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 VAN DE REDACTIE  

 

Inmiddels is dit al weer de derde editie van de jubileum clubbladen. Naast de vaste onderdelen zoals de 

programma’s en standen van het (jeugd)voetbal deze keer extra aandacht voor de geschiedenis van de 

tweede fusie partner RKSV SHS. En dan in het bijzonder door een interview met clubicoon Mich 

Huijboom en een beschrijving van de velden. 

In het deel de honk- softbal deze keer een interview met de man die al sinds 2003 secretaris is van deze 

afdeling: Piet Roest. 

Wij wensen 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 door een WhatsApp te 

sturen naar een van de onderstaande personen: 

  

Sergio Paap                                06-46751929 

Melanie  Veldman                       06-15611284 

Lotte Balm                                   06-14446605 

Desanden Siriskandaraja           06-54354520 

 

Voor overige vragen kunt u terecht bij  jubileum@svspaarnwoude.nl. 

 

Alvast bedankt voor uw reactie en hopelijk tot ziens op het jubileumfeest! 

  

Jubileumcommissie  

 SV Spaarnwoude 

 

 

tel:06-46751929
tel:06-15611284
tel:06-14446605
tel:06-54354520
mailto:jubileum@svspaarnwoude.nl


 

DE GESCHIEDENIS 

DE VELDEN  

Net als SFC Spaarndam heeft ook RKSV SHS in de loop van de geschiedenis op diverse velden 

gespeeld. Het begon allemaal in 1949 toen op initiatief van kapelaan Kloeg een Rooms Katholieke 

voetbalvereniging werd opgericht in Haarlemmerliede. Al bij de oprichting werd besloten om er een 

sportvereniging van te maken, omdat er ook belangstelling was voor andere taken van sport zoals 

Handbal. De naam SHS stond voor Samenwerking Houdt Stand, met een knipoog naar Spaarnwoude, 

Haarlemmerliede en Spaarndam. 

Enige maanden voor de officiële oprichting, begonnen een aantal enthousiaste mannen onder leiding 

van Ab Oorthuis te trainen in  het “Gebouw” in Spaarnwoude. Omdat er nog veel werk te doen was aan 

het beoogde veld van de heer Vreeburg aan de Kerkweg, moest worden uitgeweken naar een alternatief 

veld naast de Rooms Katholieke kerk in Haarlemmerliede. Het vlak bij gelegen zusterhuis diende als 

kleedruimte. Vergaderingen werden gehouden in De Zoete Inval op het Rottepolderplein en later op de 

huidige locatie. 

De aftrap en de inzegening van het veld in Haarlemmerliede door pastoor Berkemeijer vond plaats op 

30 oktober 1949. De officiële eerste competitiewedstrijd werd gespeeld tegen Zandvoortmeeuwen 7. 

Na een 2-3 ruststand werd uiteindelijk met 3-8 verloren van de latere kampioen in de poule. 

                    

Inmiddels werd er hard gewerkt aan het veld dat de heer Vreeburg aan de Kerkweg in Spaarnwoude 

beschikbaar had gesteld. Dit werk viel tegen en er mocht maar één jaar op het veld bij de Rooms 

Katholieke kerk in Haarlemmerliede gespeeld worden. 

 

Vanwege de onduidelijkheid over het beschikbaar zijn van het 

veld in 1950 werd ondertussen overwogen om tijdelijk uit te 

wijken naar een veld van Onze Gezellen in Haarlem Noord. 

Gelukkig bleek dit niet nodig. Wel werd van hetzelfde Onze 

Gezellen voor fl. 700,00 een kleedhuis overgenomen. 

Op 20 augustus 1950 kon het veld aan de Kerkweg dan toch in 

gebruik genomen worden. De officiële opening vond plaats door 

het hijsen van een vlag door de wethouder van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de heer N. Tabak (zie foto). 

Kapelaan Kroon verzorgde de inzegening van het veld. Uiteraard 

werd er in de ochtend eerste nog een Heilige Mis gehouden in de 

kerk in de Haarlemmerliede.  



 

De officiële gasten tijdens de eerste 

wedstrijd op het veld aan de 

Kerkweg. 

Staande van links naar rechts: 

Kerkmeester Vreeburg en voorzitter 

Siem Balm. 

 

Zittend van links naar rechts: 

Nelis, Van Loon, pastoor 

Berkemeijer, kapelaan Kroon en 

Balm sr. 
 

 

Tien jaar lang werd er gespeeld op het veld aan de Kerkweg. Tijdens de jaarvergadering in april 1960 

werd er geklaagd over de slechte conditie van het veld en de kleedruimte. Er moest hier nodig wat aan 

gedaan worden. Volkomen onverwacht kwam een maand later het bericht dat de eigenaren van het veld, 

de gebroeders Vreeburg, het terrein voor eigen doeleinden wilden gaan gebruiken. Omdat er geen 

huurovereenkomst was, moest het veld waarschijnlijk op korte termijn worden vrijgemaakt. Alle 

betrokken instanties zoals de Haarlemse Voetbal Bond (HVB) en de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude mengden zich in de discussie. In de periode daarna werd duidelijk dat de grond waarop 

het terrein zich bevond nodig was voor de zandwinning voor de aanleg van de A9. Geld om een nieuw 

terrein aan te leggen was er niet. In 1961 werd gekeken naar de mogelijkheid om samen met SFC 

Spaarndam, dat ook problemen had met hun veld, een nieuw veld aan te leggen.  

