren met oud speelsters van Oosthuizen. Dus daar moesten speelsters voor benaderd worden. 

Bij mijn eerste bezoek, aan Everdien Mak haalde zij meteen een foto uit de kast en noemde allemaal namen op, die ik niet op mijn 
lijstje had staan. Ik dacht: dat wordt nog een hele klus. Vervolgens heb ik een overlegje gepland met Everdien, Bianca Slager en Marja 
Wijker. Er kwamen steeds meer namen bij en toen ontstond het idee om een reünie te organiseren. Door corona kon er niet op 26 
maart gevoetbald worden, de datum werd verplaatst naar 23 april. Helaas kregen we van de organisatie van de Oud-Leeuwinnen 
bericht dat zij voorlopig geen wedstrijden zouden gaan spelen. Dat was een streep door de rekening, maar mocht de pret niet 
drukken. Om ook uit de jongere generaties namen te weten te komen, werden Desiree Honkoop en Paula de Gier gevraagd of ze 
wilden helpen. Ook zij waren razend enthousiast en de commissie was gevormd. 

Intussen op zoek gegaan naar de fotoboeken van Jaap Blasweiler, die we boven in de kantine vonden. Voor de dames uit de 
commissie een genot om weer eens aan de hand hiervan oude herinneringen op te halen. Uiteindelijk hebben we 175 oudleden in 
kaart gebracht. Een mooie uitnodiging was inmiddels gemaakt en toegestuurd. 

Reünie 50 jaar damesvoetbal 
23 april 2022



De aanmeldingen gingen onze verwachting te boven. Uiteindelijk hebben 90 oudleden zich aangemeld en deze 
middag bezocht. Ook kon men zich opgeven voor een partijtje voetbal of walking football. Na de koffie en thee en de 
welkomstwoorden van Eddie en Dees gingen 18 speelsters een onderling partijtje spelen. Best nog fanatiek. Gescoord 
werd er niet. Op het veld ernaast gingen 8 dames in een 4 tegen 4 duel walking footballen en ze hadden er veel plezier 
in. Het voetballen is een aantal dames goed bevallen, want na een oproep van onze voorzitter of ze niet weer iets 
wilden gaan doen, zijn er contacten gelegd om misschien weer eens of wat vaker af te spreken voor een partijtje. 

Jeep Hamstra

Na de koffie en partijtjes werd er 
onder het genot van een hapje en 
een drankje gezellig met elkaar 
gesproken. Het weer werkte prima 
mee, dus iedereen was gezellig 
buiten. Af en toe even kijken 
naar de foto’s op de tv’s binnen 
en buiten, maar vooral lekker 
bijkletsen met elkaar. Tussendoor 
werd Desiree Honkoop door 
onze voorzitter in de bloemetjes 
gezet voor meer dan 40 jaar 
lidmaatschap. Zij ontving een 
oorkonde voor haar sportieve en 
langdurige inzet bij onze vereniging. 
Ook dankte de voorzitter de 
commissie voor hun inzet om 
deze middag georganiseerd te 
krijgen. Voor de aanwezigen was 
er aan het eind van de middag 
nog een broodje, saté en patat. 
We werden goed verzorgd door de 
oud-kantinemedewerkers Annie 
Kochheim, Inge Koehoorn bij de 
koffie en Marian achter de bar. Ron 
en Roel, bedankt voor het heerlijke 
eten.

Na het eten kwamen de huidige 
nog voetballende dames met 
hun partner om een onderlinge 

wedstrijd te spelen. Omdat er 
nog dames bleven zitten van de 
reünie, bleef het gezellig op de 
club en werd het steeds drukker. 
Na een snelle goal voor de dames 
bleken de partners toch ietsje te 
sterk. Inmiddels was de DJ al aan 
het draaien. Ron Petiet had op het 
laatste moment nog iets weten 
te regelen. De kantine stroomde 
langzaam vol en het werd een 
gezellige afsluiting van deze dag. 
Lisa bedankt voor het regelen van 
het avondprogramma met Mariska 
en tot slot nog onze barjongens 
Aad, Richard, Roel en Albin bedankt 
voor jullie inzet. 

We kijken terug op een zeer 
geslaagde reünie met een hoge 
opkomst. Er is veel werk voor 
verricht en dan geeft zo’n opkomst 
een zeer tevreden gevoel. Ik wil 
Bianca, Marja, Dees en Paula 
bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme, die zeer aanstekelijk 
werkte. We hebben iets neergezet 
waar we als club trots op kunnen 
zijn en vooral dat de aanwezigen 
zeer genoten hebben van deze dag. 
Het was een top dag. 

21
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In het kader van ons 75-jarig bestaan ontstond het idee om naast De Rebellen nu ook Lucky Ajax te vragen voor een 
wedstrijd. De bedoeling was om deze wedstrijd als start te zien van onze jubileum activiteiten voor dit seizoen, maar 
door corona liep dit anders. Er werd besloten om in mei een datum te plannen in de hoop dat we dan wel zouden 
kunnen voetballen. De commissie van 5 jaar geleden was bereid om de organisatie weer op te pakken. Onder leiding 
van Nico Draaijer, bestond de commissie uit Jacko Borst, Dylan Draaijer, André Middelbeek en ik. Als datum werd 14 mei 
gekozen. Het bleek ook weer de eerste wedstrijd van Lucky Ajax te zijn. Hun laatste wedstrijd was in september 2019. 
Het draaiboek van 5 jaar geleden werd van stal gehaald. De opzet was om geen entree te heffen. Daar heb je dan 
sponsoren voor nodig en die hebben we weten te vinden. PSA Accountants (Arie Booij), Stern, Danmel, De Vrienden van 
Oosthuizen en een anonieme sponsor namen de kosten voor de komst van Lucky Ajax voor hun rekening. Super blij mee 
en sponsoren: nogmaals hartelijk bedankt. 

Daarna moest een Oosthuizen-team samengesteld worden. Bedacht was om uit alle teams van het tweede tot en met 
de recreanten in ieder geval de aanvoerders te laten voetballen en dan nog uit elk team een paar andere spelers, die 
zich (extra) inzetten voor de club. De spelers werden uitgenodigd en de meesten waren erg blij dat ze mee mochten 
doen. Als leiders werden de huidige leiders van de teams (Gerard, Pascal en Eddie) uitgenodigd. Als grensrechters 
konden we Fred Modder en Jaap Bol belonen voor hun regelmatige inzet als scheidsrechter. Om zo goed mogelijk voor 
de dag te komen, is er op vrijdag 6 mei een training gehouden, waarbij de spelers werden verrast met als trainer onze 
eigen Ajaxtrainer Sander Middelbeek, die ondanks zijn drukke agenda bereid was om dit voor ons te doen. Super! 

Wedstrijd Lucky Ajax tegen Oosthuizen,
14 mei 2022
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Ondanks dat er heel veel geregeld was qua PR, ons team, shirtjes, andere organisatorische zaken, moest ook de kantine 
gereed gemaakt worden voor dit grootse evenement. Onder leiding van Ron Kunst en heel veel vrijwilligers werden 
extra horecapunten geregeld, een tent om Lucky Ajax en onze spelers te ontvangen, alles moest natuurlijk koud komen 
te staan en de laatste reclameborden en vrienden kwamen nog op het bord en langs het veld. Alles is eraan gedaan om 
deze wedstrijd tot een succes te maken. 

Alle spelers werden door onze gastvrouwen en organisatie ontvangen. Scheidsrechter was Dick Jol. Ze werden voorzien 
van luxebroodjes met koffie/thee. Bij de Oosthuizen spelers gespannen kopjes om tegen deze zeer ervaren Ajaxspelers 
te mogen spelen. Na een opkomst met onze jongste jeugd en vuurpotten kon onze spreekstalmeester Hans Frikkee de 
teams aankondigen. Daarna met z’n allen op de foto.

