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Terugkeer van de Sportspuit? 
 

Veel leden van sv Spaarnwoude zullen verbaasd opkijken omdat er een nieuwe bijzondere editie van 

de Sportspuit in de bus ligt. De terugkeer van de papieren versie van de Sportspuit? Voor de 

liefhebbers: Helaas! In de komende maanden zal er vier keer een speciale jubileum editie van het 

voormalige clubblad uitkomen. Dit ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van de afdeling voetbal 

en het 50 jarige bestaan van de afdeling softbal in het jaar 2019. 

In iedere editie zal er specifiek aandacht worden besteed aan een deel van de verenigingen die aan de 

basis stonden van onze club. Vanwege het einde van het speelseizoen van de honk- en softbal zal deze 

afdeling in deze editie extra in het zonnetje worden gezet. In de volgende edities zijn dat achter een 

volgens: SFC Spaarndam, RKSV SHS en als laatste sv Spaarnwoude vanaf 1972. 

Toch een Sportspuit zonder actuele informatie kan niet. Vandaar in alle vier de edities verslagen, 

programmas uitslagen en standen. De meeste informatie deze keer van de honk- en softbal. Het 

voetbal seizoen is immers nog maar net begonnen. 

Het jubileum zal goots gevierd worden. Noteert u vast de data’s 17 tot en met 19 mei 2019. Volgens 

de organisatoren wordt het een geweldig, spetterend feest. Uiteraard in de komende editie ook meer 

informatie over de jubilea. De aftrap is al op zondag 28 oktober met softbal wedstrijden en ”waar 

schijt de koe”. Meer hierover elders in het blad. 

 

Henk van Ommeren 

 

 

 



 

HONK & SOFTBAL 

 

VAN HET BESTUUR 
 

 
 

50-jarig bestaan Softbal 
 

Een papieren Sportspuit in ons digitale tijdperk, daar moet wel een heel bijzondere reden voor zijn! 

Jazeker, die is er: volgend jaar in 2019 is er een dubbel Jubileum te vieren. Softbal bestaat 50 jaar en 

Voetbal 100 jaar, dat moet natuurlijk gevierd worden! 

 

De jubileumcommissie is al druk bezig met het maken van een mooi programma voor jullie, waarbij 

het hoogtepunt van het Jubileumfeest zal liggen in het weekend van 17 t/m 19 mei. 

Voor u ligt de eerste van vier exemplaren, ouderwetse, papieren Sportspuiten. Hierin doen wij verslag 

van nu en vroeger van beide jubilerende verenigingen. 

 

We openen met een interview met Marijke van de Griend, één van de medeoprichters van de Softbal. 

Hierbij is natuurlijk ook aandacht voor onze, helaas in 2016 overleden, oprichtster Iet Barnhoorn, die 

samen met haar man Jan en later hun dochter Trix Barnhoorn vanaf het oprichtingsjaar 1969 een 

stevig fundament hebben gelegd onder onze 50-jarige vereniging! 

 

We vervolgen met een aantal wedstrijdverslagen van ons Dames- en Herenteams met daarbij speciale 

aandacht voor Heren1 speler Jerry van Ommeren, die dit seizoen al 25 jaar in het eerste Herenteam 

speelt. Hulde! 

Ook op het Mixtoernooi, gehouden op 10 juni dit jaar, kunnen wel al terugkijken als een van de 

hoogtepunten van het seizoen. Er deden meer dan 100 geoefende en ongeoefende deelnemers mee, van 

jong tot oud, Spaarndammer en niet Spaarndammer. Het was een prachtige promotie van onze 

binnenkort 50-jarige Softbalvereniging. 

 

Het bestuur is ook blij dat we weer een start hebben gemaakt met het opnieuw opzetten van een 

jeugdafdeling. We doen nu voor het tweede jaar op rij mee met een jeugdteam Majors-Beeball aan de 

KNBSB-competitie, maar daarover meer in een van de volgende edities! 

 

Veel leesplezier met deze Sportspuit en tot volgend seizoen! 

 

Sportieve groet, namens het bestuur, 

 

Sander Jager 

Piet Roest 
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DE GESCHIEDENIS 
 

 

 

HOE HET SOFTBAL IN SPAARNDAM BEGON 
 

In 1969 nam Iet Barnhoorn het initiatief om in Spaarndam te beginnen met een softbalvereniging. Een 

sport die in die tijd in Nederland alleen nog door dames werd beoefend. Het idee werd enthousiast 

begroet. Er volgde een oprichtingsvergadering waarin een bestuur werd samengesteld dat uit drie 

personen bestond: Iet Barnhoorn, Marijke van de Griend en Dorothé van Steenbergen. Helaas zijn 

twee van de dames inmiddels overleden. Gelukkig is Marijke van de Griend nog in goede gezondheid. 

Ik kijk met haar terug op de beginperiode van de softbalvereniging. 

 

Op het moment dat ik bij Marijke voor de deur 

sta zie ik dat zij een mij bekend boekje aan het 

lezen is. Het jubileumboek van 75 jaar voetbal 

en 25 jaar softbal. De reden dat zij dit zit te 

lezen wordt al snel duidelijk: “Ik moest even 

mijn geheugen een beetje opfrissen. Het is al zo 

lang geleden dat het softbal in Spaarndam 

begon.”. Al snel blijkt dat het met haar 

geheugen nog prima is: “Ik was in die tijd al 

getrouwd en had al kinderen. Wij woonden toen 

in de dr W. Nijestraat recht tegenover Iet 

Barnhoorn. Dorothé van Steenbergen woonde 

op het pleintje aan het begin van de dr W. 

Nijestraat. Toen wij van Iet hoorden dat er een 

vergadering kwam over de mogelijke oprichting 

van een softbal vereniging, besloten wij daar 

heen te gaan.” 

 

Aandachtig kijkt Marijke naar enkele foto’s uit 

de periode van de Brinkers. 
 

