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 VAN DE REDACTIE  

 

Inmiddels de tweede editie van de jubileum Sportspuit. Deze keer wat meer aandacht voor de periode 

van SFC Spaarndam, de oudste fusie partner. Naast een interview met Gerrit Berk een van de club-

iconen uit die tijd en stukje van bestuurslid A.J. Balm ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum. Het 

geeft een leuk beeld over de begin periode van het voetbal in Spaarndam. 

Verder uiteraard informatie over de voetbal met standen en programma en de eindstanden van de Honk 

& Softbal, inclusief een verslag van het koe schijten en de jaarvergadering. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

Henk van Ommeren 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

JUBILEUMCOMMISSIE 
 

Vrijwilligers gezocht! 
 

 

Zonder vrijwilligers is er natuurlijk geen Jubileumfeest. 

Geef je snel op voor dit onvergetelijke feest. Wij zijn opzoek voor het weekend van 17 mei tot 19 mei 

2019 naar vrijwilligers voor onder andere: 

- Opbouwen & Afbreken 

- De garderobe 

- Bardiensten 

- Opruimploeg 

- allround hulp 

Mocht je ons willen helpen met één van deze werkzaam heden dan horen wij dit heel graag. Je kan 

natuurlijk zelf je voorkeur aangeven voor wat je wilt gaan doen. Mocht het jou niet uitmaken wat je 

wilt gaan doen en je bent wel bereid om ons te helpen dan horen wij dat ook heel graag.  

 

Geef je vandaag nog op om dit feest extra bijzonder te maken. 

Opgeven kan via mail : jubileum@svspaarnwoude.nl  

Mochten er nog vragen zijn stel dit gerust via de mail dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je 

op.  
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JUBILEUMCOMMISSIE 
 

WAAR SCHEET DE KOE?!? 

  

 

 

Als kick-off voor het jubileumjaar 

van de afdeling Voetbal en Softbal 

heeft er zaterdag 28 oktober een 

geslaagd evenement 

plaatsgevonden. ‘Waar schijt de 

koe’ was een groot succes, 

georganiseerd door de 

jubileumcommissie. Er zijn voor 

deze dag ruim 400 loten verkocht, 

dat betekent een mooie financiële 

bijdrage aan het jubileumweekend 

van 2019!   

Vol spanning kijken de kinderen 

wat de koe gaat doen. 

 

De koe heeft een uur de tijd 

gehad om ‘te schijten’. Door de 

zenuwen had de koe haar 

behoefte al in de trailer gedaan en 

bleef het veld dus schoon. Echter, 

dit mocht de pret niet drukken. 

Ondanks de koude zondag waren 

er veel toeschouwers om dit 

bijzondere evenement te 

aanschouwen. 

 

Het bleek een rustige koe, die je 

van dichtbij kon bekijken. 

 

Vanaf 17.30 uur gingen de voeten van de vloer op de muziek van de DJ. Zanger Robin Moojen was 

duidelijk aanwezig en zorgde voor een gezellige avond. Het enthousiasme van de voetbal- en 

softballeden heeft deze dag en avond tot  een succes gemaakt. 

Bij dezen willen wij Jan van der Aar extra bedanken voor het uitlenen van koe Bertha. Jan, bedankt!   

De winnaars op een rij: 

Hoofdprijs: Daan de Koning 

2e prijs: Cindy Kortekaas-Ligthart, Marion Bakker, Bas van den Oever, Robert de Vogel, Britte 

Thorborg, Jurre Balm, Bert Brals, Henk Goebert.  

Dit evenement is onder andere georganiseerd om meer ruchtbaarheid te geven aan het jubileumjaar 

2019 voor SV Spaarnwoude. Ken jij toch (oud)leden of vrijwilligers die niet op de hoogte zijn, laat 

het ons weten via jubileum@svspaarnwoude.nl. Het jubileumweekend vindt plaats van vrijdag 17 mei 

tot en met zondag 19 mei. Zeg het voort en houd de nieuwsbrief en website in de gaten.  

mailto:jubileum@svspaarnwoude.nl


 

DE GESCHIEDENIS 

HERINNERINGEN VAN A.J. BALM  
 

Ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan van SFC Spaarndam, schreef één van de 

oprichters A.J. Balm op 20 februari 1944 een stukje over de herinneringen aan de 

jaren voor de oprichting van de voetbalvereniging S.F.C. Spaarndam. Hieronder de 

letterlijke tekst van dit stuk, waarin voor ons soms vreemde woorden en taalgebruik 

voorkomen: 

Bij het 25 jarig bestaan van Uwe vereeniging, waarvan ik de eer heb mede oprichter te zijn, gaan onze 

gedachten uit naar de jaren va ontstond. De bij mij herinnering te noemen mannen, in de korte broek, 

dien het voetballen in Spaarndam het eerst beoefende, waren Henk de Vries van lange Thijs, Gerrit 

Heitman, Gebr. Koreman enz. 

Met deze mannen werd een elftal geformeerd, het z.g. oude Ajax. Op het z.g. werk werden de eerste 

voetbalwedstrijden bevochten tegen andere clubs. Wij als jongeren zagen er geweldig tegenop hoe je 

die vreemde namen van penalty en corner en oudside kon onthouden in de daar voorkomende spelregels 

en hoe trots we waren op de schutterscapaciteiten van Br. Koreman en de midvoor Hijtman en het 

Ledder van “Zweterd” en de geweldige hoogkeien die ze konden geven. 

Dat het voetbalveld geen afbakening kende door krijtlijnen, maar de natuurlijke grens van het water en 

de schuttingen van Kuijper, Honderdos en Dijkman dien vormde en dat de wedstrijd dikwijls 

onderbroken werd, doordat de bal uit het water gehaald moest worden vormde voor de toenmalige 

voetbal sport geen bezwaar. Hoofdzaak was dat de Spaarndammers maar gewonnen hadden. Op den 

duur echter werd door beter spelpeil, de behoefte gevoeld voor een beter terrein hetwelk gevonden werd 

met of zonder permissie op de om het dorp liggende weilanden van een of andere boer. Met of zonder 

koolpalen, maar met uitkijk posten. De wedstrijden werden met veel moed en durf gespeeld totdat de 

eigenaar van het weiland kwam, de rustige voetballer verstoorde en de match werd uitgespeeld, achter 

stal of op een ander veroverd terrein, of op het werk. Tot dat Ajax verdween, door financieel of 

misschien moreele steun, dat is mij onbekend. 