Ook werd een minuut stilte in 
acht genomen voor het plotseling 
overlijden van Harry Honings en het 
overlijden van oud-spelers van Ajax, 
Henk Groot en Jordy Lukoki. Dé man 
van Lucky Ajax, Sjaak Swart, was al 
vroeg op de club en kon zijn veel 
jongere medespelers begroeten. 

In de eerste helft konden we nog 
goed partij geven en door goed 
keeperswerk van onze routinier 
Richard Boor gingen we met 
1-0 achterstand de rust in. Na 
de rust kwam Sjaak in het veld 
en wij hadden als tactische zet 
André Middelbeek als mandekker 
aan hem gekoppeld. Uiteindelijk 
werd het 0-5 voor Lucky Ajax, 
maar iedereen keek terug op een 
geslaagde wedstrijd. Minpuntje 
was het uitvallen van Fred Kooij 
met wat later bleek een gebroken 
sleutelbeen. Na afloop was er een 
drankje en een buffet in de tent 
voor alle spelers en begeleiding. 
Uitstekend verzorgd door onze 
gastvrouwen en natuurlijk 
Ron Kunst, die het perfect geregeld 

had met zijn vele mensen in en 
buiten de kantine. De Amsterdamse 
zangers zorgden snel voor een 
goede sfeer en we eindigden 
met een zeer gezellige afsluiting/
feestavond.

De commissie bedankt iedereen, 
die in welke vorm dan ook 
geholpen heeft om van dit 
evenement een groot succes te 
maken. Zonder al deze vrijwilligers 
zouden wij het niet kunnen 
organiseren, maar we hebben als 
kleine club weer laten zien waar 
we groot in kunnen zijn. Een super 
geslaagde dag en top PR voor onze 
vereniging. 

Jeep Hamstra
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Nieuws vanuit de Sponsorcommissie:
Sponsor- en Vriendenavond
Wat zijn we toch trots. Een geweldig evenement mogen meemaken. Lucky Ajax is op bezoek geweest bij VV Oosthuizen. 
Dit viel tegelijk met de Sponsor – en Vriendenavond van onze club. Het weer speelde mee en daardoor hebben we een 
groot aantal bezoekers mogen ontvangen. Onder hen natuurlijk veel vrienden en sponsoren. Onder het genot van een 
hapje en drankje werd het 75-jarig bestaan van VV Oosthuizen gevierd. De sponsoren en vrienden werden verwelkomd 
met een kleine attentie als aandenken aan de club. 

Voor de sponsoren of vrienden die alsnog graag een attentie willen ontvangen, mail dan naar sponsorcommissie@
vvoosthuizen.nl of app met Albin Zwiers op 06-2246 9738. 

Tijdens de sponsor- en vriendenavond hebben we niet alleen vrienden en sponsoren gesproken, maar hebben we ook 
nieuwe vrienden gemaakt voor op het bord. Ware het niet dat het bord vol is, maar daarvoor komen we spoedig met een 
oplossing. Hoe meer vrienden, hoe beter. Inmiddels hebben we al ongeveer 110 vrienden. Een droom die uitkomt, want 
ieder bedrag dat een vriend binnenbrengt, wordt niet meegenomen in de begroting, maar wordt besteed aan uitgaven 
die juist niet zijn begroot. Zo hebben de vrienden eerder gerealiseerd: digitaal scorebord, pannaveldje, Lucky Ajax, dug-
outs etc. etc. 

Het A-veld 
Tja, er is gelukkig weinig ruimte voor nieuwe sponsoren op het A-veld. Binnenkort komt er wel 9 meter vrij, een mooie 
kans om daar je bord op te hangen. Heb je vragen? Kom alsjeblieft bij de Sponsorcommissie op de lijn. 

Wist u overigens dat de afdeling onderhoud, de mensen die op maandag, woensdag en vrijdag het terrein onderhouden, 
recent alle reclameborden hebben gewassen?  Het ziet er weer fantastisch uit. 

Nieuwe vorm van sponsoring
We onderzoeken of er bedrijven zijn die een kleedkamer willen sponsoren. Bijvoorbeeld Kleedkamer 1 wordt de Vroom 
kleedkamer. Binnen de sponsorcommissie wordt dit verder uitgewerkt. Te denken valt aan een mooi logo op de deuren. 
Daarover later meer. 

Administratief
De facturen van sponsoren en vrienden zijn vrijwel allemaal betaald. Door omstandigheden is helaas niet iedere 
factuur inbaar gebleken en hebben we daar als sponsorcommissie een passende oplossing voor gekozen. Denk aan de 
afgelopen twee jaren waar bedrijven het moeilijk hebben gehad. Daar waar sponsoren ons nooit in de steek hebben 
gelaten, hebben we dat andersom nu ook niet gedaan en hebben we in een aantal gevallen maatwerk toegepast. Hoe 
mooi dat we daarmee wel de trouwe sponsoren mochten behouden.

Woord van dank
Rest mij verder om Michiel, Jeep, Michel en Matthijs hartelijk te bedanken. 

Jeep, je houdt onze commissie scherp door te notuleren, ons te herinneren aan de actielijst en hebt een prachtige 
inbreng als het gaat om de koppeling naar bijvoorbeeld de afdeling onderhoud. Ook administreer je alle sponsoren en 
vrienden zodat er eigenlijk niets mis kan gaan. Dank je wel Jeep!!

Michel, Jij zorgt ervoor dat alle bedragen worden geïnd en dat bijgehouden wordt wie en wanneer er is betaald. Kort na 
de zomervakantie ga je er weer tegenaan om alle facturen weer op te maken. Ook de koppeling met het hoofdbestuur 
waar je in zit. Dank voor jouw inzet in de SC!!

Michiel, met jouw vakkennis zorg je er voor dat we de juiste informatie krijgen over reclamezaken. Je adviseert niet 
alleen ons, maar ook sponsoren. Met je bedrijf doe je dit tegen een kostprijs en verder je persoonlijke inzet natuurlijk als 
vrijwilliger. Jij ook bedankt voor je hulp!!
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Matthijs, helaas heb je de SC verlaten, maar ik wil je alsnog bedanken voor jouw inzet, het overdragen van je vakkennis 
en daarmee je inbreng binnen de SC. Dank nogmaals!!

Als dank aan de heren hierboven, hebben ze onlangs een mooi (en lekker) bierpakket mogen ontvangen. 

Nogmaals, alle vrienden, sponsoren en leden van de sponsorcommissie: een fijne zomervakantie / zomerstop en graag 
tot snel op onze club.  

Groet, 
Albin Zwiers

Hoofdsponsor Maandag verlengt contract

De heren Rob Entjes sr. en Rob Entjes jr. hebben er voor gezorgd dat hun bedrijf Maandag BV hoofdsponsor blijft 
van VV Oosthuizen. Dit is voor de sponsorcommissie een fantastisch resultaat. Maar liefst drie jaar is de bestaande 
overeenkomst verlengd. Een landelijk en immens groot bedrijf dat onze VV tot de sponsoren mag rekenen, is natuurlijk 
fantastisch. Vader en zoon Entjes worden hierbij dan ook (nogmaals) hartelijk bedankt voor hun inzet/sponsoring. 
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Lagere senioren compleet vernieuwd
Met ingang van het seizoen 2022-2023 zullen de lagere senioren in een compleet nieuwe indeling terugkomen. Met 
jarenlang een volgepakt 4e en 5e elftal, verandert dat na de zomer. 

Doordat een aantal leden 
wegvallen en sommige jongens met 
werk en gezinnetjes zitten, fuseren 
deze teams. Zowel het 4e als het 
5e elftal liepen dit seizoen tegen 
personele problemen. Zondagen 
met te weinig man resulteerde 
vaker in een 3-0 op papier dan een 
strijd om de 3 punten op het veld. 
De fusie is een oplossing zodat de 
jongens die graag door willen, de 
kans hiervoor krijgen met genoeg 
spelers. Dat betekent dus ook dat 
er een plekje vrij komt voor een 
nieuw senioren team!