Voor het seizoen 1961/1962 had RKSV SHS geen eigen veld meer. De jeugd kon gelukkig uitwijken 

naar het veld van SFC Spaarndam. De senioren daarin tegen moesten op de velden op het Van der Aert 

poortpark in Haarlem-Noord spelen. In de jaarvergadering van november 1961 bleek de aanleg van een 

nieuw veld op het terrein van Captein financieel niet haalbaar. D burgemeester van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, die samen met wethouder Van Schie bezocht vertelde dat er plannen 

waren voor de aanleg van een veld voor SFC Spaarndam en RKSV SHS in Spaarndam-Oost. 

  



 Na enige jaren van onduidelijkheid waarin gespeeld werd op het Van der Aert Sportpark, het Noorder 

Sportpark en de velden van Onze Gezellen verscheen in januari 1965 bovenstaande artikel in het 

Haarlems Dagblad. Ondertussen was er vanuit de vereniging hevige kritiek op de KVP (Katholieke 

Volks Partij) in de raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze partij vond de aanleg 

van sportvelden onrendabele kosten. Mede daardoor duurde het toch nog tot 1966 voordat er meer 

duidelijkheid kwam over de toekomst van de vereniging. Er werd gesproken over een gezamenlijk 

gebruik van sportvelden in Spaarndam Oost samen met SFC Spaarndam. Daarbij viel ook voor het eerst 

het “fucie”. Het bestuur van RKSV SHS was echter duidelijk:  

“Het is beter als S.H.S. zelfstandig blijft voortbestaan, daar deze een veel gezondere 

mentaliteit heeft als S.F.C. Spaarndam. Tevens zijn beide verenigingen duidelijk nog niet rijp 

voor een fucie”. 

De ontwikkeling van het plan voor één sportpark ging wel door. Ergens in 1967 werd tussen de Ringweg 

en de Hoge Spaarndammerdijk in Spaarndam-Oost begonnen met de aanleg van twee speelvelden en een 

oefenveld. In 1968 leek het vooruitzicht van nieuwe velden en een eigen kantine met kleedkamers de 

vereniging nieuwe impulsen te geven. Ondanks het feit dat er in Haarlem Noord gespeeld moest worden, 

werden er dat seizoen maar liefst zes seniorenteams, één juniorenteam, twee adspiranten- en twee 

welpenteams ingeschreven voor de competitie. Ondertussen ging de aanleg van het nieuwe sportcomplex 

gestaag door. 

HAARLEMS DAGBLAD 

19 NOVEMBER 1968 

 

Burgemeester H.M. van Bruggen ontpopte zich als een 

vaardig heier. Wethouder P.W. Voskuilen, vertegen-

woordiger van het gemeentebestuur van Haarlem, kijkt 

tevreden toe. 

De bouw van de kantine en de 

kleedkamers begon ook vorm te 

krijgen. Op 18 november 1968 

werd de eerste paal voor het 

complex geslagen. 

Door de beide verenigingen SFC 

Spaarndam en RKSV SHS werd 

een Stichting opgericht die het 

beheer en exploitatie van het 

geheel voor haar rekening zou 

gaan nemen. Beide verenigingen 

leverde drie personen voor het 

bestuur van deze Stichting: 

• Piet de Meester, Joop      

Harskamp en Ab Ruygrok 

namens SFC. Spaarndam. 

• Ton Balm, Ton Cobelens en 

H. Dolstra namens RKSV 

SHS. 

In het seizoen 1969/1970 werd er door beide verenigingen voor het eerst op het nieuwe complex aan de 

Ringweg in Spaarndam Oost gespeeld. Dit leverde weer andere problemen op. RKSV SHS was 

aangesloten bij de NKS en mocht van deze Rooms Katholieke organisatie op zondag niet voor 11.30 uur 

spelen. Met zo veel teams van beide verenigingen was dit praktisch niet haalbaar. Na enige discussie kreeg 

RKSV SHS toestemming om op zondag al voor de tijdstip te mogen spelen. Echter onder voorwaarde dat 

toch zo veel als mogelijk na dat tijdstip begonnen werd. 

Terwijl er op bestuurlijk niveau tussen beide verenigingen voorzichtig gesproken werd over een fusie, 

liepen de gemoederen in het veld tussen beide teams soms hoog op. Zowel in 1970 als in 1971 kwam het 



tot een confrontatie tussen beide eerste teams die in dezelfde poule speelde. Vooral de wedstrijd in 

november 1971 liep volledig uit de hand. De uit Halfweg afkomstige scheidsrechter Van Essen, die later 

wethouder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zou worden, moest zelfs de hulp van de 

politie inroepen. Ook het publiek mengde zich in de ongeregeld heden. Het had zelfs tot gevolg dat de fusie 

besprekingen enige tijd op een laag pitje werden gezet. 

In die periode ontstonden er ook plannen voor de bouw van een sporthal. Een van de beoogde locaties was 

het -parkeerterrein van het sportpark aan de Ringweg. Het bestuur van RKSV SHS was bijzonder 

enthousiast over deze plannen. Na jarenlange discussies werd uiteindelijk een sporthal neergezet bij het 

nieuwe dorpshuis aan het begin van de Ringweg. 