De lust tot voetballen bij de schooljeugd was echter gewekt en de liefde tot de mooie sport groeide met 

de dag. Dit getuigde de boomen en de herstelde ruiten van de Kolk. De schigtige paarden welde de 

klucht op kwamen “achterstal”. De dijk voor de Wagenmakerij en Polderman, het “werk” en de 

schuttingen van de aangrenzende bewoners. Het terrein nog destijds braakliggend naast de Schouwers 

sluis waar mooie Jan ons dikwijls kwam wegjagen. De oude spijkers die gezocht werden om een voetbal 

te kopen enz, enz. 

Op dien voetbal avonden, “tot de duisternis toe” werd met vuur en geestdrift gespeeld en de elftallen 

bestonden dikwijls uit meer dan 14 spelers aan iedere partij door loting uitgezocht. Wel werd de sport 

door gemengde gevoelens ontvangen gezien de schoenmakers voordeelen welke hieraan verbonden 

waren, maar de sport leefde op. 

Op straffe van het niet meer mee te mogen doen, was het verboden met klompen tegen de bal te 

schoppen, wel mochten we de bal opdrijven. Maar moest een midvoor schieten, of een back terrug 

schoppen moest eerst de klomp uitgedaan worden om hem een z.g. zeen te geven. Alles ging echter 

gepaard met Spaarndamsche geest van samenhorigheid en kameraadschap met of zonder ruzie en 

groeide het verlangen weer een Spaarndamsche club te stichten. 



In plus minus 1912 werd de eerste officieele vergadering belegd in de timmermans werkplaats van 

Polderman en werd tot oprichting van het zoo beruchte S.D.O. besloten. Vele vergaderingen met en 

zonder meningsverschillen zijn in deze werkplaats gehouden met een echt Bestuur. Als spelers 

herinneren we: Henk de Graaf (onze favoriet), Wim Polderman, de Molletjes, Willems Kuijper, Ko de 

Vries, Vossie, Siem Holleman enz. enz. Na eerst de akkers van de polsgaten stuk gevoetbald te hebben, 

kwam S.D.O. voor het eerste in het bezit van een eigen terrein achter de Stompe Toren, en later van der 

Meij. 

De clubgeest van al deze jonge menschen was geweldig. Alles, terrein, kleedruimte, krijtlijnmen enz 

werd doordat de “KAS” zeer klein was, met eigen middelen tot stand gebracht. Vele vriendschappelijke 

wedstrijden werden gespeeld, als scheidsrechter, “referie” noemde we hem, fungeerde altijd Dirk 

Polderman en deze was altijd erg neutraal, maar de Spaarndammers droeg hij een warm hart toe. Ik wil 

niet beweren dat wij daarom veel als overwinnaar uit den strijd traden. Zelfs buiten stedige voetballers 

kwamen in vigelanten aan de Stompe Toren om te voetballen. 

De Spaarndamsche voetballers leefde in vrede toen de Mobilisatie kwam van 1914. De eerzucht om te 

winnen deed hen geleende krachten zoeken van de toenmalige fortbezetting, wat teleurstelling onder de 

spelers wekte. Nadien moesten enkele spelers zelf onder de wapenen en in ’16-’17 lag S.D.O. op z’n 

oor. 

Voetbalteam uit 1920 

 

Staand van links naar 

rechts:   

Proost, M. Oorthuis, W. de 

Mol, J. de Mol, W. 

Polderman, L. Willemsen, 

C. Goebert en S. v.d. 

Woude. 

Zittend van links naar 

rechts:  

H.de Graaf, J. Heeremans 

en J. Proost. 

Tussen de 4e en 5e staande 

voetballers staat 

politieagent Janssen. 
 

 

Na het eindigen van de mobilisatie kwam de drang naar een Spaarndamsche club opnieuw naar voren. 

In 1919 werd in café Hoenderdos in beginsel besloten tot de oprichting van S.F.C. Spaarndam met te 

voeren kleuren van het oude S.D.O. 

Dat deze vereniging het 25 jaar heeft weten bol te werken, is voor ons klein dorp een geweldige prestatie, 

waarvoor wij hen met deze alle lof toe roepen wie deze eer te beurt valt. 

Ik eindig deze korte Proloog met de wensch dat “S.F.C. Spaarndam” door grote samenhorigheid, de 2e 

25 jaar zal mogen vieren in ware sportgeest en vriendschap, welke Spaarndammers zoo kenmerken. 

Lang leve S.F.C. SPAARNDAM 

Spaarndam 20 februari 1944 

Bij het 25 jarige bestaan 

A.J. Balm 

Medeoprichter 



 

DE GESCHIEDENIS 

EEN VOETBALLEGENDE: GERRIT BERK  

SFC Spaarnwoude is de oudste van de fusiepartners van SV Spaarnwoude. Deze club werd opgericht 

in 1919. Er zijn dus geen mensen meer die de oprichting en zelfs de eerste jaren van deze club hebben 

meegemaakt. Sterker nog mensen die actief gevoetbald hebben bij deze club zijn er ook niet veel meer. 

Een van dit soort club-iconen is Gerrit Berk die tot de fusie in 1972, bijna 18 jaar in het eerste heeft 

gevoetbald. Eén uit een sterk voetbalgeslacht. Van zijn vader leerde Gerrit de fijne kneepjes, die hij zelf 

weer overbracht naar zijn zoon Ronald die jarenlang in het eerste speelde. Ook zijn kleinzoon Jordy van 

de Aar is tegenwoordig een vaste waarde in het eerste team van Spaarnwoude. Een gezin dus waarin 

veel om voetbal draaide. 

Als ik bij Gerrit voor de deur sta voor het interview, zie ik dat ook zijn zoon Ronald aanwezig is. De 

reden wordt al direct door Gerrit zelf gegeven: “Ik ben al 81 jaar en af en toe wordt het wat moeilijker 

om de dingen te herinneren. Ronald die weet van heel veel van dingen hoe die precies gebeurd zijn. 

Ook uit de verhalen die ik verteld heb.” Een andere geheugensteun is de vrouw van Gerrit, Adrie. Ook 

zij is direct betrokken geweest bij de al de activiteiten op en rond de voetbalvelden. 

 

 

 

 

 

Trots toont Gerrit Berk de 

sporttas van zijn geliefde 

club: SFC Spaarndam. De 

tas is een van de weinige 

overgebleven exemplaren. 