Deze informatiebijeenkomst vond op 10 juli 1969 plaats in de kantine van de scheepswerf Stapel. De 

kantine bij het sportpark aan de Ringweg, waar nu de woonwijk Waterwende is, was op dat moment 

nog in aanbouw. Zoals gezegd, het initiatief kwam van Iet. Marijke weet niet waarom zij met het idee 

van softbal kwam. Zelf speelde zij, ook in die tijd hockey. Een sport die ook niet werd beoefend in 

Spaarndam. Wel kende zij veel mensen uit de honk- en softbalwereld.  
 

Toen tijdens deze bijeenkomst bleek dat er veel belangstelling was voor een softbalvereniging werd 

besloten een voorlopig bestuur te vormen die een oprichtingsvergadering moest voorbereiden. 

Marijke: “Dorothé en ik waren de enige die onze vinger opstaken toen er kandidaten voor het bestuur 

werden gevraagd. Het gevolg was dat Iet voorzitter, ik secretais werd en Dorothé de financieën ging 

beheren. Het bleek dat wij op een deel van het nieuwe sportpark een veld konden gebruiken. Er was 

op de vergadering ook een man van de Honk en Softbalbond die heel enthousiast kon vertellen over 

softbal. Een sport die je volgens hem van 8 tot 80 jaar kon beoefenen”. 
 

Een oprichtingvergadering op 3 september 1969 vond eveneens plaats in de kantine van scheepswerf 

Stapel. Het voorlopige bestuur werd als officieel bestuur benoemd door de ongeveer 40 aanwezige 

dames. Uiteraard moest er een naam gekozen worden. Spaarnwoude bestond toen nog niet. Wel werd 

de nieuwe vereniging finiancieel gesteund door de beide plaatselijke voetbalverenigingen RKSV SHS 



en SFC Spaarndam. De man van Iet, Jan Barnhoorn, die ook belangstelling had voor de softbal, stelde 

voor om de vereniging “De Brinkers” te noemen. De kleur van de kleding leverde wat meer discussie 

op. De kelueren van SFC Spaarndam en RKSV SHS mochten niet gebruikt worden. Uiteindelijk werd 

met één stem meer gekozen voor een rood shirt, witte broek en rode sokken, in plaats van de kleur 

groen. Marijke: “In het begin wisten wij helemaal niet wat wij moesten doen. Wij kenden het spelletje 

nog niet echt. Een deel van de kleding, zoals de broeken werd door enkele creatieve vrouwen zelf 

gemaakt. Dat gold ook voor de verenigingsvlag. Het logo was trouwens een ontwerp van Peter Balm. 

Als bestuur vergaderden wij om beurten bij iemand thuis’. 

 

 

Foto van het 1e  team uit 1971: 

Van links naar rechts: 

Marion Kortekaas, Justi Berk, Marion van Essen, Anja 

Knijnenburg, Marijke van de Griend, Trude Warren, 

Maria Warren, Marjan Lemmers, Els Sierveld, onbekend, 

Ineke van de.Beldt, Ingrid Sierveld en Iet Barnhoorn. 

Het eerste seizoen werd er gespeeld 

met twee dames teams, een junioren en 

twee adspiranten teams. Helaas 

moesten de beide adspirantenteams al 

weer snel teruggetrokken worden. 

Marijke speelde zelf de eerste jaren 

slechts af en toe in het eerste team: “Ik 

was niet echt een hoogvlieger. Daarbij 

kwam dat coach Jan Barnhoorn vond 

dat er in het eerste team geen vrouwen 

met kinderen moesten spelen. Af en 

toe speelde ik wel mee. Zo kan ik mij 

nog herinneren dat wij in 1972 

meespeelden bij een toernooi bij 

TYBB in Haarlem. Tegen alle 

verwachtingen in haalden wij daar de 

eerste prijs. Dat was feest, wij waren 

enorm trots op onze prestatie. De hele 

terugweg op de fiets hebben wij zitten 

zingen. Terug in Spaarndam zijn wij 

nog naar de Bamboe bar geweest, Dat 

liep zelfs nog een beetje uit de hand.” 
 

Op verzoek van Terrasvogels werden in mei 1971 een aantal speelsters van een Amerikaans college 

team uit Springfield in Spaarndam ondergebracht. Als tegen prestatie werden een aantal trainingen 

door deze speelster gegeven. Marijke: “Ik kan mij nog herinneren dat Ineke van de Beldt het 

Amerikaanse team in het Engels toesprak. Ik vond dat zo knap van haar. Zo gewoon was Engels 

spreken in die tijd nog niet”. 

In 1972 besloten de voetbal vereningen SFC Spaarndam en RKSV SHS om een fusie aan te gaan. Ook  

de softbalvereniging zou een onderdeel van deze nieuwe vereniging worden. Dit was tot verdriet van 

een groot aantal leden. 

Marijke: “Jan en Iet Barnhoorn vonden dit heel 

erg. Zelfs zo erg dat zij op de datum dat de naam 

Spaarnwoude afdeling softbal werd, zij de 

Brinkers vlag aan hun gevel half stok hingen. Ook 

later had Iet het er nog vaak over dat zij de 

naamsverandering zo jammer vond. Bovendien de 

verhouding met de voetbal was af en toe niet zo 

makkelijk. Dat kwam ook omdat een deel van ons 

veld in het voetbal veld lag. Daar door moesten er 

altijd afspraken gemaakt worden over het gebruik 

van de velden.” 
 

 



Naast zelf spelen en haar bestuursfunctie is Marijke ook jaren als coach actief geweest: “Dat was 

vooral bij jeugdteams. Soms was dat best wel lastig, want ook in die tijd bemoeiden sommige ouders 

zich met de opstelling. Het ging dan meestal om moeders de wilden dat hun kind op een andere positie 

moest spelen”. Het zelf spelen hield Marijke vol tot haar 52ste jaar: “Het was ineens over. Ik speelde 

al geruime tijd in een heel leuk team met allemaal wat oudere speelsters. Ineens viel dit team uit 

elkaar. Dat betekende dat er jongere speelsters bij zouden komen. Onder andere mijn eiugen dochter. 

Ik vond dat niet meer zo leuk en besloot om te stoppen.” 
 

    

Kampioensteam  

Dames 4 - 1991 

Staande v.l.n.r.: 

Onbekend, Jose Oostwouder, 

Kees ter Beek, Marjan 

Theuseraad, Petra ter Beek, Tina 

Klaver en Lida Hassink. 