Uiteindelijk werd de fusie tussen SFC Spaarndam en RKSV SHS in 1972 een feit. De nieuwe vereniging 

kreeg de naam SV Spaarnwoude. Al enige jaren daarna ontstond er weer onduidelijkheid over de toekomst 

van het sportpark. Op deze locatie kon namelijk nog woningbouw worden gepleegd. Een ambitie die hoog 

in het vaandel  stond bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Omdat de Stichting die het 

sportpark beheerde voorzichtig was met investeringen vanwege deze onzekerheid, raakte het complex 

langzaam in verval. Uiteindelijk zou het nog tot 1998 duren voordat het nieuwe complex langs de A9 kon 

worden betrokken. 

 

 

 

JUBILEUMCOMMISSIE 
 

 
 

 

Bijdrage Stichting Spaarndamfonds 

Voor het organiseren van een evenement als het jubileum van SV Spaarnwoude is natuurlijk veel geld 

nodig. Wist u dat er een stichting bestaat welke u kan ondersteunen met een bijdrage voor dit soort 

evenementen. Eind 1993 is de Stichting Spaarndamfonds opgericht. Het is een initiatief van de 

beheerders en directeur van de voormalige Rabobank Spaarndam en heeft tot doel het bijeenbrengen 

van gelden en eventueel andere vermogensbestanddelen door schenkingen, donaties, subsidies, 

erfstellingen, legaten en andere baten.  

 

De (rente)opbrengsten uit het bijeengebrachte kapitaal van het fonds wil de stichting ten goede laten 

komen aan de dorpsgemeenschappen van Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor het 

100 jarig jubileum hebben we een aanvraag gedaan en deze is door de Stichting goedgekeurd 

waardoor we een mooi bedrag kunnen gebruiken voor dit feest. Bij deze dan ook onze dank aan 

Stichting Spaarndamfonds. Meer informatie is te vinden op http://www.spaarndamfonds.nl  

 

 

 

http://www.spaarndamfonds.nl/


 

DE GESCHIEDENIS 

EEN CLUB ICOON: MICH HUIJBOOM  

Als ik afspreek met Mich Huijboom voor een interview blijkt hij zich goed voorbereid te hebben. Een 

aantal velletjes met aantekeningen zijn voor de 81 jarige Mich een goede geheugensteun om te vertellen 

over zijn tijd bij RKSV SHS en in de jaren na de fusie. 

De uit Haarlem afkomstige Mich kwam in het begin van de jaren zestig in contact met leden van RKSV 

SHS. Dat ging via en vaste kaartclub bij de oude Zoete Inval (Rottepolderplein). Een van de leden was 

een goede kennis, Piet Betjes. Deze kaartavond was ieder veertien dagen altijd een bijzondere 

bijeenkomst. “Wij moesten achterom naar binnen. Andere deelnemers waren de gebroeders Molenaar  

(Kees, Piet, Yp en Ton) en Van Geldorp. Ik kan mij nog herinneren dat de heren Molenaar met hun 

grote handen een keer de auto van Henk van Geldorp tussen de wipjes van de speeltuin hadden gezet. 

Als prijs hadden wij altijd een taart. Er werd echter nogal stevig gerookt tijdens het kaarten. Als je dan 

de taart won en deze meenam naar huis, rook deze de volgende dag nog de sigaren en sigaretten. Het 

klaverjassen hebben wij bijna 40 jaar gedaan. Nadat de Zoete Inval verhuisd was, zijn wij dat om en om 

gaan doen bij een van de spelers thuis.” 

In die tijd speelde RKSV SHS op de velden van het Van der Aert sportpark, vlak bij waar Mich en zijn 

vrouw Agnes zelf woonden. Rond 1962 begon hij zelf ook te voetballen bij deze club. In een team van 

Moos en Willem Hurkmans, de vader van Cock Wildeboer, Ton Buijs, Ton Molenaar en de Van 

Geldorpjes. “Na afloop van de wedstrijd gingen wij altijd terug naar Spaarndam. Bij de Toerist van 

tante Mien en ome Ton dronken wij dan nog wat. Ik begon overigens pas laat aan het voetballen, want 

ik was al 26 jaar. Echt op hoger niveau heb ik dan ook niet gespeeld. Ik ben wel tot 1975 doorgegaan.” 

 

Het kampioensteam van 1972: 

Staande van links naar rechts:  

Toon Kortekaas (grensrechter), Ton Lemmers(voorzitter), René van Vliet, Ger van de Klugt, Ed van 

Eeden, Frico Sybrandi, Piet Fluitman, Cock Wildeboer, Ton Poelgeest en Mich Huijboom (verzorger). 

 

Gehurkt van links naar rechts:  

Gerard van Galen, Herman Kortekaas, Yp Molenaar, Loek Lukkien, Aad Venneker, Peter Bodé, Eus 

Veen en Otto Berendrecht (trainer/speler). 



Inmiddels konden Mich en zijn vrouw door zijn contacten in Spaarndam via woningruil verhuizen naar 

Spaarndam. Het werd de Dr W. Neijstraat, een huis waar zij nog steeds wonen. Mich begon met andere 

activiteiten voor de vereniging. Als leider en later als verzorger van het eerste team. “Bij het 

kampioenschap van 1972 was ik inderdaad verzorger bij het team van Otto Berendrecht. Ik kan mij nog 

wel een wedstrijd herinneren bij DSK. Toon Kortekaas was in die tijd grensrechter. Zijn manier van 

vlaggen veroorzaakte nogal eens discussie op. Zo ook in die wedstrijd, met als gevolg dat wij na de 

wedstrijd ons zelf een uur lang voor onze eigen veiligheid opsloten in de kleedkamer.” 