Begin van de jaren 50 van vorige eeuw werd Gerrit als 16-jarige ingezet in het eerste team van SFC 

Spaarndam. In die tijd moesten de spelers meestal in kleding naar het veld komen. De mogelijkheden 

ook op het terrein van de werf van Stapel waren beperkt. 

 

 

Het veld van SFC Spaarndam 

linksonder bij de werf van 

Stapel. Het kleine gebouwtje in 

de rechterbovenhoek van het 

veld is de “kantine” en tevens 

kleedlokaal. Water was er niet 

echt, zodat douchen na de 

wedstrijd zeker niet mogelijk 

was. Het toilet bestond uit een 

gat boven de sloot. 

 



 

Een teamfoto van SFC Spaarndam uit 1930. Van links naar rechts: Leen Bonkerk, onbekend, Gerrit 

Berk sr, Jaap Vos, Wim in 't Veld, Cor Bouwens, Mart Polderman, C.Bouwens van de pont, Henk 

Ruijgvoorn, Joop Willemsen en Wim Bouwens 

Van zijn vader leerde Gerrit hoe hij moest verdedigen. Gerrit sr speelde al in de jaren dertig in het eerste 

team van SFC Spaarndam. De techniek van het verdedigen had de oude Berk bijzonder goed onder de 

knie gekregen. Ronald: “Mijn vader heeft hij mij ook bijgebracht hoe je moest verdedigen. Als je er zelf 

niet goed ingaat, raak je geblesseerd. Ik probeer mijn zoontje dit nu ook bij te brengen.” Het was 

opvallend dat Gerrit als rechtspoot linksbinnen speelde. In een systeem van 3-2-5. Hij stond bekend om 

zijn stevig soms wel harde spel. Dit ondanks het feit dat hij zelf klein en tenger van postuur was: “Ik 

ben altijd al gek geweest van voetbal. Toen ik 12 jaar was kreeg ik een dubbeltje mee om te gaan spelen 

bij SFC Spaarndam. Die speelde toen al op het veld bij Stapel. Maar ik moest nog wachten, want je kon 

pas lid als je Adspirant werd.”  

 

Een jeugdteam van 

SFC Spaarndam uit 

de periode van 

1941/1942. Gerrit 

Berk was in die tijd 

nog te jong om te 

kunnen voetballen. 

 

De namen van de 

spelers van dit team 

zijn helaas niet 

bekend. 

Toen het eenmaal zo ver was dat hij ook lid mocht worden bleek al snel dat hij een zeer hard schot in 

zijn benen had: “Het was zelfs zo dat tegenstander bang waren voor mijn schoten. Ik mij zelfs nog 



herinneren dat Jan Wempe van RKSV SHS achter de paal ging staan omdat hij het niet dorst om de bal 

te proberen te stoppen. Ik moest ook altijd de penalty’s nemen.” 

In de loop van zijn voetbalcarrière heeft Gerrit ook wel bijzondere dingen meegemaakt: “Tijdens de 

rust van een wedstrijd tegen Hoofddorp of Concordia kreeg ik een aanbod van 250 gulden als ik de 

tegenstander zou laten winnen. Dat was best een hoop geld in die tijd. Ik deed het echter niet want ik 

zei dat het zelf maar moesten doen.” Zij voetbalkwaliteiten vielen best wel op bij andere verenigingen. 

Zo ook bij RCH wat in die tijd landskampioen was: “Zij vroegen of ik bij hun wilde komen spelen. Dat 

heb ik niet gedaan. Ook niet omdat dan elke keer op de fiets naar Heemstede moest. Zowel voor 

trainingen als voor de wedstrijden. Vlak voor het einde van mijn voet carrière toen ik ongeveer 32 jaar 

was, werd ik nog uitgenodigd om in het Haarlemse voetbal mee te doen. Ik vond dat best wel eervol.  

Harry Harskamp vergeleek mij als speler altijd met Wim van Hanegem. Technisch goed maar ook wel 

stevig erin gaan.” 

De rivaliteit tussen SFC Spaarndam en RKSV SHS was bekend. Zelfs in de periode dat een fusie werd 

voorbereid liep een wedstrijd nog uit de hand. Gerrit was gevraagd om hoewel hij eigenlijk al gestopt 

was om nog een keer mee te spelen in de wedstrijd tegen de plaatselijk concurrent. Deze wedstrijd liep 

behoorlijk uit de hand en de fusie werd hierdoor zelfs enige tijd uitgesteld. Toch heeft hij nog best wel 

vrienden die oorspronkelijk bij RKSV SHS vandaan kwamen. De rivaliteit bleef echter altijd: “Ik kan 

mij nog herinneren dat wij als veteranenteams tegen elkaar voetbalden. Dat is op een gegeven moment 

gestopt omdat het soms vanwege de rivaliteit er te hard aan toe ging. Wij wilden voor elkaar verliezen.” 

Ook buiten het voetballen zelf is Gerrit actief geweest: “Ik woonde met Adrie samen in een woonwagen 

op het terrein bij Stapel. Dat was dus vlak bij het veld. Samen met Bert Ongena en Gerrit van Essen 

zorgden wij er altijd voor dat het veld klaar was voor de wedstrijden. Het veld bij Stapel was best wel 

slecht want het was veengrond. Wij moesten dan ook vaak gaten prikken. Om daar te komen moesten 

over de sloot springen. Ook moesten wij vaak de schapen nog weg jagen.” 

 

 

Ook als bestuurslid was 

Gerrit actief. Van 1969 

tot aan de fusie in 1972.  

Een deel van het 

bestuur tijdens het 50-

jarige jubileum in 1969. 

 Van links naar rechts: 

Gerrit Berk, Toon 

Ruijgrok, Joop Niehot, 

Piet de Meester, erelid 

Oud, Piet Roza en 

Anton Warren. 

Na zijn actieve voetbalcarrière heeft Gerrit zich beziggehouden met het begeleiden en trainen van jeugd. 

Een aantal jaren werkte hij samen met de jeugdtrainer Han Stoute. Hij was leider bij het A1 Junioren 

team, wat onder leiding van Stoute kampioen werd. Ook ging hij met het team samen naar Engeland: 

“Stoute was een echte kampioenmaker. Hij maakte iedereen zo gek dat hij het uiterste uit de spelers 

wist te halen.” In een later periode ging hij toen zijn kleinzoon Jordy ging voetballen, trainer bij de 

Guppen, de jongste voetballertjes. 