Onder leiding van Jesse Rutz 
heeft dit team vorm gekregen. In 
sommige gevallen moet zo’n nieuw 
team aan elkaar wennen. Een 
beetje wennen aan elkaars passing, 
wat looplijnen en trainingen 

voordat je elkaar blindelings kunt 
vinden. Voor dit nieuwe team is dat 
niet het geval. De mannen van de 
nieuwste groep Kraaien kennen 
elkaar vanuit de jeugd (JO-19). We 
kunnen wel stellen dat ze op elkaar 
zijn ingesteld door de resultaten 
uit het verleden. Natuurlijk zijn dat 
geen garanties voor de toekomst 
want senioren voetbal pakt soms 
totaal anders uit. 

Met de sfeer komt het wel goed, 
want het is eigenlijk één grote 
vriendengroep die het plezier van 
voetbal met elkaar wil delen. Het 
team zal starten in de 5e klasse 
en zal vanaf daar de weg omhoog 
zoeken. Volgens deze woorden 
gaat het nieuwe team dus uit van 
eigen kracht en het plezier met 
elkaar om zo het kampioenschap 
aan te vallen. 

De precieze invulling van het team 
en rugnummers wordt na de zomer 
bepaald. De puntjes worden dan 
op de ‘i’ gezet. Maar dat het team 
een nieuwe impuls gaat geven aan 
de senioren, is een zekerheid. Het 
team straalt jeugdigheid, strijdlust 
maar met name enorm veel plezier 
uit. Als ik in mijn glazen voetbal kijk, 
zie ik een stralende toekomst voor 
deze heren. 

PS: team onderhoud, stof de platte 
kar maar alvast af en geef hem een 
likkie verf. Wie klopt daar zo hard 
op de deur..?! 

Groet,
Jim
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Gelukkig hebben we weer een seizoen kunnen voetballen. Aan het begin nog wat rommelig met veel wedstrijden 
die werden afgelast door corona. Maar inmiddels draait het weer als vanouds. Ten tijde van het maken van dit 
clubblad, zijn we achter de schermen alweer druk bezig met het volgende seizoen. Op een aantal zaken die spelen, 
gaan wij hierna dieper in.

Bij de spelvorm waarbij er 4 tegen 4 of 6 tegen 6 gespeeld wordt, is er één dispensatiespeler per team toegestaan. 

Bij 8 tegen 8 is het maximum aantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie 
dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. 

In gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, mogen meiden één jaar ouder zijn (automatische 
dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet 
nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

In het meiden- en vrouwenvoetbal wordt het competitieaanbod in het seizoen 2022/2023 voor de MO13 t/m 
MO20 vernieuwd. In zowel de categorie A als B mag er met dispensatiespeelsters gespeeld worden. Voor beide 
categorieën geldt dat er maximaal drie dispensatiespeelsters per wedstrijd mogen deelnemen. Ook de teams die 9 
tegen 9 spelen mogen gebruik maken van drie dispensatiespeelsters. Een dispensatiespeelster mag maar één jaar 
ouder zijn.

In de volgende tabel kan je lezen wat dit concreet betekent.

•

•

•

•

Indelingen jeugd 2022-2023

Elk jaar wordt in de periode van 
januari tot en met mei onderzocht 
hoe wij de jeugd van het komend 
seizoen kunnen indelen. Hierin 
spelen diverse factoren een rol. 
Denk daarbij aan het aantal leden, 
wie stoppen en wie komen erbij, 
welke talenten verdienen het om 
in een hogere leeftijdsgroep te 
spelen om zich te kunnen blijven 
ontwikkelen en wie wil er juist in 
een leeftijdsgroep met vriendjes 
of vriendinnetjes spelen, maar 
mag daar op leeftijd weer niet 
in spelen. Een complexe puzzel 
elk jaar waarover de technische 
jeugdcommissie zich, samen met 
leiders en trainers, over buigt.

Wat ook belangrijk is om te weten, 
is dat we voor wat betreft de 
indelingen vooral gebonden zijn 
aan richtlijnen die wij, net als 
elke andere club, van de KNVB 
meekrijgen. Als relatief kleine 
club vraagt met name dit laatste 
veel van ons en zijn wij soms 
genoodzaakt om op basis van het 
aantal spelers dat wij hebben en 
de KNVB-regels, een team dat 
grotendeels uit spelers bestaat 
die bijvoorbeeld nog in de O13 
zouden moeten spelen, in de O14 
of O15 competitie in te schrijven 
omdat we dat team met (te) 
veel dispensatiespelers moeten 
aanvullen.

We krijgen daar ook veel vragen en 
reacties op, waardoor het ons goed 
leek om voor het komend seizoen 
de leeftijds- en dispensatieregels 
even onder elkaar te zetten. 
Hopelijk nemen we hier op 
voorhand ook een aantal vragen 
mee weg die jullie hebben bij de 
indelingen die, mogelijk bij het 
uitbrengen van het clubblad, op de 
website gepubliceerd zijn. Mochten 
er toch nog vragen zijn, benader, 
uiteraard met begrip voor de regels 
waar wij ons als club aan moeten 
houden, één van de leden van 
de technische commissie of het 
jeugdbestuur. 

Voor het seizoen 2022/2023 zijn de regels (NB: wij spelen met onze jeugd in de categorie B) als volgt:

Jeugdzaken
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Dispensatie hoeft niet meer te worden aangevraagd bij de KNVB. Het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) 
voert hierop automatisch een controle uit, waardoor het maximaal aantal dispensatiespelers niet kan worden 
overschreden. 

Meer informatie vind je op Dispensatie categorie A en B veld | KNVB

Technisch jeugdcoördinator

Met ingang van het seizoen 2022-2023 zal Monique van Veen onze club op het gebied van voetbal-technische 
zaken komen versterken. In het afgelopen seizoen was Monique nog hoofdtrainer van onze damesselectie. Daar 
gaat zij mee stoppen. 

Gelukkig blijft Monique behouden voor de club en gaat zij vanaf komend seizoen ons helpen met voetbaltechnische 
zaken. Voor de jeugd betekent dit dat Monique zich zal storten op onder meer het jeugdbeleid en de uitvoering 
daarvan. Een belangrijk onderdeel daarvan zal de ondersteuning en begeleiding van de jeugdtrainers zijn. Aan de 
trainers ook de oproep hier gebruik van te maken, want alleen in een goede wisselwerking zal dit goed kunnen 
gaan werken. Op maandag 20 juni heeft zij het plan voor komend seizoen toegelicht. Wij wensen Monique veel 
succes toe met deze nieuwe rol.

Jeugdzaken
Competitie Spelvorm Geboortejaar Aantal dispensatiespelers

JO7 4x4 2016 In alle klassen maximaal 1 per team

JO8 6x6 2015 In alle klassen maximaal 1 per team

JO9 6x6 2014 In alle klassen maximaal 1 per team

JO10 6x6 2013 In alle klassen maximaal 1 per team

JO11 8x8 2012 In alle klassen maximaal 2 per team

JO12 8x8 2011 In alle klassen maximaal 2 per team

JO13 11x11 2010 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO14 11x11 2009 In alle klassen en lager maximaal 3 per team

JO15 11x11 2008 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO16 11x11 2007 In alle klassen en lager maximaal 3 per team

JO17 11x11 2006 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO18 11x11 2005 In alle klassen en lager maximaal 3 per team

JO19 11x11 2004 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team

JO23 11x11 2000 In alle klassen en lager maximaal 3 per team

MO11 8x8 2012 In alle klassen maximaal 2 per team

MO13 9x9 of 11x11 2010 In alle klassen maximaal 3 per team

MO15 9x9 of 11x11 2008 In alle klassen maximaal 3 per team

MO17 9x9 of 11x11 2006 In alle klassen maximaal 3 per team

MO20 9x9 of 11x11 2004 In alle klassen maximaal 3 per team



Trainers en leiders 2022-2023
Naast het indelen van teams, is de afgelopen periode ook weer hard gewerkt aan het invullen van de trainers- en 
leidersfuncties voor onze jeugdteams. Wat is het mooi om te zien dat er zoveel betrokken mensen zijn die het leuk 
vinden om onze kinderen te laten trainen en op de wedstrijddag te begeleiden. Deze functies zijn cruciaal en aan 
iedereen die dit doet en blijft doen: bedankt namens de kinderen en de club. Toch komt het voor dat we aan het begin 
van het seizoen nog een enkele trainer of leider nodig hebben. Wil je hierin iets betekenen, neem dan contact op met 
het jeugdbestuur. 

Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen we vanuit het jeugdbestuur een “trainers- en leider bijeenkomt” gaan 
organiseren. We gaan dan in op zaken als het digitaal wedstrijdformulier, normen en waarden binnen de club, de 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), de wastas, rijden naar een uitwedstrijd, vlaggen bij een wedstrijd, materiaal en 
trainingstijden et cetera. Maar ook zullen we voldoende tijd inruimen om te reageren op vragen. De datum van 
de bijeenkomst zullen we communiceren zodra we deze hebben. Wat ons betreft geen vrijblijvende bijeenkomst, 
maar dusdanig belangrijk dat we hopen dat elke trainer/leider aanwezig is. Overigens zijn de trainers/leiders van de 
seniorenteams ook van harte welkom.

Haal je spelregelbewijs op tijd
Voor spelers en speelsters geboren in het jaar 1998 t/m 2004 was het eerder verplicht om het spelregelbewijs te halen. 
Nu zijn de spelers die geboren zijn in het jaar 2005 aan de beurt om het spelregelbewijs te halen. Doe dit voor aanvang 
van het nieuwe seizoen om te voorkomen dat jij (en mogelijk jouw team) anders niet mogen voetballen. Je hebt tot de 
eerste officiële wedstrijd in het seizoen 2022/2023 de tijd om het spelregelbewijs te halen. Als je het spelregelbewijs 
niet hebt, mag je niet voetballen.

Vanuit de club ontvangt iedereen die het spelregelbewijs moet halen een bericht per mail. Wat wij echter heel 
vaak merken, is dat het mailadres wat bij de club bekend is, niet meer het mailadres is wat wordt gebuikt. Mocht je 
dus geen mail gehad hebben (waarschijnlijk ben je overigens ook al door je leider geïnformeerd), zorg er dan voor 
dat je juiste mailadres alsnog bekend wordt bij de club. Het mailadres wat wij gebruiken is het mailadres dat in 
de ledenadministratie van de KNVB (= Sportlink) bekend is.

Je kan dit zelf even controleren of aangeven bij Jeep Hamstra (ledenadministratie@vvoosthuizen.nl). Met het juiste 
mailadres kan je je vervolgens registreren voor het KNVB-account om daarna te kunnen inloggen op de website 
van Voetbalmasterz. Op deze site kan je oefenen en uiteindelijk het Spelregelbewijs halen. Zorg er dus voor dat je 
persoonlijke gegevens kloppen!

Doorstroming jeugd
Het afgelopen seizoen hebben we gelukkig weer veel kunnen voetballen. Wat zijn we trots om te zien dat ook het 
afgelopen seizoen er veel diverse jongens en meiden uit de jeugd hun debuut hebben mogen maken in de dames- of 
herenselectie. Voor elke jeugdspeler die dit heeft mogen meemaken een groot applaus!

Wat ook leuk is, is dat er soms ook leden de overstap maken naar een club waar ze op een hoger niveau kunnen gaan 
voetballen. Het klinkt wellicht raar dat we dat leuk vinden, want dit betekent natuurlijk een vertrekkend lid en mogelijke 
verzwakking van een team, maar als club moet je hier natuurlijk ook trots op kunnen zijn. Vanaf komend seizoen gaat 
Sophie Boerlage spelen bij VV Alkmaar, de Eredivisieclub voor vrouwenvoetbal in Alkmaar. Wij wensen Sophie heeft veel 
geluk en plezier!

Hoofdsponsor jeugd
Al sinds jaar en dag is Vroom Funderingstechnieken de hoofdsponsor van onze jeugd. Ook het komend seizoen zal dat 
weer het geval zijn, waar wij enorm blij mee zijn. Wij willen (Peter) Vroom weer bedanken voor hun steun en vertrouwen 
in de club. 

Jeugdzaken
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Damesvoetbal deel 2
Na de viering van het 25-jarig bestaan van het damesvoetbal in juni 1997, werd het seizoen 1997-1998 voortvarend 
begonnen op 7 september 1997. De thuiswedstrijd tegen Kolping Boys 2 wordt met 20 - 0 gewonnen. Na de tweede 
wedstrijd uit tegen WBSV kopt de NNC: "Oosthuizen breekt in de tweede helft door WBSV muur". 

26 oktober 1997 wordt Beemster 
zelfs met 28 - 0 verslagen. Volgens 
de krant deed Oosthuizen het in 
de beginfase rustig aan. Pas na 25 
minuten werd er gescoord.

2 november 1997: Martine 
van Braam maakt op 12-jarige 
leeftijd haar debuut in de dames 
1. Dit debuut zorgde  in het 
bestuur nog voor flinke discussie 
tussen de jeugdbestuurder en 
damesbestuurder daar Martine 
zonder toestemming van het 
jeugdbestuur was uitgekomen in de 
Dames 1.

In dezelfde wedstrijd komt 
Ans Krijgsman, die als sponsor, 
scheidsrechter, grensrechter/
leidster en speelster veel voor het 
damesvoetbal heeft betekend, op 
47 jarige leeftijd nog in het veld.

10 mei 1998: Oosthuizen grijpt 
naast titel. Volgens Jaap deden er 
in de verloren wedstrijd tegen VVZ 
2 diverse speelsters van VVZ 1 mee. 
Een speelster met geel stond zelfs 
niet op het wedstrijdformulier. 
Oosthuizen wordt derde in de 
competitie met 138 doelpunten 
voor en 22 tegen.

In zijn jaarverslag spreekt Jaap 
zich uit over het weigeren van de 
KNVB om spelerskaarten in het 
veldvoetbal in te voeren, zodat 
in beslissende wedstrijden geen 
spelers worden ingezet, die niet 
speelgerechtigd zijn.

Seizoen 1999-2000
Er wordt gestart met 1 damesteam, meisjes 6-12 jaar, 12-15 jaar en 15-18 jaar. Jaap is op contractbespreking gegaan 
naar De Rijp en  .... nam twee dames mee terug ter versterking van OHZ dames 1. Het herstel van de ernstige 
blessure van Paula Krijgsman krijgt een langdurig karakter.

Piet Doets vraagt als coördinator van de meisjes junioren aandacht voor het damesvoetbal. OHZ herbergt namelijk 
zeer veel talent. Stefanie Baede, Trudy Koorstra, Anouschka Doets en Amber van der Heyde zijn geselecteerd voor 
selectie teams. Met name Amber zou het nog zeer ver "schoppen". Het Nederlands Elftal werd zelfs gehaald.

Bij de meisjes afdeling wordt flink ingekocht bij EVC. Liefst 5 supermeiden komen onze vereniging versterken.

De jarige Jaap wordt welkom geheten op het complex met het volgende spandoek:

Al die zeikwijven is geen reden om weg te blijven!
Jaap 50 jaar, 
al ruim 25 jaar staat hij voor ons klaar.

Mei 2000: de Dames zijn kampioen en promoveren naar de 4e klasse. In de voorlaatste wedstrijd werd afscheid 
genomen van Wendy Hellingman, die stopt met voetballen.
Na de laatste wedstrijd werd met douchen gewacht op Ron Lascaris en Martin Wouda, die beloofd hadden om bij 
het behalen van een kampioenschap een bad te nemen met de dames. Maar al wie er kwamen, geen Ron en Martin. 
Toen de heren eindelijk verschenen was het feest al in volle gang en kochten zij de schrobbeurt af met een donatie 
in de drankpot.