Naast zijn activiteiten bij eerste team, werd Mich ook lid van de elftalcommissie. Samen met Toon van 

Schie en Ton Buijs regelden zij ieder week op maandag de indelingen van de teams. Daarna werden de 

kaarten voor de spelers rondgebracht. “Dat was niet bij alle spelers thuis, maar via de elftalleiders. In 

die tijd was AB van de Voorn penningmeester. Hij ging wel elke maand bij alle spelers langs om de 

contributie te innen. Op zijn fiets door de hele omgeving.” 

 

De prins en raad van elf. 

Mich Huijboom is de tweede 

staande van links. 

 

 

Ook in de carnaval vereniging van RKSV SHS was Mich zeer actief. Vanaf het begin in 1971 was hij 

betrokken. Eerst als lid van de raad van elf en later als president. “De eerste prins was Nico van 

Opzeeland. Wij hadden Sjaakie Schram uitgenodigd op ons eerste feest. Dat was nog in de kantine van 

de sportvereniging. Het werd echter al snel te groot, en toen zijn de feesten verhuisd naar De Zoete 

Inval. In die tijd hadden wij contact met de carnavalsvereniging in Udenhout. Daar gingen wij altijd 

heen met de bus. Zelf vierden wij ons feest daarom een week later. Ik kan mij nog herinneren dat wij 

het eerste jaar onze pakken huurden bij Kennis op de Gedempte Gracht. Later kochten wij onze pakken 

bij Tip de Bruin op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Zelf ben ik ook nog een jaar in 1975 Prins Carnaval 

geweest (Prins Doppie de eerste). Helaas moesten wij op een gegeven moment stoppen met het 

organiseren van deze feesten. Het werd te massaal en de Zoete Inval kon niet het hele weekend alleen 

bezig zijn met dit feest.” 

Naast al zijn activiteiten in de periode van RKSV SHS was Mich ook na de fusie nog actief. Van 1974 

tot 1977 nam hij het beheer van de kantine over van Hannie en Ab Buijs. “Dat ging in goede harmonie. 

De vader van Hannie is zelfs lange tijd mijn rechter hand geweest. Hij woonde zelf bij de ingang van 

het sportpark en had zo goed zicht op wat er gebeurde. De kantine “bemanning” bestond uit mijn vrouw 

Agnes, Greetje Duindam, Elly van Geldorp en Wil Buijs. Een werkelijk gouden team.” 

Al met al een bevlogen en actief verenigingslid die nog regelmatig komt kijken bij het eerste team. 

Helaas zijn er tegenwoordig nog weinig van dit soort clubmensen beschikbaar. 

Henk van Ommeren 



 

JUBILEUMCOMMISSIE 
 

AANKONDIGING 
 

 

  

 

SV Spaarnwoude – Lucky Ajax 
  

18-05-2019 

16.30 uur 
 



 

 

 



 

JEUGDVOETBAL 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 

29 december 2018 

 

“Pap, mag ik nu al meteen mee naar het dorpshuis? Kunnen we vast voetballen en het ruikt daar 

altijd zo lekker in de zaal” 

 

De wekker stond gezet op zaterdag 29 december. Het jaarlijkse Oliebollen Jeugd-zaalvoetbaltoernooi 

stond op het programma.  

Beginnend met de guppen  & JO8 en de dag eindigend met JO17 & JO19 kijken we terug op een goed 

bezocht toernooi. 

In iedere categorie was het mogelijk om met tenminste drie teams van 5 spelers een onderling toernooi 

te spelen. Er werd fanatiek gestreden tegen en met elkaar. Voor de meesten was het erg wennen om 

met een 'plofbal' (officiële zaalvoetbal) te voetballen. Net even een zwaardere bal die niet stuitert. 

Toch zagen we dat de spelers hier redelijk snel aan konden wennen.  

Bij de guppen & JO8 spatte de energie en het enthousiasme van het veld. Leuk om te zien dat onze 

allerkleinsten zoveel plezier in het spelletje hebben! 

De JO10 & JO11 waren goed vertegenwoordigd. Na het wennen aan de bal zagen we steeds meer 

combinatiespel in de teams wat tot mooie doelpunten leidde.  

In de daaropvolgende categorie (JO13 & JO15) was de JO13 compleet vertegenwoordigd, aangevuld 

met Amber en Tijmen van de JO15. Ook hier werd op het scherpst van de snede gevoetbald en werd 

er fanatiek op doelpunten gejaagd.  

De dag werd afgesloten met de JO17 & JO19 die zich met 22 jongens in 4 teams meette met elkaar. 

Wat een fantastische opkomst. De toeschouwers, die in vele getalen aanwezig waren, werden 

getrakteerd op aantrekkelijke potjes zaalvoetbal-geweld. We zijn blij met de terugkeer van een aantal 

goede spelers naar onze club en zijn zeer trots op de aanstormende talenten die op korte termijn de 

selectie zullen gaan versterken. 

 

Hoewel de oliebollen vervangen waren door zakjes chips kijken we terug op een geslaagde editie van 

het Oliebollen toernooi.  

 

12 januari 2019 

 

Sommige dingen duren lang, maar de winterstop duurt écht lang.... 

 

Gelukkig was er een leuke onderbreking middels een bowling-ochtend voor de jeugd, aangeboden 

door de hoofdsponsor van Spaarnwoude: De Zoete Inval. 