 

Gehurkt v.l.n.r.: 

Lonneke Roelofs, onbekend, Jose 

Biesheuvel, Marijke van de 

Griend en Ria Harskamp. 

 

Als bestuurslid werd Marijke zou geconfronteerd met minder leuke zaken: “Ik ben een weegschaal en 

houdt daarom van balans. Toch moest ik een keer mee om een coach van het eerste team te ontslaan. 

Ik vond dat heel erg moeilijk. Na twaalf en een half jaar secretaris te zijn geweest heb ik mijn fuctie 

aan een ander overgedragen. Ik vond dat het tijd werd voor vers bloed. Bovendien was ik het een 

beetje zat. Ieder jaar weer dezelfde problemen vooral bij de start van het nieuwe seizoen. Toch heb ik 

een geweldig leuke tijd gehad bij de vereniging. Zowel als bestuurslid, als coach en als speelster." 
 

Kampioensteam Dames 1 – 1981 

Staande van links naar rechts: 

Monique Kortekaas, Karin van Geldorp-

Warmerdam, Karin Kroon, Els Niehot, 

Corry Lemmers, Anita Wempe en Leo 

Naaktgeboren. 

 

Onder van links naar rechts: 

Marion Kortekaas, Andrea Tjeertjes, Trix 

Barnhoorn, Marja Lemmers, Tineke 

Lemmers-v.d. Wiel, Els Bastiaanse-

Sierveld en Verena v.d. Bos.  

  
 

Als bestuurslid maakte Marijke nog net mee dat het dames 1 team in 1983 tijdens een beslissings 

wedstrijd tegen Heiloo kampioen werd. De wedstrijd werd gespeeld op het Noorder Sportpark in 

Haarlem. Bijna 1500 overwegend Spaarndamse toeschouwers zagen daar hoe Spaarnwoude de 

wedstrijd won met 9-4 en daardoor promveerde naar de landelijke 1e klasse. Dat was het begin van een 

bloeiperiode waarin de vereniging rond 1983 uitgroeide tot een van de grootste softbalverenigingen 

van Nederland. 

Henk van Ommeren 



 

HONK & SOFTBAL 
 

MIX TOERNOOI  

 

Geslaagd Softbal Mixtoernooi 
 

Zaterdag 2 juni vond het jaarlijkse Softbal 

Mixtoernooi plaats bij Softbalvereniging S.V. 

Spaarnwoude. Het evenement werd ’s ochtends 

vroeg geopend door wethouder R. van Haeften 

van Gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. Na de opening begonnen de 

deelnemers met een uitgebreide warming-up 

verzorgd door Nathalie Gosewehr, oud speelster 

van het Nederlandse team en clubicoon van S.V. 

Spaarnwoude.  

 

 
 

Met de spieren opgewarmd kon het toernooi van 

start gaan. Een groot aantal deelnemers , zowel 

ervaren als onervaren softbalspelers, schreef zich 

dit jaar in. In totaal waren er elf teams die de 

strijd met elkaar aangingen. Hierdoor werden er 

een aantal spannende wedstrijden gespeeld.  

  

  
   



 

  

  

  

 

De gezelligheid trok een hoop publiek naar het 

sportpark, want ook voor de niet sporters was er 

van alles te beleven. Van een loterij met leuke 

prijzen tot een springkussen voor de aller 

kleinsten. Deze succesvolle dag werd feestelijk 

afgesloten met een barbecue en een borrel. 

 



 

HONK & SOFTBAL 
 

DE JUBILARIS  

 
 

 

Jerry van Ommeren, kunnen 

we inmiddels wel tot het meubilair 

rekenen van onze vereniging. Van 

jongs af aan banjert hij al rond, 

zowel op het voetbalveld als op het 

softbalveld. Jerry speelt al sinds 

1993 permanent in het 1e heren 

team van de softbal.  Exact is het 

niet bijgehouden maar hij heeft al 

meer dan 410 wedstrijden in dit 

team gespeeld. Hij heeft hiermee de 

recordhoudster ingehaald, Trix 

Barnhoorn met 390 wedstrijden. 

Genoeg redenen om een interview 

te hebben met deze levende 

legende! 
 

 

He Jerry, vertel hoe ben je ooit in contact gekomen met onze vereniging? 

“Ik woonde in Spaarndam bijna tegen het sportpark aan en was nogal sport minded. Dat is echt met de paplepel 

ingegoten. Ik kwam bij de voetbal van S.V. Spaarnwoude terecht, daarna was het logisch dat ik bij 

Spaarnwoude zou beginnen met softbal. Daar ben ik uiteindelijk begonnen met Peanutbal (het BeeBall van 

nu).” 
 

En wie was daar je eerste trainer/trainster? 

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo direct meer weet of het echt zo is, maar mijn eerste reactie zegt Tante 

Iet.” 
 

Welke teams heb je allemaal gespeeld? 

“Ik ben redelijk snel van de Peanutbal/softbal vertrokken naar O.G. ze hadden daar namelijk honkbal en dat 

kon toen nog niet bij Spaarnwoude. Daar heb ik meerdere jaren in verschillende teams gespeeld met een korte 

tussenstap bij Terrasvogels. Bij O.G. kwam ik uiteindelijk in het eerste met honkbal. Al die tijd was mijn 

voornaamste positie als lefty – Pitcher. Zodra ik dat niet speelde was het of 1e honk of korte stop. Vanaf mijn 

16e ben ik eigenlijk weer bij toeval gaan softballen bij Spaarnwoude naast het honkbal. Dat heb ik nog 

ongeveer 2 seizoenen gedaan. Daarna al mijn focus gelegd op het softballen in het 1e van Spaarnwoude. Ik heb 

dus eigenlijk op zich weinig teams doorlopen bij Spaarnwoude. Maar hier nu wel de langste tijd 

doorgebracht.” 
 

Hoe is het om zoveel spelers te zien komen en gaan? 