Henk van Ommeren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 



 

JEUGDVOETBAL 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 

In de vorige sportspuit hebben we teruggekeken op afgelopen seizoen en alvast vooruitgeblikt op het 

huidige seizoen. Inmiddels zijn alle teams van start gegaan en wordt er elke zaterdag weer met veel 

enthousiasme door de jeugd gevoetbald. Op de zaterdagen dat alle teams thuis spelen is het gezellig 

op het sportpark. Dus kom vooral ook eens kijken als u dat nog niet gedaan heeft. Helaas lukt het ons 

niet om bij alle wedstrijden een scheids te regelen vanuit de club. Ben of ken je iemand die het leuk 

lijkt om af en toe een wedstrijdje bij de jeugd te fluiten meldt je dan bij ons aan 

(vbtcjeugd@svspaarnwoude.nl).   

 

In dit stukje willen we de komende activiteiten die er voor de jeugd aankomen alvast onder de 

aandacht brengen.  

Het eerste wat er aan gaat komen is het traditionele oliebollentoernooi welke op zaterdag 29 december 

zal plaatsvinden in de sporthal van het dorpshuis. Het schema ziet er als volgt uit: 

10.00-11.00 uur Guppen & JO 

11.00-12.30 uur JO10 & JO11 

12.30-14.00 uur JO13 & JO15 

14.00-15.30 uur JO17 & JO19 

 

Op 12 januari zullen we het nieuwe jaar inluiden met het jaarlijkse bowlinguitje bij onze hoofdsponsor 

de Zoete Inval. In 3 shifts zullen alle jeugdteams een uurtje gaan bowlen: 

10.00-11.00 uur Guppen, JO8 & JO10 

11.00-12.00 uur JO11, JO13 & JO15 

12.00-13.00 uur JO17 & JO19 

 

Net als vorig jaar zullen we ook dit seizoen weer als club van de week bij een thuiswedstrijd van 

Telstar mogen aantreden. We hebben voor elkaar gekregen dat dit bij de wedstrijd tegen niemand 

minder dan Jong Ajax zal zijn op vrijdag 22 februari. 

 

Tijdens het Paasweekend (18-22 april) zal er weer een delegatie vanuit de jeugd naar onze Engelse 

vrienden in Saxilby afreizen voor alweer de 30e editie van deze unieke uitwisseling. Wij zullen de 

betreffende teams hier voor het eind van 2018 over contacten. 

 

En dan is er natuurlijk het jubileumweekend waarin ook voor de jeugd de nodige activiteiten zullen 

plaatsvinden. Hierover in een later stadium meer info. 

 

Waar we dit seizoen weer mee verder zullen gaan is de traditionele Penaltybokaal. Helaas is deze door 

omstandigheden afgelopen seizoen niet doorgegaan maar na de winterstop komt deze gelukkig zoals 

het  hoort weer terug. Ook zal er in 2019 met een nieuwe activiteit gestart worden rondom de 

thuiswedstrijden van het eerste elftal: latje trap. Over de Penaltybokaal en het latje trap zullen wij 

jullie op korte termijn verder informeren.  

 

Rest ons nog om te vermelden dat wij verheugd zijn dat de Jeugdcommissie is versterkt met Wijnand 

Menger. Hij zal naast Bas en Yuri toetreden tot het voetbalbestuur van SV Spaarnwoude en zich onder 

ander met de Penaltybokaal en Latje trap gaan bezig houden. 

 

Hopelijk tot snel op het sportpark en sportieve groet! 

De Jeugd Commissie 

Bas Weerman, Wijnand Menger en Yuri Narayen 

mailto:vbtcjeugd@svspaarnwoude.nl


 

JEUGDVOETBAL 
 

Spaarnwoude JO10-1 
 

 
Het is een prachtige zaterdagochtend. Voor de meesten nog midden in de nacht… 8.00 uur verzamelen voor de 

uitwedstrijd bij Koninklijke HFC. De één na de ander rijdt het parkeerterrein op.. De kids zitten vol energie. De 

ouders echter, het overgrote deel, hebben kleine oogjes.. Zuchtend .. steunend.. en de vorige avond wordt nog 

even geëvalueerd. 
  

Alvorens de wedstrijd van vandaag verslag te doen eerst even wat voorkennis. De jongens onder 10 van dit jaar 

is een samensmelting van 2 teams jongens onder 9 van vorig seizoen. Helaas te weinig voor 2 teams.. maar veel 

te veel voor 1 team. Dat gaat ten koste van speelminuten, maar ook ten koste van een vast team waar je aan kan 

bouwen. Je wilt immers alle jongens evenveel laten spelen. Echter bij een kleine dorpsclub als Spaarnwoude .. 

zijn we blij met wie we hebben .. en zoeken we naar een passende oplossing. Met 11 jongens .. en maar 6 in het 

veld zult u begrijpen dat dat verre van ideaal is. 
 

Na de winterstop zullen we verder gaan als Jongens onder 11-2 (JO11-2). Ze spelen dan eindelijk op een groter 

veld (half veld) en er mogen godzijdank 8 jongens in het veld staan. Leuke bijkomstigheid is uiteraard dat de 

standen ook zichtbaar zijn. Dan kan ik ook de wekelijkse vraag pareren op welke plek we staan 😊. 
  

Ons team bestaat gelukkig uit vele voetballiefhebbers en vaders én moeders die in een grijs verleden ooit tegen 

een bal getrapt hebben.  Dat helpt, kan ik u zeggen o.a. bij het vragen voor scheidsrechterstaken en andere veld, 

hand en spandiensten. Ook het aantal rijouders is vaak geen probleem. Laten we hopen dat dat over een paar 

jaar nog steeds zo is. Vrijwilligers zijn immers overal schaars.. maar zeer zeker broodnodig.  

We besluiten om even over 8 te vertrekken. Degene die te laat zijn melden zich via whatsapp en rijden zelf 

rechtstreeks. Eenmaal aangekomen bij HFC krioelt het van de mensen. De oudste club van Nederland heeft 

talloze velden en kleedkamers. De kleedkamer is snel gevonden. Het is er rommelig en we moeten een 

kleedkamer delen. De boys verkleedden zich snel zonder al teveel teksten en clubliederen. 
  