 

Het zal u niet verbazen, een bal is een bal en ook hier heeft de jeugd laten zien dat zij prima weten hoe 

deze rollen moet. Al dan niet geholpen door een hekje hoorden we regelmatig gejuich na het gooien 

van een spare of strike. Kletterende kegels, monsters die aangekleed werden door het gooien van hoge 

punten, een drankje en veel gezelligheid....Het was een super leuke ochtend.  

 

Bij het schrijven van dit stuk zijn de trainingen inmiddels weer gestart en zal vanaf zaterdag 19 januari 

de competitie voor de eerste teams weer aanvangen. 

Wij wensen iedereen een gezond en vooral sportief 2019 en hopen u snel weer langs de lijn te treffen! 

 

De jeugdcommissie 

 



 

VOETBAL 
PROGRAMMA FEBRUARI  

 
 

 

 

10 feb. - 10:30 FC Uitgeest 8 Spaarnwoude sv. 5 veld 3 

10 feb. - 11:00 Velsen Rkvv 10 Spaarnwoude sv. 4 veld 3 

10 feb. - 11:00 VSV 3 Spaarnwoude sv. 3 veld 2 

10 feb. - 11:00 Spaarnwoude sv. VR1 FIT avv VR1 veld 2 

10 feb. - 11:00 Spaarnwoude sv. 2 Swift 4 veld 1 

10 feb. - 14:00 Spaarnwoude sv. 1 DSS 1 veld 1 

17 feb. - 11:00 Limmen 2 Spaarnwoude sv. 2 veld 2 

17 feb. - 14:30 OSC 1 Spaarnwoude sv. 1 veld 1 

24 feb. - 14:30 Eendracht '82 sc. 1 Spaarnwoude sv. 1 Veld 1 

24 feb. - 14:30 Alliance '22 sv. 3 Spaarnwoude sv. 2 Veld 1 
  

 

 

 

 

JEUGDVOETBAL 

PROGRAMMA FEBRUARI 

 
   

 

9 feb. - 10:00 HSV'69 JO11-1 Spaarnwoude sv. JO11-2 veld 3 

9 feb. - 10:00 Spaarnwoude sv. JO8-1 
Atletico Club Amsterdam 
JO8-1 

veld 2 

9 feb. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO13-1 Olympia Haarlem JO13-3 veld 2 

9 feb. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO11-1 KFC JO11-2 veld 1 

9 feb. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO15-1 SCW JO15-1 veld 2 

9 feb. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO16-1 Kwadijk JO16-1 veld 2 

9 feb. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO19-1 Terrasvogels JO19-1 veld 1 

16 feb. - 09:00 vv Zwanenburg JO8-1 Spaarnwoude sv. JO8-1 Veld 2a 

16 feb. - 10:00 Spaarnwoude sv. JO8-1 Alliance '22 sv. JO8-1 veld 2 

16 feb. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO11-1 SVA JO11-3 veld 2 

16 feb. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO13-1 DSS JO13-5 veld 1 

16 feb. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO15-1 Schoten vv. JO15-2 veld 2 

16 feb. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO19-1 Overbos sv. JO19-1 veld 2 

23 feb. - 11:30 Rijp (de) JO11-1 Spaarnwoude sv. JO11-1 veld 2 

 



 

VOETBAL 
STANDEN PER 3 FEBRUARI 2019  

 

Zondag 1  Zondag 2  Zondag 3 

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

1 Spaarnwoude  13-32  1 Limmen 2 12-26  1 ADO’20 5 10-28 

2 NFC  12-23  2 Swift 4 12-25  2 VSV 3 11-26 

3 DSS  12-21  3 Vitesse’22 3 10-24  3 WSV 1930 4 11-22 

4 RCH  12-21  4 Velsen 4 13-23  4 Bloemendaal 3 11-20 

5 Germaan/Eland 12-18  5 Alliance’22 3 12-20  5 Zwanenburg 5 12-19 

6 Geel Wit 12-17  6 Kennemers 3 12-17  6 Terrasvogels 4 12-18 

7 Terrasvogels 11-16  7 Onze Gezellen 2 13-17  7 DEM 5 11-14 

8 BSM 12-16  8 Bergen 2 13-17  8 Alliance’22 5 11-12 

9 VVA/Spartaan 11-13  9 Hillegom 5 12-13  9 Onze Gezellen 4 11-11 

10 Onze Gezellen 12-12  10 Alkm Boys 2 12-12  10 Spaarnwoude 3 12-11 

11 Atl. Club Adam 13-11  11 Spaaarnwoude 2 13-10  11 Velsen 7 12-  9 

12 OSC 10-  9 ****  12 Alcm Vitrix 2 11-  9  12 Schoten 4 12-  3 

13 Eendracht’82 1 12-  5  13 ADO’20 4 11-  7 ***     

           