“In het begin van de jaren was ik dat wel gewend. Je wilt steeds beter, dus in hogere teams en dat betekent ook 

weer andere spelers. Naarmate de jaren vorderen wordt het team steeds belangrijker. Dan gaat het veel meer 

om de vriendschap. Dan is het wel lastig als sommige spelers ermee stoppen. Gelukkig hebben wij in de 

afgelopen 10 jaar+ een dusdanige harde kern rond heren 1 opgebouwd. Er zou nu wel eens een  punt kunnen 

komen dat als er een aantal kern teamleden stoppen het team uit elkaar valt. Zo hecht is dit team wel geworden 

kan ik zeggen. Dat ik als een van de oudste van het team dit zo kan meemaken vind ik super en is ook een grote 

motivatie om door te gaan.” 
 

Wat maakt Softbal nou zou leuk volgens jou? 

“Het spelletje op zichzelf!! Voor mensen die niet bekend zijn met het spel (honk- of softbal) kan ik mij 

voorstellen dat het af en toe saai kan zijn. Maar het spel heeft zoveel verschillende facetten en als je op goed 

niveau speelt komen er zoveel tactische inzichten tevoorschijn dat het mij altijd blijft fascineren.” 
 



Welke wedstrijd van al die wedstrijden is je het meest bijgebleven en waarom? 

“Ik denk toch dat dit onze kampioenswedstrijd is geweest in september 2010. Zelf was ik nog nooit kampioen 

geworden met de softbal en dat wij na een spannend seizoen, in gigantische klote omstandigheden vanwege de 

regen, de wedstrijd hebben gewonnen was echt een bekroning. Het was erg gaaf om dat mee te maken met een 

stel van die gasten die ik als kleintjes zelfs nog heb getraind in de jeugd. Mijn vader Henk van Ommeren was 

toen ‘mental’ coach zoals we dat mooi noemde en Marion Bakker was onze coach. Ook Anja de Rover die nu 

nog steeds na al die jaren betrokken is bij het team was er toen al bij. Dat zegt denk ik ook veel over zowel het 

team als over het teamverband en het plezier dat we toen (en nog steeds) hadden.” 
 

Wat maakt deze club zo bijzonder voor je dat je het zo lang hebt uitgehouden? Of ben je weleens 

vreemdgegaan met een andere club? 

“Zoals ik al aangaf ben ik wel vreemdgegaan. Op dat moment kon het niet anders! Ik wilde honkballen en dat 

kon simpelweg niet bij Spaarnwoude. Daarom ben ik bij O.G. terecht gekomen en daar een aantal jaren 

gespeeld maar ik ben weer teruggekomen. Al die tijd voetbalde ik nog wel bij Spaarnwoude dus de vereniging 

is nooit uit mijn leven geweest. Ik kwam natuurlijk als broekie binnen bij Heren 1, maar in de loop der jaren 

heeft zich een onwijs hecht vrienden team ontwikkelt wat ervoor zorgt dat iedereen doorgaat. Veel van de 

gasten zien elkaar als vrienden buiten het veld ook continue. Ik ben natuurlijk 1 van de oudjes en pas nog 

weleens voor de nodige activiteiten buiten het veld, maar vind dat super om te zien. Spaarnwoude is gewoon 

een supergezellige dorpsvereniging en voor ons als team is het plezier ook na de wedstrijd van cruciaal belang. 

Ja er zijn zeker weleens strubbelingen binnen het veld, maar onder het genot van een drankje achteraf komt dat 

altijd wel weer goed. Dat is ook het mooie. Ik zie mijzelf, mocht dit team ooit echt uit elkaar vallen, niet bij 

een andere vereniging aansluiten. Ondanks dat ik het qua sport nog steeds supergaaf vind om te doen, het houd 

dan gewoon op.” 
 

Welke functies heb je eigenlijk allemaal uitgevoerd voor de club en op het veld? 

“Op zich valt dat reuze mee, ik ben een jaar of twee training/coach geweest van de jeugd (trainde toen al een 

aantal van mijn huidige teamgenoten). Verder heb ik nog een aantal jaar later de aspiranten getraind. Qua team 

begeleiding is dat het wel. Daarnaast ben ik een aantal jaar redactie lid geweest van de toemalige sportspuit en 

heb ik een jaar in het bestuur gezeten als technische ondersteuning.” 
  
Heren 1 staat bekend om zijn teamuitjes, heb je nog een leuke anekdote voor ons? 

“Oh, daar kan ik heel kort over zijn. What happens tijdens de uitjes, houden we ook maar daar. Ik denk dat dit 

wel meteen weer aangeeft hoe deze huidige groep in elkaar zit en met elkaar omgaat. Het is ooit als een grap 

begonnen onder de noemer van ‘trainingsweekend’. Het gevoel is zelfs bij de groep ontstaan dat als we 

gedurende het seizoen niet zo’n weekend hebben gehad we eigenlijk een kansloos seizoen zullen spelen. Dit 

zijn echt elk jaar weer super weekenden die wel steeds zwaarder worden voor mij om bij te benen zoals men 

tussen de regels door wel zult begrijpen. Ik kan verschillende plaatsen noemen zoals Eindhoven, Breda, 

Groningen, maar de laatste blijft altijd wel weer hangen en dat was Praag!” 
 

Hoeveel ballen denk je gegooid te hebben in je carriere? 

“Überhaupt te veel om over na te denken. Qua trainen ben 

ik de afgelopen jaren erg slecht bezig moet ik toegeven. 

Die gasten zeggen wel vaker, je kan beter zeggen dat je 

komt dan dat je je weer afmeldt. Dat scheelt qua 

arbeidsintensiteit – dus ook ballen gooien – behoorlijk. 

Vroeger stond ik dag en nacht te gooien. Ik had het geluk 

dat mijn zuster als catcher speelde dus zelfs in de vakantie 

gingen de handschoenen en ballen mee om ook daar 

gewoon door te blijven trainen. Lang antwoord op een 

korte vraag... ik heb echt geen idee” 
 

Hoeveel homeruns denk je geslagen te hebben? 

“Haha ook geen idee. Het bijhouden van dat soort 

statistieken is nooit echt iets waarmee ik me mee bezig 

houdt. De competitie onderling is wél een drijfveer maar 

dat zie ik meer per seizoen. Dit jaar loop ik best wel weer 

aardig qua homeruns en kan ik Menne Meijer leuk 

bijbenen. Dat vind ik dan wel weer grappig om met hem 

over te dollen.” 
 