Jasper Mulder en ik begeleiden de jongens als sinds de guppen. De 1 doet de warming up terwijl de andere de 

coach van de tegenpartij uit zijn spel haalt of kwaliteiten van de tegenspelers analyseert. We bepalen enkele 

minuten van tevoren onze opstelling. Vaak starten we met het team van jongens die op tijd waren. Wellicht 

helpt dat …ouders 😉?! Ik vergat te zeggen dat het 1 van de eerste koude zaterdagen van dit seizoen is.. Het 

veld is nog bevroren.. het is enkele graden boven nul.. en dat is te merken bij de mannen. 

Een enkeling laat een traan omdat zijn tenen opgekropt zijn in de te kleine voetbalschoenen. Je ziet dat de kou 

wat doet met de mannen. Maar dat is geen excuus. De tegenstander heeft immers hetzelfde probleem 😉 
  

We beginnen rommelig. De tegenstander begint sterk en zit vol energie. Ze laten duidelijk merken dat zij wel 

willen winnen vandaag. De vele wissels bij onze kant zorgen voor wat onhandige situaties. Zeker bij deze kou 

wil je de jongens veel laten spelen. Aan de kant krijgen ze het alleen maar nog kouder zullen we maar zeggen. 

Binnen no time staan we op 2-0. De jongens zijn wakker geschud en ik merk dat ze iets meer wakker worden. 

Ondanks een doelpunt van ons loopt de tegenstander uit naar 4-1. De fase die dan volgt zal later het beste 

gedeelte van de wedstrijd zijn. We kruipen terug naar 4-4 en een klein beetje hoop mogen we hebben. Daarna 

lopen we constant achter de feiten aan. Ik hoorde het al langs de lijn. Bij ieder doelpunt wat we daarna scoorden 

.. trakteerde HFC ons steeds op 2 tegendoelpunten. Ook in de 2e helft golfde het spel op en neer maar had HFC 

toch net iets meer slimmigheden in het spel. De mannen zijn gewend veel te winnen, zeker het afgelopen jaar. 

We spelen 2e klasse momenteel. En ondanks dat stond ik af en toe wel eens stil hoe ze het in de eerste klasse 

zouden doen. Altijd omhoog kijken zei mijn oud trainer Han Stoute ooit eens. 
  

De eindstand van de wedstrijd is 9-6 voor HFC. Het is helaas 1 van de spaarzame nederlagen dit seizoen. Maar 

we hadden nooit het idee dat we hier konden winnen vandaag, denk ik. 

Maar het mooie bij de mannen is dat de teleurstelling zo’n 5 minuten duurt. De weg naar de kleedkamer is lang 

genoeg om het verlies te verwerken. Het gaat al gauw over de intocht van Sinterklaas of het verloop van een 

Fortnite spel wat ze eerder die ochtend gespeeld hebben. De mannen zoeken de douches op en de helft van de 

ochtend zit er al op. Nog maar een paar wedstrijden tot aan de winterstop…En dan eindelijk naar een groot 

veld.. én 8 spelers opstellen. 
  

Groetjes, Martijn van der Pol Coach JO10-1 



 

JEUGDVOETBAL 

SAXILBY 
 

 

Voor alle nieuwkomers en onwetende:   

 

Saxilby -  SV Spaarnwoude 

Several years of friendship! 
 

Saxilby, is een dorp in Engeland waar SV Spaarnwoude al 30 aar een jaarlijkse (altijd het weekend 

van Pasen) uitwisseling mee heeft. Het ene jaar komt er een Engelse voetbal delegatie (kinderen) met 

hun vader of moeder naar Nederland. Het andere jaar gaan wij met de boot naar Engeland en slapen 

we bij gastgezinnen. Het is een uitwisseling voor jongens-meisjes  onder 12. We gaan met de boot 

vanuit IJmuiden naar New Castle daar gaan we met een bus nog 2,5 uur rijden naar het plaatsje 

Saxilby. Hier worden wij opgewacht door de gastgezinnen en worden we getrakteerd op een leuke 

avond. In de dagen erna wordt er gevoetbald, gevoetbald en gevoetbald door de kinderen een 

taalbarrière? Die is er niet. Een feestavond waar heel Saxilby aan mee doet tot in de late uurtjes. Voor 

de kinderen is dat een groot feest. Waar het voor de ouders om draait is THE MATCH de vaders tegen 

de vaders. In Engeland wordt er op een soort knollenveld gevoetbald en gaan de mannen hard 

ertegenin.  

 

Helaas merken we de laatste jaren dat de animo minder wordt. Voor de kinderen is het een enorme 

ervaring. Er zijn inmiddels vaders die hierover mee kunnen praten. Zij zijn vroeger mee gegaan naar 

Engeland en hebben daar de ervaring van hun leven gehad. Niet alleen vaders ook oud gedienden 

hebben nog steeds contact/vriendschap met de Engelse gastgezinnen. 

 

Elk jaar krijgen wij weer de vraag van 

ouders  kunnen we die Engelsen niet 

in een hotel (de Zoete Inval) plaatsen, 

of in de bunker onderbrengen. NEE, 

dat is juist niet de bedoeling. Niemand 

zit erop te wachten om mensen in huis 

te halen (ook ik zat daar echt niet op te 

wachten) maar als je eenmaal ja hebt 

gezegd en je de eerste nacht hebt 

gehad denk je “Ja, dit is iets waar de 

kinderen het jaren later nog over 

hebben” en blijkt het (meestal) nog 

leuk te zijn ook.  De organisatie van dit 

evenement probeert het weekend zo te 

plannen dat je aan kan haken op leuke 

uitstapjes met elkaar (alle 

gastgezinnen). 

 

 

 

Laten we met elkaar de uitwisseling van Saxilby in leven houden! Aankomend jaar gaan wij weer met 

Pasen naar Saxilby. Mocht je informatie of enthousiaste verhalen willen, laat het ons weten.  