Seizoen 2001-2002
De groei van F-pupillen en meisjes zorgt voor een tekort aan kleedkamers.
Van de 17 gestarte dames blijven er tegen het einde van de competitie 10 over. Blessures, zwangerschap en andere 
oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De meisjes junioren zorgen wekelijks voor aanvulling. Een lichtpunt is de 
rentree van Paula Krijgsman, na ruim 2 jaar blessure leed.



April 2002 doet Bianca Slager-Marrees een oproep aan sportieve dames, om in navolging van de recreanten ook een 
trainingsgroep te starten op vrijdagavond en deze uit te roepen tot "Ladies Night".

Meisjes junioren 16-19 jaar: Trainer Michael Adema, leiders Inge Koehoorn en René van den Hudding.

Meisjes junioren 12-15 jaar: Trainer Tine Vink, leiders Claudia Leenders en Jeep Hamstra.

Trudy Koorstra, Eline Roet, Caro Bakker, Myrthe Hazenberg en Hester Leenders werden uitgenodigd voor het regioteam. 

Begin 2003 konden wij uit een publicatie van de KNVB vernemen dat deze sportbond de grootste van Nederland was 
met een totaal van 1.028.621 leden waarvan 6,6 % van den vrouwelijke kunne.
 6,6 % is 1 op 16, bij VV Oosthuizen is de verhouding dames - heren al jaren 1 op 4. 

Mei 2005: Jaap verlaat onze vereniging als trainer en wordt benoemd als erelid. Hij vervolgt zijn loopbaan als trainer van 
WBSV dames. Als afscheid wordt een reünie en onderlinge wedstrijd georganiseerd.

Met het vertrek van Jaap verdwijnt ook de verslaglegging. Hierdoor is het moeilijk om van de laatste jaren tot een 
gedetailleerd overzicht te komen. Misschien zijn er trainers of dames, die zelf een plakboek hebben bijgehouden, waaruit 
wij een compleet verhaal kunnen samenstellen. 

In 2006 introduceert de KNVB de spelerspas in het veldvoetbal. Jaap zijn wens gaat in vervulling.

O.a. Klaas Schipper, Michael Adema, Ron Jonker, Jeep Hamstra, Martin Wouda en Danny Mantel hebben de Dames de 
laatste jaren getraind.

Op 23 april 2022 is het 50-jarig bestaan van de damesafdeling van onze vereniging met een reünie en feestavond 
gevierd.  Daar Desiree Honkoop ruim 40 jaar als speelster lid is van onze vereniging, werd zij verrast met een oorkonde. 
Vele oud-leden en leden hebben op deze prima georganiseerde dag bezocht en herinneringen opgehaald  .

Bron: Uit de plakboeken van Jaap en jubileumuitgave VV Oosthuizen Supplement 1997-2007. 
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Zaterdag 11 juni 2022 vond op ons fraaie complex ons 
jaarlijkse Henk Weenink jeugdtoernooi plaats, na 2 jaar 
afwezigheid door coronaomstandigheden.

De organisatie , die reeds in november 2021 begonnen 
was met het versturen van uitnodigingen naar zo’n 30 
verenigingen, zag rond januari de bui alweer hangen; 
een nieuwe variant van dit virus diende zich aan n.l. de 
Omikron variant.

Gelukkig bleek deze minder ingrijpend te zijn.
Voor zo’n 58 teams was de jubilaris gastheer en wat 
bleek……alle uitgenodigde verenigingen waren ook 
daadwerkelijk aanwezig. Zelfs een afgezegd team kwam 
toch opdagen!!!!

In het kader van het 75 jarig bestaan van de vereniging 
werd het voor de jongste teams een ware happening 
met mooie prijzen en vaantjes, de oudere teams 
kregen naast de fair Play cups ook nog taart als prijs 
voorgeschoteld, wat bijzonder in de smaak viel.

Het 17e Henk Weenink Jeugdtoernooi
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Ballen en zonnebrillen werden door onze Hoofd jeugd 
sponsor Vroom verzorgd(deze kwamen goed van pas 
door de zonnige weersomstandigheden) en appels die 
geheel belangeloos beschikbaar werden gesteld door 
Henry van Rooyen vonden gretig aftrek.

Alles liep weer op rolletjes mede gezien de vele 
dankbetuigingen van heel veel bezoekende 
verenigingen.

Geen noemenswaardige blessures en als ze er al waren, 
kwam de EHBO meteen in actie.
Het geheel van deze dag werd vastgelegd door Simone 
Davies en meteen op de site geplaatst.

Kortom weer een geslaagd evenement rijker.
De organisatie wil een ieder bedanken, op welke manier 
dan ook, die heeft bijgedragen aan deze prachtige dag .
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Koningsdag 2022

Het A-veld stond inmiddels vol met 
kinderen die volop genoten van de 
spelletjes

Daarna gingen de dames van de 
lootjes aan de slag, want ook 
het Rad van Fortuin mocht niet 
ontbreken. De lootjes vlogen uit het 
blokje en al snel kon er rond 11.15 
uur een eerste speelronde gedraaid 
worden. Rond 11.30 uur waren 

de spelletjes echt klaar en liepen 
er veel kleine kinderen met 
chips, drinken of een ijsje in de 
rondte. Allemaal te krijgen via de 
strippenkaart die bij de inschrijving 
uitgereikt werd. En daar hoorde ook 
nog het grabbelen naar een klein 
cadeautje bij.

Om 10 uur werd Koningsdag 
geopend, de spelletjes konden 
van start en de fanfare zette de 
eerste deun in.  Inmiddels werd 
op het B-veld hard gewerkt aan 
de opbouw van de zeskamp. 
Ook hiervoor waren weer veel 
vrijwilligers aanwezig. Ondertussen 
werd binnen koffie/thee en een 
stuk vlaai klaar gezet voor de 
ouderen en de fanfare leden.

Koningsdag 2022

Na 2 jaar was het dan eindelijk zover: Koningsdag kon weer doorgaan!
Het comité heeft zich een aantal keer gebogen over het programma, maar 
toch gekozen voor een veilig en vertrouwd programma voor de dag. De 
voorbereidingen konden beginnen met een team bestaande uit oudgedienden 
en een paar frisse nieuwe krachten. Dit resulteerde in een aantal nieuwe 
sponsoren en mooie prijzen voor het Rad van Fortuin. 

De dag zelf… Het comité was alweer vroeg aanwezig en startte 
traditiegetrouw met een oranje tompouce en een bakkie koffie. En dan aan de 
bak, want de eerste genodigden arriveerden alweer voor de fanfare, want die 
mag natuurlijk niet ontbreken. Om 9.30 uur druppelden de kinderen binnen. 
Inschrijven kon beginnen. “Moeten we hier niet voor betalen?, was een veel 
gehoorde vraag, nee hoor, dit is allemaal gratis. Super en wat leuk zijn de 
reacties.
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De volwassenen namen een borrel, 
terwijl de kinderen nog aan het 
spelen of voetballen waren. Er 
werd gelachen en gegierd. Kortom 
Koningsdag 2022 was na 2 jaar 
weer geslaagd!!!

Wij willen iedereen die mee heeft 
geholpen, bedanken voor de inzet 
en het enthousiasme om deze dag 
tot een geslaagde dag te maken. 
Hopelijk allemaal tot volgend jaar.

Het Koningsdagcomite,

Céline, Mark, Jennifer, Martijn, 
Gerard, Wendy en Dawn 

Om 12.30 uur klonk de sirene. De 
zeskamp begon voor de grote kids. 
Diverse gave onderdelen waren 
weer opgezet en ook hier stonden 
tig vrijwilligers bij de spellen om 
de kids enthousiast toe te juichen. 
Tijdens de zeskamp werd ronde 
2 van de lootjes verkocht, maar 
zo snel dat er een extra ronde 
ingelast werd. Mooie prijzen en 
enthousiaste ouders en kinderen 
liepen rond. 