Zondag 4  Zondag 5  Vrouwen 1 

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

1 Wijk aan Zee 2 11-29  1 Wijk aan Zee 3 11-27  1 Uitgeest 1   9-27 

2 Overbos 5 11-27  2 Vitesse’22 7 10-25  2 Velsen 3   8-16 

3 OSC 6   6-18  3 ADO’20 7 12-22  3 Overbos 2 10-15 

4 Hillegom 9 12-11  4 Uitgeest 8 11-21  4 Zwanenburg 1   9-14 

5 Spaarnwoude 4 11-15  5 SVA 5 12-21  5 Spaarnwoude 1   9-11 

6 DSOV 6 12-14  6 Assendelft 5 11-19  6 DSOV 1 10-11 

7 DCG 4 10-13  7 Limmen 6 10-17  7 SVIJ 1   8-  4 

8 Bloemendaal 4 11-11  8 Bloemendaal 5 11-13  8 FIT 1   9-  2 

9 Alliance’22 6 10-10  9 Velsen 9 11-  9     

10 DIO 2 10-  9  10 Waterloo 4 12-  8     

11 Velsen 10 11-  9  11 Spaarnwoude 5 12-  6     

12 WV-HEDW 15 11-  6  12 Zwanenburg 6   9-  3     

 

* 1 verliespunt 



 

JEUGDVOETBAL 

STANDEN PER 3 FEBRUARI 2019 

NAJAARSCOMPETITIE 
 

 

JO 19  JO 17  JO 15 

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

1 THB 1 9-24  1 Alliance’22 2 11-25  1 Jong Holland 11-29 

2 Spaarnwoude 1 9-21  2 DSOV 2 11-22  2 Castricum 2 11-29 

3 Schoten 2 9-18  3 Alsmeer 3 11-22  3 Reiger Boys 4 10-20 

4 H’lem K’land 1 9-18  4 Bloemendaal 3 11-22  4 HSV 2  11-20 

5 Amstelv/Heemr 2 8-14  5 Legmeervgls 2 11-21  5 Limme

n 2 

10-18 

6 NFC 1 9-13  6 HBC 2 11-20  6 Zeevogels 2 11-12 

7 Velsen 3 9-  8  7 SChoten 1 11-13  7 Alcm Vitrix 2 10-11 

8 VVH/Velserbr 1 9-  6  8 Olymp H’lem 2 11-12  8 Vitesse’22 1 10-11 

9 UNO 2 8-  3 *  9 UNO 3 11-  8  9 Uitgeest 2 11-10 

10 SCW 1 8-  0  10 Spaarnwoude 1 11-  8  10 ODIN’59 3 10-  9 

    11 Onze Gezellen 2 10-  7  11 Spaarnwoude 1 6-  3 

        12 Meervogels 2 11-  3 

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 10-27  1 Zaanlandia 2 10-28  

2 Olymp H’lem 1 10-27  2 Fort W’veer 2 10-28  

3 Stormvogels 1 10-19  3 Assendelft 1 10-19  

4 SVIJ 1 10-18  4  KFC 2 10-19  

5 Zwanenburg 1 10-18  5 SVA 3 10-15  

6 Jong Hercules 1 10-13  6 Vitesse’22 2 10-13  

7 Kennemers 1 10-12  7 Spaarnwoude 1 10-13  

8 Assendelft 1 10-12  8 RCZ 2 10-12  

9 DSS 2 10-  8  9 Krommenie 2 10-11  

10 Kon HFC 6 10-  1  10 Alw. Foreward 4 10-  3     

11 Spaarnwoude 1 10-  1  11 Kadoelen 2 10-  0     

           

* 2 verliespunten 



 

JEUGDVOETBAL 

STANDEN PER 3 FEBRUARI 2019 

VOORJAARSCOMPETITIE 
 

 

JO 19  JO 15  JO 13 

2e klasse 3  5e klasse 3  4e klasse 05 

1 Uitgeest 2 1-  3  1 SCW 1 1-  3  1 Spaarrnwoude 1 1-  3 

2 Terrasvogels 1 1-  3  2 VVC 6 1-  3  2 Velsen 3 1-  3 

3 ADO’20 4 1-  3  3 Spaarnwoude 1 1-  3  3 Uitgeest 3 1-  3 

4 Olymp H’lem 1 1-  3  4 VSV 1 1-  3  4 Onze Gezellen 3 1-  3 

5 Kennemers 1 1-  3  5 Schoten 2 1-  3  5 Zwanenburg 2 1-  3 

6 OVerbos 1 0-  0  6 Wijk aan Zee 2 1-  3  6 DEM 3 1-  3 

7 SVIJ 1 0-  0  7 RCH 2 1-  0  7 Krommenie 3 1-  0 

8 ODIN’59 2 1-  0  8 BSM 2 1-  0  8 Kon HFC 7 1-  0 

9 Aalsmeer 2 1-  0  9 Amstelv/Heemr 4 1-  0  9 Bloemendaal 4 1-  0 

10 Spaarnwoude 1 1-  0  10 Hetrtha 3 1-  0  10 Olymp H’lem 3 1-  0 

11 UNO 1 1-  0  11 Aalsmeer 3 1-  0  11 DSS 5 1-  0 

12 THB 1 1-  0  12 Alliance’22 3 1-  0  12 ODIN’59 3 1-  0 

           