Hoeveel uur/minuten op het veld denk je gestaan te hebben? 

“Ook hier echt geen idee, begreep dat ik nu over de 400 wedstrijden voor heren 1 zat. Tel daar alle wedstrijden 

van de jeugd bij op en ik denk dat je gauw over de 1000 wedstrijden alleen al gaat als je alle jeugd mee telt.” 
 

Speelt het oude lichaam niet een beetje parten tegenwoordig? 

“Jazeker, ze zeggen weleens je bent zo jong als je je voelt maar helaas heb ik wat problemen met mijn rug wat 

mij zeker parten speelt. Korte stop vind ik een geweldige positie omdat je  veel betrokken bent bij het spel. 

Echter vanwege mijn rug is dat niet echt verstandig meer, daarom heb ik mij al snel toegespitst op het eerste 

honk. Dat is fysiek ‘makkelijker’ te behappen. Daarnaast sla ik de trainingen ook wat makkelijker over. Het 

herstel duurt allemaal wat langer. Maar zolang ik alles nog op techniek kan doen, moet ik nog wel een paar jaar 

mee kunnen met die gasten” 
 

Wat wil je onze jongste BeeBallers meegeven voor de toekomst als advies? 

Plezier hebben en hard trainen. Plezier in het spel vind ik echt het allerbelangrijkste. Daarnaast als je echt 

verder wilt in de sport – en dat voelt als een open deur – vergt het discipline en hard trainen. Sta open voor 

advies, je bent nooit te oud om te leren. 
 

Ben je van plan om nog langer door te gaan? 

Tuurlijk! Zolang ik zelf nog het plezier in het spel heb en dit huidige team doorgaat, zal ik er zeker voor blijven 

gaan! 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN  

 

 

10 april 2018,  

SPAARNWOUDE DS1 – FLAGS DS2 

Het is de eerste wedstrijd van het seizoen. 

Het damesteam speelt voor het eerst samen, 

maar daar was qua spel niets aan te merken. 

De eerste vier slagbeurten waren voor 

Flags moeizaam: met tien keer drie slag 

en slechts twee honkslagen werd de nul 

behouden. Onze dames wisten de bal 

beter te raken. In de vierde inning 

brachten zij de stand op vier tegen nul, 

door een prachtige driehonkslag van 

Lucinda.  

 

 

Eindstand: 5-0 winst. Dat belooft wat voor dit seizoen! 
 

23 mei 2018, SCHOTEN DS1 – SPAARNWOUDE DS1 

De dames zijn goed op weg met vier keer winst en eenmaal verlies en een tweede plek in de 

competitie. Er moet vandaag gewonnen worden om eerste te zijn. De tegenstander is Schoten die op 

dat moment twee gewonnen en drie verloren wedstrijden heeft gespeeld. Er wordt dus verwacht dat er 

winst te behalen valt. 

In de eerste inning komen vier slagvrouwen op de honken, maar de nullen vallen op de thuisplaat, 

waardoor er slechts één punt wordt gemaakt. De dames weten het in het veld dicht te houden, 

waardoor met voorsprong wordt begonnen.  

In de tweede inning slaat Lucinda een mooie driehonkslag en Daniëlle slaat haar direct daarna binnen. 

Echter komt Schoten in de derde inning gelijk door zwak veldspel. Beide teams kunnen de ballen in de 

innings daarna maar moeilijk raken, waardoor de honken niet gevuld worden en er geen punten meer 

gescoord worden. 

Eindstand: 2-2. Wat jammer, we zullen ons moeten herpakken! 
 

 

Vrijdag 25 mei,  

SPAARNWOUDE H2 – DIO H2 

Het is een prachtige voorjaarsdag en 

onze heren 2 neemt het op tegen de 

heren 2 van DIO uit Haarlem. Nog 

voordat de wedstrijd is begonnen is er 

een gezellige sfeer, oude vrienden die 

elkaar weer zien en familie leden die 

elkaar succes wensen voordat ze het 

tegen elkaar opnemen. 

De eerste inning begint goed voor SPW, 
er worden snel drie nullen gemaakt en 
we weten aan slag het eerste punt 
binnen te krijgen. In de tweede inning  

 



krijgt DIO zijn vorm te pakken en mede door een homerun weten ze zes man over de thuisplaat te 

krijgen, aan slag weet SPW de achterstand beperkt te houden door zelf drie punten te scoren en zo tot 

4-6 te komen.In de volgende inningen raakt SPW het ondanks enkele mooie acties een beetje kwijt en 

weten we slechts drie punten binnen te krijgen.  

DIO daar in tegen slaat lekker door en met nog een homerun weten ze maar liefst 9 man thuis te 

brengen en zo staat het aan het eind van de vijfde inning 7-15. SPW weet dus wat er te doen staat als 

de laatste inning begint, dicht houden en zelf punten scoren. DIO denkt daar echter anders over en 

weet er nog vijf punten bij te krijgen. Zo staat het halverwege de laatste inning 7-20 en lijkt de 

wedstrijd gespeelt, maar zo als ze in de VS zeggen “it ain’t over until the fat lady sings”. Waar het 

vandaan is gekomen zullen we waarschijnlijk nooit weten maar SPW begint aan een onmogelijk 

inhaalslag. Er worden prachtige ballen geslagen en DIO begint foute te maken en de een na de ander 

komt binnen en als de derde nul gemaakt is en er eindelijk geteld kan worden, blijkt dat we al eerder 

handen kunnen stoppen. Maar liefst 15 punten zijn er binnen gekomen en zo hebben we de eindstand 

op 22-20 gezet.  

Een prachtige overwinning,  een hele gezellige wedstrijd en een heerlijke softbaldag die in onze eigen 

kantine door beide teams werd afgesloten met een welverdiend hapje en drankje. 

   

19 juni 2018, SPAARNWOUDE DS1 – KINHEIM DS1 
 

Vandaag staat de tweede wedstrijd tegen Kinheim op het programma. De eerste wedstrijd werd nipt 

gewonnen met 4-5, dus het beloofd een spannende wedstrijd te worden. 