Na de zeskamp stond het 
traditionele penalty schieten op 
het programma. Eerst alleen voor 
de kids, maar na gelukkig een 
extra keeper voor de volwassen 
te hebben gevonden, kon ook dit 
onderdeel doorgaan. En allemaal 
onder het toeziend oog van Jos 
Honkoop. Tussendoor nog even 
de mooie prijzen voor de zeskamp 
en dan het laatste onderdeel, 
de volwassenen mochten nog 
schieten.

Rond 16.00 uur waren alle 
activiteiten afgerond, waren er 4 
rondes Rad van Fortuin gedraaid 
en kon de muziek wat harder aan. 

Koningsdag 2022
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Verslag reünie 18 juni 2022
Bij de voorbereiding van de jubileumactiviteiten werd er op 18 juni een reünie gepland. Het groepje van 5 jaar geleden (André, Arian en 
Jeep) zouden de reünie weer gaan regelen. Ook Aad werd gevraagd om bij het groepje aan te sluiten, die meteen ja zei. Bij het 70-jarig 
bestaan van de club is wel een aantal oud-leden en trainers uitgenodigd, maar in het eerste overleg kwamen we tot de conclusie 
dat bij 75 jaar, we zoveel mogelijk oud-leden zouden moeten uitnodigen. Op basis van een lijst van oud-leden uit de administratie 
van de KNVB werd begonnen met het verzamelen van namen en adressen en daarbij mogen we het benoemen van de hulp van 
Anneke ook zeker niet vergeten. We hadden een lijst van ruim 300 oud-leden en daarvoor zijn prachtige uitnodigingen gemaakt door 
Robert Swart. Al gauw kregen we toch de eerste berichten door dat leden vergeten waren. We hebben zoveel mogelijk uitnodigingen 
nagestuurd. 

Medewerkersavond 18 juni 2022
Eindelijk na 3 jaar konden we weer iets doen voor onze 
vrijwilligers. Met de kerstattenties hebben we onze vrijwilligers 
kunnen laten blijken dat we hun inzet waarderen, maar de 
jaarlijkse vrijwilligersavond in een gezellige sfeer onder elkaar 
hoort er gewoon bij en dat verdienen de vrijwilligers ook. De 
vrijwilligers kregen een persoonlijke uitnodiging. Natuurlijk 
jammer als vrijwilligers op die dag andere privé afspraken hebben, 
maar uiteindelijk kon onze voorzitter 90 personen welkom heten 
en bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. De voorzitter 
maakte meteen van de gelegenheid gebruik om Mathieu 
Hendriksz, die jaren wedstrijdsecretaris is geweest, te bedanken 
voor zijn werk en inzet. Door de corona is er geen passend 
moment geweest om Mathieu hiervoor te bedanken. 

Daarna nam loco burgemeester Kees Schilder het woord om de 
vereniging te feliciteren met het 75-jarig bestaan en benadrukte 
in zijn speech het belang van de vrijwilligers bij een vereniging. 

In het kader van ons 75-jarig bestaan was er een moment om 

een aantal vrijwilligers, die al vele jaren zich inzetten voor de 

club, te waarderen voor hun jarenlange inzet. Van de afdeling 
onderhoud zijn gewaardeerd Isaac Koole, Tiny Koster en Jan 
Koehoorn. Isaac voor zijn vele onderhoudswerkzaamheden 
vanaf 1997 en jarenlang schoonmaken van de kleedkamers op 
de zaterdag. Tiny, die zich al vanaf 2005 op de maandag- en 
vrijdagochtend inzet voor schoonmaken en het helpen van 
haar zus met wassen van kleding. En Jan, die al vele jaren zich 
bezighoudt met onderhoud. De bouw van de tribune, uitbreiding 
van de kantine/kleedkamers en recentelijk de bouw van de 
overkapping. Daarnaast allerlei kleine onderhoudsklussen en 
samen met Inge schoonmaken van de kleedkamers op zaterdag. 
Ook is Jan een aantal jaren bestuurslid geweest voor de afdeling 
onderhoud.

Richard Boor werd door Eddie eerst gefeliciteerd met zijn 
verjaardag, maar daarna kon hij hem ook waarderen als lid van 
verdienste. Richard is al keepertrainer vanaf 2004, is leider 
geweest van zijn beide zoons, trainer bij de F-pupillen en jaren 
aanvoerder bij het 3e team. En hij maakt al jaren deel uit van de 
technische staf van de jeugdcommissie. Na zoveel jaren is een 
waardering en oorkonde meer dan verdiend.

Wat dan te doen met de oudere leden binnen onze vereniging, 
die nog voetballen of alleen trainen? We besloten ook een 
groep hiervan uit te nodigen om aanwezig te zijn om hun 
oud strijdmakkers weer eens te spreken. Veel van deze groep 
hebben zich aangemeld. Uiteindelijk zaten we op een aantal 
van 115 aanmeldingen. 

We misten wel personen, waarvan we verwachtten dat ze 
zouden komen, maar ja dat is dan niet anders. 
Voor de degenen die we vergeten zijn, is dit zeker niet bewust 
geweest. We hebben met veel inzet geprobeerd zoveel 
mogelijk oud-leden in kaart te brengen. 
Dan de dag zelf. 

Komt iedereen wel? Wie komt er zonder bericht te hebben 
gestuurd? Het weer was stralend. De oud-leden kwamen over 
de rode loper binnen en kregen een drankje met een petitfours  
aangeboden. In de kantine en ook buiten werden vele handjes 
geschud. De voorzitter heette iedereen welkom en gaf aan 
hoeveel werk erin had gezeten, maar ook trots te zijn dat 
zovelen waren gekomen. Met lekkere hapjes en een drankje 
vloog de middag voorbij en moest de voorzitter de middag 
alweer veel te snel afsluiten, met dank aan de commissie. Eén 
van onze oudste oud-leden, de heer Luit Jan Groot, blikte in 
een toespraak nog even terug hoe het allemaal was begonnen 
en hoe het er in de eerste jaren aan toe ging. We kijken terug 
op een zeer geslaagde reünie. 
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Daarna werd Ron Kunst in het zonnetje gezet. 
Ron is al 10 jaar lid van het bestuur als kantine coördinator. 

Dit is een grote afdeling, die veel werk kost. Vrijwilligers 
regelen, inkoop, organisatie bij evenementen. Hij is ook 
verantwoordelijk voor de afdeling onderhoud in het bestuur, hij 
heeft zich hard gemaakt om weer periodiek een clubblad uit te 
brengen waar hij veel werk in steekt en heeft de afgelopen 2 
jaar de lastige taak van corona coördinator op zich genomen. 
Kortom Ron pakt vaak de zaken op waar even geen andere 
mensen voor zijn. 

Ten tweede Aad Knook. Na eerst leider van B1 en A1 te zijn 
geweest, komt hij in beeld in 2007 om een nieuw bestuur te 
formeren en treedt ook aan als bestuurslid voor onder andere 
de website en PR. Hij maakt al jaren deel uit als schoonmaker 
van de kleedkamers op zaterdag, heeft jaren bestuursdienst op 
de zondag gedraaid en de kleding geregeld binnen de club en 
is sinds 2019 ons vertouwenspersoon.

Onder het genot van een hapje en drankje werd het een 
gezellige avond met elkaar. We hopen dat we na corona 
volgend seizoen weer een gewoon voetbaljaar kunnen gaan 
draaien met na afloop de jaarlijkse medewerkersavond, 

die de vrijwilligers zo verdienen.

 Jeep Hamstra

Al deze gewaarde vrijwilligers kregen een oorkonde, bloemen 
en werden benoemd tot lid van verdienste voor de vereniging. 
Gezien hun staten van dienst meer dan terecht en een 
voorbeeld voor alle andere vrijwilligers. Met hen en al onze 
andere vrijwilligers proberen we onze club uit te laten stralen 
waar we allen trots op kunnen zijn. De voorzitter bedankte 
nogmaals alle vrijwilligers voor hun inzet.