 

De Saxilby Commissie 

 



 

VOETBAL 
PROGRAMMA TOT WINTERSTOP 

 
 

2 dec. - 11:00 Spaarnwoude sv. 5 Wijk aan Zee 3 veld 2 

2 dec. - 11:00 Vitesse 22 3 Spaarnwoude sv. 2 veld 5 

2 dec. - 11:00 SVIJ VR1 Spaarnwoude sv. VR1 veld 2 

2 dec. - 11:30 Bloemendaal 4 Spaarnwoude sv. 4 veld 2 

2 dec. - 14:00 Bloemendaal 3 Spaarnwoude sv. 3 veld 2 

9 dec. - 11:00 Spaarnwoude sv. 2 Hillegom sv 5 veld 2 

9 dec. - 11:00 Velsen Rkvv 9 Spaarnwoude sv. 5 veld 1 

9 dec. - 12:45 Spaarnwoude sv. 3 Onze Gezellen 4 veld 2 

9 dec. - 14:00 Spaarnwoude sv. 1 VVA/Spartaan 1 veld 1 

9 dec. - 14:30 Spaarnwoude sv. 4 Hillegom sv 9 veld 2 

16 dec. - 14:30 Eendracht '82 sc. 1 Spaarnwoude sv. 1 Veld 1  

16 dec. - 14:30 Alliance '22 sv. 3 Spaarnwoude sv. 2 veld 1 

23 dec. - 11:30 Fortuna Wormerveer sv 2 Spaarnwoude sv. 2 veld 1 
 

 

JEUGDVOETBAL 
PROGRAMMA TOT WINTERSTOP 

 
 

1 dec. - 08:30 Haarlem-K’land f.c. JO10-2 Spaarnwoude sv. JO10-1 veld 1 

1 dec. - 09:00 DSS JO13-2 Spaarnwoude sv. JO13-1 veld 1 

1 dec. - 09:00 Sporting Krommenie JO11-2 Spaarnwoude sv. JO11-1 veld 1 

1 dec. - 11:00 THB JO19-1 Spaarnwoude sv. JO19-1 veld 1 

1 dec. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO15-1 Zeevogels JO15-2 veld 2 

1 dec. - 15:00 DSOV JO17-2 Spaarnwoude sv. JO17-1 veld 2 

8 dec. - 09:30 Haarlem-K’land f.c. JO8-3 Spaarnwoude sv. JO8-1 veld 2 

8 dec. - 10:30 HSV JO15-2 Spaarnwoude sv. JO15-1 veld 4 

8 dec. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO11-1 SVA JO11-3 veld 2 

8 dec. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO13-1 Olympia Haarlem JO13-1 veld 2 

8 dec. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO10-1 Alliance '22 sv. JO10-3 veld 2 

8 dec. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO19-1 Schoten vv. JO19-2 veld 1 

8 dec. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO17-1 Onze Gezellen JO17-2 veld 2 

15 dec. - 10:00 Spaarnwoude sv. JO8-1 SDW JO8-1 veld 2 

15 dec. - 11:00 IJmuiden vv. JO10-1 Spaarnwoude sv. JO10-1 veld 3 

15 dec. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO15-1 Meervogels 31 JO15-2 veld 2 

15 dec. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO19-1 Jong Hercules JO19-1 veld 2 



 

VOETBAL 
STANDEN PER 25 NOVEMBER 2018  

 

Zondag 1  Zondag 2  Zondag 3 

4e klasse D  3e klasse B  5e klasse 04 

1 Spaarnwoude   9-20  1 Limmen 2   9-20  1 VSV 3   9-25 

2 RCH   9-15  2 Swift 4   9-19  2 ADO’20 5   8-24 

3 DSS   8-14  3 Vitesse’22 3   8-18  3 Bloemendaal 3   9-17 

4 NFC/Br’mmer   8-13  4 De Kennemers 3   8-13  4 Zwanenburg 5   9-15 

5 BSM   8-13  5 Hillegom 5   8-13  5 WSV 1930 4   8-13 

6 OSC Amsterdam   8-13*  6 Velsen 4   8-13  6 DEM 5   9-13 

7 Germ/De Eland   8-12  7 Alm. Boys 2   7-12  7 Terrasvogels 4   9-12 

8 Terrasvogels   8-12  8 Onze Gezellen 2   9-10  8 Spaarnwoude 3   9-10 

9 AC Amsterdam   9-11  9 Alcm. Vitrix 2   8-  8  9 Velsen 7   9-  8 

10 VVA   8-10  10 Alliance’22 3   8-  8  10 Alliance’22 5   8-  5 

11 Geel Wit’20   8-10  11 Bergen 2   9-  8  11 Onze Gezellen 4   8-  4 

12 Onze Gezellen   8-  6  12 ADO’20 4   7-  4  12 Schoten 4   9-  3 

13 Eendracht’82   8-  2  13 Spaarnwoude 2   8-  4     

           

Zondag 4  Zondag 5  Vrouwen 1 

7e klasse 08  7e klasse 07  4e klasse C 

1 Overbos 5   9-24  1 ADO’20 7   9-21  1 Uitgeest 1   7-21 

2 Wijk aan Zee 2   8-20  2 Vitesse’22 7   8-19  2 Velsen 3   7-16 

3 OSC 6   5-15  3 SVA 5   9-17  3 Zwanenburg 1   8-13 

4 Spaarnwoude 4   8-11  4 Limmen 6   8-16  4 Overbos 2   8-12 

5 Hillegom 9   9-11  5 Wijk aan Zee 3   7-15  5 Spaarnwoude 1   8-11 

6 Bloemendaal 4   9-11  6 Bloemendaal 5   7-13  6 DSOV 1   8-  8 

7 DCG 4   8-10  7 Assendelft 5   8-12  7 SVIJ 1   8-  7 

8 Alliance’22 6   8-  9  8 Uitgeest 8   7-  9  8 FIT 1   8-  5 

9 DIO 2   8-  9  9 Velsen 9   8-  6  9 SDZ 2   6-  1 

10 DSOV 6   8-  7  10 Spaarnwoude 5   9-  5     

11 WV-HEDW 15   8-  6  11 Waterloo 4   8-  4     

12 Velsen 10   6-  4  12 Zwanenburg 6   6-  0     

 

* 1 verliespunt 



 

JEUGDVOETBAL 

STANDEN PER 25 NOVEMBER 2018 
 

 

JO 19  JO 17  JO 15 

3e klasse 04  3e klasse 05  2e klasse 05 

1 THB 1   7-21  1 Alliance’22 2   8-21  1 Jong Holland 2   9-23 

2 Spaarnwoude 1   7-15  2 Bloemendaal 3   9-19  2 Castricum 2   8-22 

3 Schoten 2   7-15  3 Legmeervogels 2   9-18  3 Limmen 2   8-15 

4 H’lem K’land 1   6-12  4 HBC 2   9-17  4 Reiger Boys 4   7-13 

5 Amstv/Heenr. 2   6-10  5 DSOV 2   7-16  5 HSV 2   8-11 

6 NFC 1   6-  7  6 FC Aalsmeer 3   9-16  6 Vitesse’22 1   7-10 

7 Velsen 3   7-  4  7 UNO 3   8-  8  7 ODIN’59 3   7-  9 

8 VVH/Velserbr. 1   6-  3  8 Olympia H’lem 2   9-  8  8 Uitgeest 2   8-  7 

9 UNO 2   6-  3*  9 SCW 1   8-  7  9 Alcm. Vitrix 2   6-  4 

10 SCW 2   4-  0  10 Spaarnwoude 1   9-  7  10 Meervogels’31 2   7-  3 

    11 Schoten 1   7-  7  11 Zeevogels 2   8-  3  

    12 Onze Gezellen 2   6- 0  12 Spaarnwoude 1   1-  0 

           

JO 13  JO 11   

 

         Van de JO 10, de JO 08 en 

         de Guppen worden geen  

          standen weergegeven. 