In de eerste en tweede innings waren de teams erg aan elkaar gewaagd en kwam er aan beide kanten 

slechts één punt binnen. In de derde inning sloeg Kinheim vier honkslagen, maar door knap 

verdedigend werk kwamen er slechts twee punten binnen. Onze dames wisten daar opnieuw een punt 

tegen over te zetten. 

Tot in de vierde inning bleef het dus spannend, want het stond twee tegen drie in het voordeel van 

Kinheim. De dames van Spaarnwoude hadden hun strijdlust echter gevonden: met vijf honkslagen en 

drie keer vier wijd kwamen zij met 9-3 op voorsprong.  

Kinheim wist vervolgens geen punten meer te scoren, waardoor de eindstand blijft staan op 9-3. 

Hiermee verdienen onze dames een prominente plek in de top 3. 

 

9 juli 2018,  

VF PIRATES – 

SPAARNWOUDE DS1 

 

Het is de laatste wedstrijd van de 

zomerstop en onze dames spelen 

tegen VF Pirates. Opnieuw een 

spannende partij, want in de eerste 

ontmoeting bleken de dames van 

VF Pirates een maatje te groot, 

waardoor de dames hun eerste 

wedstrijd hadden verloren. Tijd 

voor revanche dus! 

Onze dames openden het vuur al in 

de eerste inning, want Patricia 

besloot een prachtige inside-the-   

park homerun te slaan, waarbij zij ook Melanie over de thuisplaat brengt. Pirates laat het hier niet bij 

zitten en slaat ook een mooie homerun.  

De dames van VF Pirates verloren hun slagkracht in de volgende innings en wisten slechts één punt te 

maken. De dames van Spaarnwoude wisten echter in de derde inning op voorsprong te komen met  



acht tegen één. Ook in de vierde en vijfde inning waren de dames aanvallend en daarmee kwam nog 

drie punten binnen. Een schitterende vangbal van midvelder Melanie sluit de wedstrijd met een 

eindstand van 2-11. 

 

 

 

 

BEEBALL 
 

 

Mij werd gevraagd een stukje te schrijven over de Beeballers en dat doe ik graag. 

Het seizoen zit er al bijna weer op en wat was het leuk. In oktober in de zaal begonnen met slaan van 

een paaltje en het leren van de softball regels. Daarna in april de eerste wedstrijd op het veld tegen 

Terrasvogels. Na een paar wedstrijden was het slagpaaltje al bijna niet meer nodig. 

  

In juni was er een super leuk toernooi bij OG waar door de kids met veel inzet werd gespeeld. (En een 

aantal wedstrijden werden gewonnen!) 

Met nog 2 wedstrijden te gaan kan ik zeggen dat het heel leuk was om de kids te zien groeien in het 

spel. Ze gaan het spel ook steeds beter "zien". 

Ook wil ik Marion,Floor en Melanie bedanken voor hun inzet bij de trainingen en wedstrijden. 

Hopelijk wordt het volgende seizoen net zo een succes! 

Danielle Molenaar (moeder van Melanie & Samantha) 

 
 



 

HONK & SOFTBAL 

 

STANDEN PER 25 september 2018  

 
 

 

Dames 1 – 4e klasse E   

 

 

 Ptn Runs  

1 DSS 4 17-29 255-  75  

2 Spaarnwoude 1 16-27 171-  54  

3 Kinheim 1 17-26 231-  77  

4 VF Pirates 17-23 230-137  

5 Olympia Haarlem 15-20 150-108  

6 HSV The Flags 2 15-12 123-169  

7 Schoten 1 17-11 121-144  

8 Quick Amsterdam 4 17-  8 133-207  

9 Terrasvogels 3 16-  6   91-272  

10 Cromtigers 2 15-  0   33-305  

 

 

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

 Ptn Runs   Ptn Runs 

1 Onze Gezellen 1 13-22 196-  98  1 United 1 18-28 275-158 

2 OVVO 1 13-20 179-104  2 Schoten 1 17-27 232-115 

3 TIW-Survivors 1 13-20 159-117  3 Quick Amsterdam 1 15-26 221-118 

4 Olympia Haarlem 1 13-17 137-  86  4 Sparks 1 15-22 199-110 

5 Odiz Frogs 3 14-13 167-206  5 Schoten 2 17-20 223-184 

6 DIO 1 15-12 160-230  6 Vennep Flyers 2 15-19 178-147 

7 RCH-Pinguins 2 14-10 190-167  7 Onze Gezellen 2 16-  9 182-185 

8 Spaarnwoude 1 14-  6 142-216  8 Spaarnwoude 2 16-  8 164-274 

9 Odiz Frogs 2 13-  2   82-188  9 Bloemendaal 1 18-  8 126-311 

     10 Olympia Haarlem 2 17-  7 167-268 

     11 DIO 2 16-  2 143-245 

 

 

 

PROGRAMMA PER 25 september 2018 

 
26-09-2018    19:30   Onze Gezellen HS2  -  Spaarnwoude HS2 

28-09-2018    21:00   Onze Gezellen HS1  -  Spaarnwoude HS1 

30-09-2018    10:00   Spaarnwoude BM1  -  Kinheim BM1 

01-10-2018    20:00   Olympia Haarlem HS1  -  Spaarnwoude HS1 

02-10-2018    20:30   Quick Amsterdam HS1  -  Spaarnwoude HS2 

05-10-2018    19:30   Olympia Haarlem DS4  -  Spaarnwoude DS1 

07-10-2018    10:00   Terrasvogels BM1  -  Spaarnwoude BM1 

12-10-2018    20:00   H.S.V. The Flags DS2  -  Spaarnwoude DS1 



 

VOETBAL 

 

VAN HET BESTUUR 

 
 

Een hele eeuw!  
 

Op het moment dat ik dit schrijf staat het voetbalseizoen op het punt van beginnen en dit seizoen 

wordt heel speciaal! 

 

Komend jaar, 2019, bestaat SV Spaarnwoude namelijk 100 jaar! Een hele eeuw dus. Dit kunnen wij 

natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom is er een jubileum commissie samengesteld. 