Nu is hij alweer een paar maanden tijdelijk wedstrijdsecretaris. 
Hij steekt heel veel tijd in de club en deze inzet is terecht 
beloond met de waardering lid van verdienste. 
Tot slot konden er nog 2 niet ontbreken om gewaardeerd te 
worden. Ten eerste Wim Zijp. Wim heeft tientallen jaren de 
elftallen geregeld voor het lagere seniorentoernooi. 
Hij heeft 3 jaar in het bestuur gezeten en is leider bij het 
oude 5e team geweest. Ondanks zijn verhuizing naar Edam 
is hij weer actief geworden bij onze vereniging bij de afdeling 
onderhoud en draait om de 2 weken kantinediensten op de 
woensdagavond.

Onze voorzitter kon wat later op de avond eerst Saskia en daarna Arie Booy toespreken om hen te bedanken voor alles wat ze voor 
de vereniging tot nu toe hebben gedaan. Arie is bij de jeugd begonnen als leider, trainer en coördinator en is in 2010 toegetreden 
tot het jeugdbestuur en ook sinds 2010 lid van het bestuur. In 2011 wordt Arie ook binnen het bestuur verantwoordelijk voor 
de damesafdeling. Saskia is leider geweest van 2006 tot en met 2020 en ze organiseert al sinds 2006 het Sinterklaasfeest. 
Beide 8 jaar organisator van de vrijwilligersavond, 4 jaar Koninginnedag en nu nog steeds, al 15 jaar, de kerstattenties. Arie is 
daarnaast scheidsrechter, grensrechter bij 1e team, teller bij het klaverjassen, notulist binnen de commissie van het clubblad en 
nog even vicevoorzitter geweest. Saskia is ook jaren lid van de kantinecommissie geweest en heeft een keer een Halloweenfeest 
georganiseerd. Beide hebben tot nu toe heel veel voor de club gedaan en heel veel voor de club betekend en hun inzet is enorm 
geweest en daarom ook terecht een waardering als lid van verdienste.
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Verslag REBELLEN

De Rebellen na 5 jaar terug in Oosthuizen

Na hun geslaagd “optreden” in 2017 kwamen De Rebellen weer snel in beeld om wat te doen in het kader van 75 jaar Oosthuizen. 
Nico informeerde naar de mogelijkheden en had dit ook voor Lucky Ajax gedaan.  Dan de keuze wie of gewoon allebei laten komen. 
De mannen komen natuurlijk niet voor niets en als eerste weer contact gezocht met de vorige sponsor SNS Bank of zij weer mee 
wilden doen. Ze gingen meteen akkoord en dan de vraag willen we entree gaan heffen om de kosten eruit te halen of weer kiezen 
voor een verloting. Voor het laatste werd gekozen. Wederom waren onze verloting sponsoren bereid iets te doen in een periode 
waarin al vaker een beroep op hun werd gedaan. Dus hierbij sponsoren bedankt voor jullie bijdrage, die een evenement als dit 
mogelijk maken. 

We pakten het draaiboek van 5 jaar geleden erbij en konden bij Lucky Ajax dit draaiboek al gebruiken. Met de ervaringen van dat 
evenement werden de laatste puntjes op de i gezet. Nog even met elkaar de schouders eronder na maanden van veel activiteiten en 
heel veel werk voor de vele vrijwilligers, die zich daarvoor ingezet hebben. We kregen de namen door en misten toch wel een beetje 
namen als Van der Meijde, Kieft, Luinge, maar een aantal spelers van de vorige editie waren weer present.

Er werd geen entree geheven, maar de toeschouwers werden opgewacht door de dames, die de lootjes voor de verloting gingen 
verkopen. De Rebellen speelden tegen de spelers van ons 1e team. Onze hoofdtrainer had 16 man hiervoor uitgenodigd en iets 
langer doorgetraind om beslagen te ijs te komen. De spelers van beide teams werden ontvangen in de kantine en kregen koffie en 
een broodje. De PR in de kranten in de laatste weken hebben helaas niet geholpen om toeschouwers uit de omgeving naar ons 
complex te krijgen. Het weer werkte helaas ook niet mee.

Verslag REBELLEN
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Na een mooie opkomst met onze 
jongste jeugdspelertjes, fakkels en 
muziek kon de wedstrijd beginnen 
onder leiding van de meest talentvolle 
scheidsrechter van Nederland Luca 
Cantineau met onze beide talenten 
Arie en Albin. Oosthuizen kwam al snel 
met 1-0 voor en je verwacht dat De 
Rebellen dit wel even recht trekken, 
maar het bleef 1-0 tot de rust. Coach 
Robert Maaskant dacht als coach te 
gaan voetballen om het tij te keren, 
maar helaas dit mocht niet baten. Het 
werd zelfs 2-0 en De Rebellen verloren 
deze wedstrijd. Dit komt niet vaak voor 
dat ze verliezen en zeker niet zonder 
een goal te maken. Dus een puike 
prestatie van ons 1e team. 

Na afloop kregen alle spelers een 
buffet aangeboden. Onze zanger deze 
avond Glen Palm ging meteen aan de 
gang en de stemming zat er al snel 
in. Enkele spelers bleven hangen en 
genoten ook van het feest. Dank voor 
alle vrijwilligers, die deze wedstrijd 
en activiteit weer mogelijk hebben 
gemaakt. De vrijwilligers van de kantine 
leverden weer een topprestatie. Het 
was een mooie afsluiting van de vele 
activiteiten in de afgelopen maanden 
in de kader van het 75 jarig jubileum. 
Onder leiding van onze commissie 
voorzitter Nico Draaijer is weer veel 
werk verzet en kunnen we terug kijken 
op een geslaagd gebeuren. 
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Juli 2022 

Oplossing:

ARTIESTEN
CLUBICOON
DAMESTEAM
EVENEMENTEN
EXCELSIOR
FEESTAVOND
GRAS
HERENTEAM
INVALLER
JEUGDSPELERS
JEUGDVOORZITTER
JUBILEUM
KEEPERS
KRAAIENLIED
LADIESDAY
LEIDERS
LUCKYAJAX
MIJLPAAL
OVERKAPPING
REBELLEN
RESERVESPELERS
REUNIE
SCOREN
SEEVANCKSWEG
SELECTIE
TERRAS
TRAINERS
TRIBUNE
VEILING
VOETBALLEN
VOETGOLFTOERNOOI
VRIENDEN
VRIJWILLIGERS
VIJFENZEVENTIGJAAR
WESTEINDE
ZAALVOETBAL

D A M E S T E A M A E T N E R E H R Y

E N U B I R T A R T I E S T E N E A Z

R E T T I Z R O O V D G U E J U D I V

I L V E D N O V A T S E E F N S R N Ĳ

E J E U G D S P E L E R S I E A N V F

S E E V A N C K S W E G E I J R U A E

R Z A A L V O E T B A L D B I G L L N

E S C O R E N E U M L A A P L Ĳ M L Z

L I O O N R E O T F L O G T E O V E E

E V O V E T D S R E G I L L I W Ĳ R V

P B C O R A N D E I L N E I A A R K E

S J L E T O E V E N E M E N T E N L N

E S U T R G I V E E D N I E T S E W T

V R B B A N R S R L S E L E C T I E I

R E I A I I V E L L U C K Y A J A X G

E D C L N L N O V E R K A P P I N G J

S I O L E I E I G B C K E E P E R S A

E E O E R E I U N E G X O O S T H U A

R L N N S V I Z M R E T E R R A S N R

Mail je oplossing op naar  redactie@vvoosthuizen.nl
en wie weet win jij de waardebon van € 25,- ! 