2e klasse 05  2e klasse 03  

1 Hoofddorp 3   8-21  1 Fort. Wormerv. 2   8-22  

2 Olympia H’lem 1   8-21  2 Zaanlandia 2   7-19  

3 Zwanenburg 1   7-15  3 KFC 2   9-19  

4 SVIJ 1   8-15  4 SVA 3   8-15  

5 Stormvogels 1   7-13  5 Assendelft 1   8-13  

6 Jong Hercules 1   7-11  6 Vitesse’22 2   7-10  

7 De Kennemers 1   8-11  7 Sport. Kromm. 2   7-10  

8 Assendelft 1   8-  9  8 Spaarnwoude 1   8-  9  

9 DSS 2   7-  1  9 RCZ 2   8-  6  

10 Kon. HFC 6   8-  1  10 Always Forew. 4   8-  3     

11 Spaarnwoude 1   8-  1  11 Kadoelen 2   8-  0     

 

* 1 verliespunt 



 

HONK- & SOFTBAL 
DE JAARVERGADERING 

 

 
Bij het begin van de jaarvergadering van de afdeling Honk- & Softbal van sv Spaarnwoude werd één 

minuut stilte in acht genomen. Dit in verband met het overlijden van Joke Meekel, Ongeveer 25 jaar was 

zij het gezicht van de jongste softballers en softbalsters van Spaarnwoude: De Peanuts. Reden waarom 

zij bij haar afscheid als trainer/coach de bijzondere onderscheiding als Lid van Verdienste kreeg. 

 

 

 

 

In de jaar-

vergadering 

van de afdeling 

Honk- & 

Softbal van 

maart 2012 

werd Joke 

Meekel 

benoemd tot 

Lid van 

Verdienste van 

de afdeling. 

 

Na de formele plichtplegingen van de jaarvergadering werden een aantal personen in het zonnetje gezet.  

 

Menne Meijer stopte na 

een aantal jaren als 

trainer coach bij de 

Junioren en het 

afgelopen seizoen bij 

Dames 1. Deze 

waardevolle speler van 

Heren 1 gaat gelukkig 

niet verloren voor de 

vereniging, want hij 

blijft actief als speler en 

als bestuurslid belast 

met het materiaal. 

 



Tevens werd er aandacht besteed 

aan het afscheid van Marijke van 

Essen-Polderman. Jarenlang 

zorgde zij er tijdens het 

softbalseizoen voor dat de kantine 

open was en de spelers en 

speelsters soms tot in de late 

uurtjes voorzien werden van een 

drankje en een hapje. Voor het 

bestuur zal het nog beste lastige 

klus worden om dit gat op te 

vangen. Waarschijnlijk zullen in 

de nabije toekomst 

spelers/speelsters en ouders van 

jeugdleden ingeschakeld moeten 

worden voor deze activiteiten.  

 

 

Marion Bakker-Kortekaas is van 

jongs af aan actief geweest bij sv 

Spaarnwoude. In de beginperiode 

zelfs als speelster bij De Brinkers. 

Na haar bijzonder succesvolle 

periode als pitcher bij Dames 1 

verdween zij enige tijd uit beeld. 

Zij kreeg de mogelijkheid om haar 

softbalkwaliteiten op een hoger 

niveau ten toon te spreiden. Toch 

kwam zij weer terug bij haart oude 

club. Als speelster maar vooral als 

trainer/coach. In het begin vooral 

bij de jeugd maar later ook bij 

seniorenteams was zij succesvol. 

Aanleiding voor het bestuur om Marion voor te dragen als lid van Verdienste van de afdeling Honk- & 

Softbal. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met deze voordracht.  

Als laatste werd Jerry van 

Ommeren in het zonnetje gezet. 

Al eerder was bij zijn eigen team 

aandacht aan besteed het feit dat 

hij al 25 jaar onafgebroken in het 

Heren 1 team speelt. Het bestuur 

had daarom besloten hem ook 

voor zijn verdienste als trainer, 

bestuurslid en redactielid te 

benoemen tot club-icoon. 

 



 

HONK- & SOFTBAL 
VAN HET BESTUUR  

 

TELL A FRIEND 

Nodig iedereen uit en krijg korting op je lidmaatschap! 
 

We zijn als vereniging altijd druk bezig met het werven van nieuwe leden. 

Naast leuke evenementen zoals het mixtoernooi hebben we nu een nieuwe actie! 
 

Want leden hebben we heel hard nodig en jullie kunnen ons daarbij helpen. Daartegenover staat een 

zeer interessante beloning. Zo hopen we nog meer mensen te bereiken en nog meer softballers te  

mogen verwelkomen. De leeftijd maakt niet uit. Niet alleen uit Spaarndam maar alle steden en dorpen 

eromheen! Jullie weten zelf inmiddels hoe verslavend het spelletje is dus is het niet zo moeilijk om  

buren, vrienden, familie, collega’s en noem maar op enthousiast te maken. 
 

Hoe werkt het dan? 

Jij zorgt dat iemand zich inschrijft en wij geven je een 

beloning! 
 

Bij de werving van één nieuw lid krijg je een prachtige  

slaghelm, waarop een naam kan worden gedrukt .  

Bij de werving van volgende nieuwe leden wordt er  

korting op de contributie gegeven met staffels. 

Bij het aanbrengen van een tweede nieuw lid: 15% korting 

Bij het aanbrengen van een derde nieuw lid: 30% korting 
 

De volgende regels zijn van toepassing: 

• Je bent lid van SV. Spaarnwoude 

• Het door jou geworven aspirant-lid dient zich aan  

te melden bij de club en geeft zich op voor 3  

proeftrainingen. 