Deze commissie is al enkele maanden keihard bezig met het in elkaar zetten van een fantastisch 

feestweekend. Aan het definitieve programma wordt nog volop gewerkt maar ik kan je alvast 

verklappen, het ziet er geweldig uit! Noteer nu maar vast in je agenda: 17, 18 en 19 mei 2019!  

Omdat de Softbal in 2019 ook een lustrum viert (50 jaar), hebben we besloten het samen in dat 

weekend te vieren. Het wordt dus één groot paars/wit feest! 

 

Ik wens jullie veel leesplezier met deze Sportspuit en wij houden jullie op de hoogte de komende tijd. 

 

Sportieve groet, namens het bestuur, 

Peter Hugtenburg 
 

PROGRAMMA 
 

Datum en Tijd Thuisteam Uitteam Veld 

30 sep. - 10:30 FC Uitgeest VR1 Spaarnwoude sv. VR1 veld 4 

30 sep. - 11:00 Spaarnwoude sv. 2 Limmen 2 veld 2 

30 sep. - 11:00 ADO '20 7 Spaarnwoude sv. 5 veld 4 

30 sep. - 11:00 ADO '20 5 Spaarnwoude sv. 3 veld 2 

30 sep. - 14:00 Spaarnwoude sv. 1 OSC 1 veld 1 

30 sep. - 14:30 Overbos sv. 5 Spaarnwoude sv. 4 veld 2 

  7 okt. - 11:00 Spaarnwoude sv. 5 Waterloo 4 veld 1 

  7 okt. - 11:00 Spaarnwoude sv. 3 Terrasvogels 4 veld 2 

  7 okt. - 11:30 FIT avv VR1 Spaarnwoude sv. VR1 veld 3 FIT 

  7 okt. - 13:00 Spaarnwoude sv. 4 Alliance '22 sv. 6 veld 2 

  7 okt. - 13:00 Velsen Rkvv 4 Spaarnwoude sv. 2 veld 1 

  7 okt. - 14:30 Germaan/De Eland asv 1 Spaarnwoude sv. 1 veld 1  

14 okt. - 11:00 Spaarnwoude sv. 2 Alcmaria Victrix 2 veld 2 

14 okt. - 11:00 WSV 1930 4 Spaarnwoude sv. 3 veld 2 

14 okt. - 11:30 DCG Rksv 4 Spaarnwoude sv. 4 veld 5 DCG 

14 okt. - 12:45 Spaarnwoude sv. VR1 Zwanenburg v.v. VR1 veld 2 

14 okt. - 14:00 Spaarnwoude sv. 1 Terrasvogels 1  

14 okt. - 14:00 Limmen 6 Spaarnwoude sv. 5  

21 okt. - 11:30 Bergen vv 2 Spaarnwoude sv. 2  

21 okt. - 14:00 BSM 1 Spaarnwoude sv. 1  

28 okt. - 11:00 Spaarnwoude sv. 2 Kennemers de 3  

28 okt. - 11:00 Zwanenburg vv 5 Spaarnwoude sv. 3  

28 okt. - 12:45 Spaarnwoude sv. 5 SVA 5  

28 okt. - 14:00 SDZ VR2 Spaarnwoude sv. VR1  

28 okt. - 14:15 WV-HEDW 15 Spaarnwoude sv. 4  



 

VOETBAL 
 

POULE INDELINGEN  
 

Zondag 1 

 
 

Zondag 2 

 

Zondag 3 

 

Zondag 4 

 

Zondag 5 

 

Zondag dames 1 

 



 

JEUGDVOETBAL 
 

 

TECHNISCHE COMMISSIE  
 

 

 

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. En wat voor seizoen! Het 100-jarig jubileum gaat 

gevierd worden. In al die jaren zijn er veel spelers vanuit de jeugd naar het eerste elftal 

doorgestroomd. Voor een gezellige dorpsclub als SV Spaarnwoude is de jeugd van groot belang. 

 

Het afgelopen jaar hebben we enkele mooie slagen gemaakt met de jeugd. Zo zijn we gestart met een 

voetbalschool en hebben we vele leuke activiteiten gehad, zoals bijvoorbeeld het Oliebollentoernooi, 

heeft de jeugd gebowled bij de Zoete Inval, zijn we club van de week geweest bij Telstar. Natuurlijk 

hebben we ook met Pasen onze vrienden uit Saxilby op bezoek gehad. 

 

Vanuit de TC Jeugd willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de 

jeugd! Een groot compliment hiervoor! 

 

Ook voor komend seizoen gaan we er met z'n allen weer een mooi jaar van maken. 

We blijven gebruik maken van de voetbalschool en hebben voor elk team weer 2 trainingen per week 

op het programma. Ook de keeperstraining zal worden voortgezet. Verder is al bevestigd dat we weer 

club van de week zullen zijn bij een thuiswedstrijd van Telstar en ook het oliebollentoernooi en 

bowlen zal weer plaatsvinden. 

 

Dit jaar natuurlijk extra zijn de activiteiten rondom het jubileum. Wat we ook dit jaar weer actief 

zullen oppakken is de pupil van de week bij de wedstrijden van het eerste en de traditionele 

penaltybokaal. Nieuw dit seizoen is de 'Latje-trap-bokaal'. Hierover volgt binnenkort meer info. 

 

Nieuw dit jaar is dat we bij de KNVB hebben aangevraagd of onze teams in dezelfde weekenden thuis 

kunnen spelen. Dat maakt dat er volop gezelligheid op het sportpark zal zijn en de bardiensten ook 

hopelijk makkelijker in te vullen. Tevens zullen we uiteraard weer ons best doen om zomaar mogelijk 

een scheidsrechter vanuit de club te regelen bij de thuiswedstrijden, maar dit zal zeker niet altijd 

mogelijk zijn. Wij vragen dan ook wederom de inzet van de ouders hierbij en verwachten ook dat de 

coaches, die veel vrije tijd besteden in het begeleiden van de kinderen, zullen worden ondersteund met 

rijden, wassen en vlaggen.  