Oplossing woordzoeker Editie 5
De oplossing van onze woordzoeker in editie  was:
“EERSTE NAAM VV OOSTHUIZEN IS ONS DOEL IS SPORT”

De gelukkige winnaar is Jeroen 
Petiet 

Jeroen, van harte gefeliciteerd met 
jouw prijs!
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hrmakelaars.nlhrmakelaars.nlhrmakelaars.nl
Altijd mee r dan je verwacht!

“MAESTRO”

PIZZA CENTER

De Krommert 18
1474 PM Oosthuizen
W.L. Siebeling

v

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
an 16.00 tot 22.00 uur

TEL. 0299-403959

wiebebarends@live.nl   |   0299 403 621

hallo@hcs-company.com   |   +31 20 261 83 75

M. 06 - 215 72 607 
E. arjan_koehoorn@hotmail.com

06 - 537 980 20   |   info@campingdeeenhoorn.nl   |   www.campingdeeenhoorn.nlt

T: 06 - 21840407michel@kochheimadministraties.nl
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steenmanbeveiliging.nl   |   020 66 75 277

WWW.MENNODESCHAAFHOVENIER.NL
06-53382436

Machineverhuur • Grondwerken • Sloopwerken • Saneringen • Kathodische Bescherming

mookbv.nl   |   0299 720 257
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Vroom Funderingstechnieken bestaat 60 jaar  
 

De geschiedenis van de familie Vroom is diepgeworteld in het Zeevangsdorp 
Middelie en gaat meer dan 100 jaar terug. De start van Vroom 
Funderingstechnieken is een logisch vervolg op het veebedrijf van opa Cornelis 
Vroom, dat zich aan het eind van de jaren 50 van de vorige eeuw ook ging 
bezighouden met agrarisch loonwerk. 

Op 1 januari 1962 begint Klaas Vroom voor zichzelf. Zijn loonbedrijf sluit een 
overeenkomst met vader “Oom Sjors”. De continuïteit moet van het heiwerk 
komen. Alle begin is moeilijk en voor alles geldt dat het eens de eerste keer is. 
Klaas leert snel en is inventief. Heien de meeste bedrijven in die tijd nog met 
een Hollandse driepoot stelling, Vroom werkt al snel en efficiënt met mobiele 
heistellingen. 
 
Nadat Sjors jr. zijn dienstplicht heeft vervuld, gaat hij met broer Klaas 
samenwerken. Het werk neemt toe en er komen steeds meer heistellingen bij. 
Het aantal werknemers groeit. Het is een tijd van hard werken met veel 

gezelligheid buiten het werk om, dankzij de oprichting van een actieve personeelsvereniging.  
 
In 1972 treedt broer Meindert Vroom tot de directie toe. Meindert weet van de hoed en de rand, omdat hij in voorgaande jaren reeds de 
administratie heeft verzorgd voor het veebedrijf van zijn vader en het loon/heibedrijf van zijn twee broers Klaas en Sjors. D e prefab 
betonpaal maakt in deze periode opgang. Alle machinisten gaan terug naar de schoolbanken en na vier jaar heeft iedereen een diploma op 
zak. 
 
Lang blijft het heien van houten palen en prefab betonpalen voor Vroom de belangrijkste activiteit. Daarin verandert niets wanneer de drie 
broers in 1978 de Gebr. Vroom Holding B.V. oprichten. Vanaf 1978 ontstaan onder de Holding de werkmaatschappijen, elk met hun  eigen 
specialisme en toekomstperspectief. 
 
Vanaf 1990 treedt de nieuwe generatie Vroom tot het familiebedrijf toe, vijf in totaal. Om het personeel bij nieuwe ontwikkelingen e n 
arbotechnische zaken te betrekken, gaat Vroom door met haar voorlichtingsbijeenkomsten. Het motto is ‘De schouders er in een geoliede 
harmonie onder zetten’. De bakens worden verzet in de richting van de nieuwe funderingstechnieken.  
 
Op een ongebruikelijke wijze laat Klaas Vroom de jonge garde van 
Vroom binnen de familie zich de praktijk van de funderingsbranche 
eigen maken. In de prut, achter de panschop, onder de stelling of op de 
bouwvergadering. De nieuwe generatie moet het zelf verdienen en krijgt 
niets cadeau. Na de succesvolle introductie van de in de grond 
gevormde vibropaal, is het de beurt aan de DPA-paal, een in de grond 
gevormde en grondverdringende betonschroefpaal. Het aanbieden van 
prefab funderingsbalken is een logische volgende stap. En uiteraard 
behoudt Vroom graag een voorsprong op andere funderingsbedrijven.  
 
Niemand kan vermoeden dat Klaas Vroom halverwege 1994 ernstig ziek 
zou worden en op 26 oktober overlijdt. Iedereen kent de oprichter van 
het bedrijf als een man voor wie geen zee te hoog gaat. En Klaas stond 
altijd voor iedereen klaar en heeft de firma door alle moeilijke perioden 
heen geloodst. Hij heeft zich welhaast dag en nacht ingezet voor het 
voortbestaan van het familiebedrijf en niet in de laatste plaats voor het 
bij elkaar houden van de groep. Doorgaan in de geest van Klaas Vroom, het gebeurt vanzelfsprekend en tot op de dag van vandaag.  
 
Het overlijden van Klaas Vroom roept de vraag op ‘Hoe nu verder?’. De tweede generatie Vroom is nog maar net toegetreden en i s zich in 
feite nog aan het warmlopen. Sjors en Meindert beseffen dat de opvolging sneller gestalte moet krijgen dan verwacht. En ondertussen m oet 
het werk gewoon doorgaan. Vroom Betonbouw start in 1998 als logisch verlengstuk op de bestaande funderingstechnieken. Een all -in 
funderingspakket, funderingspalen met prefab funderingsbalken en eventueel begane grondvloeren. In 2001 wordt Vroom Zuid Nede rland 
opgericht, gevestigd in de buurt van Nijmegen. Deze werkmaatschappij houdt zich in de regio Zuid -Nederland bezig met het toepassen van 
betonschroefpalen en buispalen. In 2002 werd samen met de mannen van het eerste uur het 40 jarig bestaan van het bedrijf gevi erd. 
 
In 50 jaar zijn ontelbare Vroom palen in onze aardbodem aangebracht. Ze garanderen draagkracht onder de meest uiteenlopende 
bouwwerken. En het werd nog veel meer dan alleen funderingspalen. Onder leiding van algemeen directeur Peter Vroom is de twee de 
generatie erin geslaagd om van een traditioneel heibedrijf een allround funderingsdeskundige te maken. “Met een jeugdig elan zijn wij 
begonnen aan een nieuw tijdperk vol uitdagingen en kansen.”  
 

De modernisering van funderingsmachines ontwikkelt zich in een 
gestaag tempo. De robuuste machines worden steeds meer voorzien 
van elektronica; zoals GPS ter controle van de positionering van de 
palen tot een online verbinding met de werkvoorbereiding om de 
kwaliteit van de paal 24/7 te kunnen monitoren. Met de 
professionalisering van de constructieafdeling wordt Vroom inmiddels in 
een vroeg stadium betrokken bij de ondersteuning in de keuze van de 
wensen van de klant. De komende jaren zullen deze aspecten een nog 
belangrijkere rol krijgen in de processen. In 2022 schrijven wij een rijke 
historie van inmiddels 60 jaar met een mooie toekomst. 
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Ben jij een aanpakker, vroege vogel, teamplayer? En wil je het funderingsvak 
leren tegen een goed salaris? Ervaar dan zelf of de funderingsbranche iets 
voor je is. Ervaring in het vak of de bouw is niet nodig. Wij helpen jou met het 
behalen van je certifi caten en opleidingen. Wij zoeken doorlopend heiers, 
funderingswerkers en stelleurs. Kijk op werkenbijvroom.nl voor alle vacatures.

#VACATURES
#EXPERIENCE
#VROOMZIJNWESAMEN

004-054_Vroom-Komvandebank-def.indd   1004-054_Vroom-Komvandebank-def.indd   1 10-05-2022   22:0810-05-2022   22:08