JO 11  JO 10  JO 08 

2e klasse 02  2e klasse 07  INDELING  1e klasse 09  INDELING 

1 Assendelft 1 1-  3  1 Bloemendaal 3  1 Hillegom 2 

2 KFC 2 1-  3  2 IJmuiden 1  2 Zwanenburg 1 

3 Vitesse’22 2 1-  3  3 Zandvoort 2  3 Kon HFC 3 

4 Castricum 1 1-  3  4 Overbos 3  4 DSS 4 

5 Stormvogels 1 1-  3  5 DSS 4  5 Onze Gezellen 1 

6 De Rijp 1  0-  0  6 Alliance’22 3  6 Atl. Club Adam 1 

7 Westzaan 1 0-  0  7 Hoofddorp 4  7 Spaarnwoude 1 

8 SVA 3 1-  0  8 Kon HFC 4  8 IJmuiden 1 

9 Spaarnwoude 1 1-  0  9 H’lem-K’land 2  9 Bloemendaal 2 

10 RCZ 2 1-  0  10 Spaarnwoude 1  10 Zandvoort 1 

11 Krommenie 2 1-  0      11 Alliance’22 1 

12 DSS 4 1-  0      12 RCH 1 

* 2 verliespunten 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

HONK- & SOFTBAL 

INTERVIEW PIET ROEST 
 

Piet Roest, vaak met een camera in de hand om zijn hobby te combineren met een andere passie. Fan van 

de club en sinds 2004 al secretaris van de afdeling softbal. Naast bestuurslid is Piet de laatste tijd druk 

bezig met de toekomst van de Softbal en steekt enorm veel energie in het werven van de Beeballers. Zo 

een bevlogenheid en hart voor de club maak je niet vaak mee. Daarom vonden wij het tijd om ook hem 

eens een paar vragen te stellen ter gelegenheid van het jubileum. 

 

1. Hoe ben je ooit in contact gekomen met onze vereniging? Hoelang ben je lid? 

“Om maar met de laatste vraag te beginnen: het is sinds 

2004 dat ik lid ben. Ik ben met de vereniging in contact 

gekomen omdat we in 1999 in Spaarndam zijn komen 

wonen. Mijn dochter Floor is gaan softballen, 

aangestoken door haar vriendinnen Jolijn Oud en Ilona 

Narayen.  

 

Het moment staat nog helder op mijn netvlies: de 

algemene ledenvergadering waarin het toenmalige 

bestuur met Trix Barnhoorn en Henk  van Ommeren, de 

“ handdoek in de ring” gooiden. Tijdens de vergadering 

vroegen zij om hulp.   

 

Volgens mij hebben o.a. Cheryl Molenaar en ik toen onze vingers omhoog gestoken. Het moment staat 

nog helder op mijn netvlies: de algemene ledenvergadering waarin het toenmalige bestuur met Trix 

Barnhoorn en Henk  van Ommeren, de “ handdoek in de ring” gooiden. Tijdens de vergadering vroegen zij 

om hulp.  Volgens mij hebben o.a. Cheryl Molenaar en ik toen onze vingers omhoog gestoken. Er waren 

ruzies in het bestuur, de vereniging was “in crisis” en onder leiding van een commissie van wijze mannen: 

Theo Jukes, Theo Hoenderdos en Henk Goebert is er een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur. Henk 

Goebert wist een nieuw Dames 1 team op de been te krijgen. Heftige tijd was dat eigenlijk… We hebben 

dus niet “zonder slag of stoot“ de 50-jaar gehaald! De club mag eigenlijk heel trots zijn op zichzelf dat het 

nu volgend jaar het Jubileum van 50 jaar viert!”  

 

2.    Wat is de reden dat je zo betrokken bent bij de vereniging ? 

 “Ja, dat is een goeie vraag! Dat heb ik mezelf in de loop van de jaren ook weleens afgevraagd. In de eerste 

plaats ben ik van het spelletje gaan houden. Ik heb zelf ook een aantal jaren op de zaterdagmiddag in een 

Heren 2 team gespeeld met leeftijdsgenoten als Theo Jukes, Henk Goebert, Theo Hoenderdos en Mitchell 

de Vries. Het is een bekend verhaal, het team viel op een gegeven moment uit elkaar, toen er te weinig 

nieuwe aanwas kwam en het Heren 1 team net te vaak en met teveel spelers moest invallen. 

Mijn dochter Floor is in de hoofdklasse gaan spelen, eerst bij DSS en later bij Terrasvogels. Ik heb 

geprobeerd elke wedstrijd te volgen, ook de Europacuptoernooien wat natuurlijk de “krenten in de pap” 

waren. Zo groei je een beetje het softbalwereldje in.       

In de tweede plaats heb ik mij er weleens op betrapt dat ik in het bestuur ben gegaan en ben gebleven 

omdat ik het beruchte “zwarte gat” na mijn pensioen wilde ontlopen. Hoewel ik pas sinds 2014 met 

pensioen ben, is het bestuurswerk ook een intellectuele uitdaging voor mij. Ik ben blij dat ik door mijn 

secretariaat werk mijn bijdrage aan de vereniging kan leveren. De betrokkenheid bij de Beeball de laatste 

jaren geeft mij ook weer energie, je krijgt er veel voor terug.” 

 

3. Welke functies heb je uitgevoerd? 

“Ik heb vanaf het begin af aan de functie van secretaris vervuld. Er zijn een paar keer vacatures voor de 

voorzittersfunctie geweest. Ik heb wel overwogen om te solliciteren, maar toch telkens aan me voorbij 

laten gaan. Voor publieke optredens heb ik teveel last van plankenkoorts om het zo maar te  



 

HONK- & SOFTBAL 

INTERVIEW PIET ROEST 
 

 
zeggen, dan moet ik teveel uit mijn comfortzone en daar kan ik wakker van liggen. Op mijn werk kende ik 

dat ook en als het moest, dan deed ik het ook wel. Als ik een keuze heb, dan ga ik het niet opzoeken. Ieder 

mens kent zijn beperkingen, toch? Dus voel ik mij prettig in een functie op de achtergrond.” 