• Bij het inschrijven vult hij/zij jouw naam ook in.  

Dit laatste is belangrijk voor het verkrijgen en  

bepalen van jouw korting. 

• Na 3 proeftrainingen wordt het aspirant-lid definitief spelend lid. 

• Het door jou geworven nieuwe lid betaalt volledig zijn/haar contributie. 
 

NB: kortingen worden uitsluitend in mindering gebracht op de contributie en dus niet in contanten  

uitbetaald. De kortingen worden achteraf verleend, na voldaan te hebben aan de genoemde  

voorwaarden. En de korting geldt op één jaar contributie. 
 

Je kunt het hele jaar door werven op de momenten dat het jou uitkomt. 

Folders en flyers kun je bij het bestuur krijgen (kosteloos). 

We hopen dat je je graag wil inzetten voor deze actie, zodat onze vereniging weer goed gaat groeien! 

 

Voor vragen en contacten kun je terecht bij: 

Dé Siriskandaraja - Wetering 12 2064 SC Spaarndam desanden@hotmail.com mob. 06-54354520 

Of Sander Jager softbal@svspaarnwoude.nl 06-53967903 

 

mailto:desanden@hotmail.com
mailto:softbal@svspaarnwoude.nl


 

HONK- & SOFTBAL 
 

 

Beeball 
 

Afgelopen seizoen zijn we gestart met 

een Major League team van 9 kinderen 

en waren we ingedeeld in een poule 

met verenigingen uit de omstreek.  De 

spelregels van de Beeball competitie 

wijken wat af van de normale soft- en 

honkbalspelregels.  Onder andere gooit 

de coach van de slagploeg de bal op 

(pitching). Men mag ook gebruik 

maken van een battingtee (paaltje).  

  
 

Verslag laatste wedstrijd 

De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 7 oktober gespeeld bij Terrasvogels. Van de 9 beeballers 

deden er 7 mee. We hadden prachtig weer dus dat begon al goed.   

1e inning 

Ons team ging als eerste aan slag en werden er honkslagen geslagen door Rens, Ronin, Samantha, 

Melanie en een homerun van Angel, die 3 punten binnensloeg. In totaal scoorden wij 5 punten. De 

tegenpartij begon al direct goed te slaan met 8 honkslagen, maar omdat er een dubbelspel werd 

gespeeld door Angel (vangbal en aangooi op het 2e honk) en bij de laatste slagman/-vrouw de bal 

supersnel werd gegooid naar de catcher (branden), kwam de tegenpartij (ondanks de 8 honkslagen) 

niet verder dan 5 punten. 

Stand na 1 inning 5-5 

2e inning 

In de tweede inning sloegen Rens, Teun. Ronin, Samantha en Angel een honkslag. Daar de 

tegenstander 1 speler meer had, mocht Ronin, als laatste slagman, nogmaals slaan en sloeg hij 

vervolgens een grandslam homerun, waardoor hij 4 punten binnen sloeg en wij in deze inning totaal 7 

punten scoorden.   De tegenpartij scoorde deze inning 5 punten.           

Stand na 2 inningen 10-12 

3e inning 

In de derde inning werd er door iedereen een honkslag geslagen, zo ook  Sophie, de jongste speelster 

van ons team , die het hele seizoen géén gebruik heeft gemaakt van de batting tee!   Angel sloeg zijn 

2e homerun die daardoor 2 punten binnensloeg. In totaal scoorden wij 6 punten. Daarna scoorde de 

tegenpartij ook 6 punten en wonnen wij de wedstrijd!                    

Stand na 3 inningen 16-18 

Dit seizoen zijn de kinderen flink vooruit gegaan.  Het slaan, gooien, vangen en honklopen ging elke 

week beter, en wonnen ze bijna iedere wedstrijd. Ondanks dat spelplezier voorop staat, vinden de 

kinderen het winnen van een wedstrijd wel heel erg belangrijk wat tot gevolgen heeft dat ze met nog 

meer spelplezier spelen. Afgelopen jaar hebben we op de scholen in Spaarndam en Haarlemmerliede 

clinics gegeven met de bedoeling meer kinderen enthousiast te maken voor het softbalspel, dit zullen 

we komend seizoen blijven doen en wellicht  zullen we volgend jaar een aantal nieuwe gezichten zien.   

Ik stop met het coachen en trainen van dit team maar ben blij dat Floor en Melanie dit blijven doen, 

met hulp van een aantal ouders. Piet zal achter de schermen actief blijven.   

    

Marion Kortekaas 



 

HONK & SOFTBAL 

EINDSTANDEN 2018  

 

 

Dames 1 – 4e klasse E  KAMPIOEN 2018 DAMES 1 

 

 Ptn Runs  

1 Spaarnwoude 1 18-31 185-  55  

2 Dss 1 18-31 277-  80  

3 Kinheim 1 18-28 243-  78  

4 VF Pirates 18-25 252-142  

5 Olympia Haarlem 17-20 151-129  

6 HSV The Flags 2 18-15 155-168  

7 Schoten 1 18-13 146-145  

8 Quick Amsterdam 4 18-  8 138-229  

9 Terrasvogels 3 17-  7   92-273  

10 Cromtigers 2 18-  0   42-382  

 

Heren 1 – 2e klasse D  Heren 2 – 3e klasse B 

 Ptn Runs   Ptn Runs 

1 Onze Gezellen 1 16-28 234-103  1 Quick Amsterdam 1 18-32 280-143 

2 Olympia Haarlem 1 16-23 184-  95  2 Schoten 1 18-29 250-115 

3 Ovvo 1 16-22 213-137  3 United 1 18-28 275-153 

4 TIW-Survivors 1 16-21 177-173  4 Sparks 1 18-26 232-149 

5 RCH-Pinguins 2 16-14 229-183  5 Vennep Flyers 2 18-23 234-179 

6 Odiz Frogs 3 15-13 168-219  6 Schoten 2 18-20 230-193 

7 DIO 1 16-12 169-250  7 Onze Gezellen 2 18-11 211-210 

8 Spaarnwoude 1 16-  6 148-243  8 Spaarnwoude 2 18-  8 173-318 

9 Odiz Frogs 2 15-  3   99-218  9 Bloemendaal 1 18-  8 126-311 

     10 Olympia Haarlem 2 18-  7 167-268 

     11 DIO 2 18-  6 163-284 

 

 



 

 