 

4.   Wat is leuk en wat is minder leuk als lid van het bestuur ? 

Binnen alle besturen heb ik wel goed kunnen samenwerken, maar wat ik leuk vind dat je als secretaris ook 

een beetje “spin in het web” bent, van alles op de hoogte bent en met wat “duwen en trekken” zaken op 

zijn plek probeert te krijgen. Daarnaast hou ik nooit zo van enge functiegrenzen en kijk liever naar wat er 

aan taken/problemen ligt en wie dat het beste kan oppakken. Zo kan ik  in het schrijven van de 

nieuwsbrieven ook wat van mijn creativiteit kwijt. Bij het opzetten van de Beeballclinics en 

Beeballtrainingen test ik mijn coördinatievermogen. Maar soms is de stapeling klussen ook wel eens te 

veel en benauwt het mij. Op dat moment is het de kunst en de leer om op tijd assistentie te vragen en niet 

alles in mijn eentje te willen doen. Ja, wat is er minder leuk: natuurlijk waren er wel eens vergaderingen, 

die uitliepen. Hierdoor miste ik een groot deel van een belangrijke Ajax wedstrijd. Ook hebben we een 

moeilijke beslissing moeten nemen waarmee we ons niet erg populair hebben gemaakt. De beslissing was 

om een Damesteam een klasse lager te laten spelen in een poging om het getalenteerde Juniorenteam in 

een klasse hoger te laten spelen (2006?). Dat is ons door een deel van de vereniging niet in dank 

afgenomen. Achteraf weet ik niet of ik nu weer tot dezelfde conclusie zou komen, waarschijnlijk niet. We 

waren toen een erg “jong” en onervaren bestuur. 

 

5. Wat maakt de sport Softbal zo leuk volgens jou ? 

Nou, het aantrekkelijke van softbal vind ik dat het goed is voor veel verschillende fysieke en mentale 

vaardigheden: motoriek, oog-hand coördinatie en stressbestendigheid. Aan de andere kant vind je de 

gezelligheid van een teamsport met humor in de kleedkamer. 

  

6. Wat is van alle softbalherinneringen je het meest bijgebleven van al die jaren ? 

Daar heb ik even over moeten nadenken. Persoonlijk is mij het meest bijgebleven de deelname van ons 

Spaarnwoude Juniorenteam (waar mijn dochter Floor in speelde) aan een internationaal toernooi. Het was 

een Junioren toernooi bij de Hamburg Knights in Hamburg. Ouders, teambegeleiding en speelsters met 

elkaar in een bus naar Hamburg... Speelsters sliepen in een schoolgebouw bij het softbalveld, de ouders 

zaten in een hotel in de buurt. Het team haalde de finale maar verloor die nipt. Het was wel een heel 

knappe prestatie! Alles bij elkaar was het een reuze gezellig weekend met elkaar! 

 

7. Hoe zie jij de toekomst van het Honk- en Softbal in Spaarndam?  

Ik zie de toekomst wel zonnig tegemoet: Voor het 2e jaar op rij hebben we  

weer een Beeball-Majorteam op de been gekregen. Het lukt dus om middels de clinics op de basisscholen 

kinderen enthousiast te krijgen voor het spelletje. ”Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is het gezegde. 

De club moet veel actiever dan vroeger haar gezicht laten zien in het dorp en op de basisscholen. De 

vereniging heeft een achterstand in PR goed moeten maken, vooral ten opzichte van de hockey, die enorm 

actief is in hun werven en promotie op allerlei plekken in het dorp. Het meiden voetbal trekt natuurlijk ook 

aan de laatste jaren in het dorp.  De kinderen hebben ook veel meer keus gekregen uit allerlei sporten. 

Mede door de komst van de jeugdsportpas, waarin ze de kans krijgen om kennis te maken met 

verschillende sporten. Gelukkig geeft ook de ontwikkeling van Spaarnebuiten weer meer draagvlak voor 

zowel onze middenstand als voor onze sportverenigingen. 
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8. Welke softbalfoto ben je het meest trots op en 

zou je die met ons willen delen ? 

Ja, deze foto, daar ben ik wel trots op! Iet liet zich niet 

zo gemakkelijk fotograferen, maar deze vind ik goed 

gelukt ze kijkt in de camera. Het 

was bij de onthulling van het bord: Iet 

Barnhoornpad. Ze wilde wel op de foto toen  ik het 

vroeg. De foto tekent ” Iet in haar kontext”, als 

oprichtster van de vereniging en trots op de 

“vereeuwiging van haar Spaarnwoude”. Iet vond ik 

een bijzondere, sterke, warme, persoonlijkheid, die 

mensen hield! Daarom voelden ook zoveel mensen 

niet alleen van het spelletje hield, maar ook van zich 

met haar verbonden en was ze zolang “spil” van de vereniging.   

 
9. Wat zou je de Beeballers mee willen geven?  

Nou, ik krijg wat meer van hen mee: ik geniet zo van hen als ik hun spelplezier zie als ze over de 

thuisplaat komen en daarmee een punt binnenlopen of als ze een honkslag slaan en veilig op het honk 

aankomen…. geweldig!  

Het valt mij wel op dat zowel bij mij als bij de kinderen de nadruk ligt op het “winnen”. Ik gun het de 

kinderen dat spelplezier en jezelf verbeteren meer op de eerste plaats komt.   
 

  
 

 

 

 
 

 



 

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


 

 