 

Wij hopen jullie allen veel te zien op de zaterdagen en kijken uit naar een mooi seizoen met het 

jubileum als een van de hoogtepunten. 

 

Sportieve groet, 

TC Jeugd 

Bas Weerman, Yuri Narayen en Wijnand Menger 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEUGDVOETBAL 
 

PROGRAMMA 
 

 

29 sep. - 10:00 Spaarnwoude sv. JO8-1 Hoofddorp s.v. JO8-5 veld 2 

29 sep. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO11-1 Fortuna Wormerv sv JO11-2 veld 2 

29 sep. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO10-1 Zandvoort s.v. JO10-2 veld 2 

29 sep. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO15-1 Geel Wit '20 sv. JO15-1 veld 1 

29 sep. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO13-1 Alliance '22 sv. JO13-2 veld 2 

29 sep. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO19-1 Amstelveen/Heemraad JO19-2 veld 1 

29 sep. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO17-1 Olympia Haarlem JO17-2 veld 2 

   6 okt. - 08:30 OFC JO8-2 Spaarnwoude sv. JO8-1 veld 2 

   6 okt. - 09:30 Vitesse 22 JO11-2 Spaarnwoude sv. JO11-1 veld 3 

   6 okt. - 10:00 Overbos sv. JO10-3 Spaarnwoude sv. JO10-1 veld 3 

   6 okt. - 10:30 H’lem-K’land f.c. JO15-1 Spaarnwoude sv. JO15-1 veld 3 

   6 okt. - 12:15 Koninklijke HFC JO13-6 Spaarnwoude sv. JO13-1 veld 1 

   6 okt. - 12:30 Schoten vv. JO17-1 Spaarnwoude sv. JO17-1 veld 2 

   6 okt. - 15:00 H’lem-K’land f.c. JO19-1 Spaarnwoude sv. JO19-1 veld 4 

13 okt. - 10:00 Spaarnwoude sv. JO8-1 Alliance '22 sv. JO8-4 veld 2 

13 okt. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO10-1 Onze Gezellen JO10-2 veld 2 

13 okt. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO11-1 RCZ JO11-2 veld 2 

13 okt. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO13-1 Assendelft JO13-1 veld 2 

13 okt. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO15-1 Onze Gezellen JO15-2 veld 1 

13 okt. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO17-1 Bloemendaal JO17-3 veld 1 

13 okt. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO19-1 Onze Gezellen JO19-3 veld 2 

27 okt. - 08:30 SDZ JO8-4 Spaarnwoude sv. JO8-1  

27 okt. - 08:30 Kadoelen sv JO11-2 Spaarnwoude sv. JO11-1  

27 okt. - 10:15 Stormvogels ijvv JO13-1 Spaarnwoude sv. JO13-1  

27 okt. - 10:30 IJmuiden vv JO10-1 Spaarnwoude sv. JO10-1  

27 okt. - 12:00 Stormvogels ijvv JO15-1 Spaarnwoude sv. JO15-1  

27 okt. - 12:30 NFC JO19-1 Spaarnwoude sv. JO19-1  

27 okt. - 14:30 Alliance’22 JO17-2 Spaarnwoude sv. JO17-1  

 3 nov. - 10:00 Spaarnwoude sv. JO8-1 TOS Actief JO8-1  

 3 nov. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO10-1 Hoofddorp sv JO10-4  

 3 nov. - 11:00 Spaarnwoude sv. JO11-1 Always Forward JO11-4  

 3 nov. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO13-1 Hoofddorp sv JO13-4  

 3 nov. - 12:45 Spaarnwoude sv. JO15-1 Terrasvogels JO15-1  

 3 nov. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO17-1 HBC JO17-2  

 3 nov. - 14:30 Spaarnwoude sv. JO19-1 Velsen rkvv JO19-3  



 

JEUGDVOETBAL 
 

 

TEAMINDELINGEN  
 

 

 

 

JO19 (spelen zaterdag) 
 

JO17 
 

JO15 

1 Dion Cobelens 
 

1 Sebastiaan Vermie 
 

1 Sjors Handgraaf 

2 Gijs Amelink 
 

2 Allesandro Korte 
 

2 Bas van Westen 

3 Gijs van Geldorp 
 

3 Bas Hackman 
 

3 Coen van de Kraats 

4 Jim Meinders 
 

4 Casper Dirkx 
 

4 Jack van der Valk 

5 Sam Kroon 
 

5 Freek Tax 
 

5 Sam Bottelier 

6 Vincent van Bruggen 
 

6 Gerrit van Reeuwijk 
 

6 Zeeger Bouman 

7 Dani Holwerda 
 

7 Melle Boomsma 
 

7 Daan Hoevers 

8 Jari Keijzer 
 

8 Nick Goes 
 

8 Finn Goes 

9 Max Prijden 
 

9 Nick Klute 
 

9 Max Bischot 

10 Thomas Keijzer 
 

10 Siem Oosterveer 
 

10 Nick Windt 

11 Milo Wempe* 
 

11 Tim de Vries 
 

11 Sep Heus 

12 Bram Wempe* 
 

12 Wester Schoorl 
 

12 Stijn Walters 

13 Max Bosma* 
 

13 Dinand Thorborg 
 

13 Teije Hugtenburg 

14 Bas Bohemius* 
 

14 Mika Nat 
 

14 Tijmen Hoek 

15 Sjoerd Duindam* 
 

15 Noel Posseth 
   16 Mart Heus* 

      17 Aaron Zuidema* 
      18 Rick Hoenderdos* 
      * Begint voorbereiding bij selectie, 

afvallers spelen in JO19 
      

        Trainingstijden 
 

Trainingstijden 
 

Trainingstijden 

di 18.30 - 19.30 Jilles de Vries 
 

ma 18.00 - 19.00 voetbalschool 
 

ma 
18.00 - 19.00 
voetbalschool 

do 18.30 - 19.30 Jilles de Vries 
 

wo 19.00 - 20.00 Ruben Faber 
 

wo 18.00 - 19.00 Ruben Faber 
 

 

 
 

 



 

JEUGDVOETBAL 
 

 

TEAMINDELINGEN (VERVOLG)  
 

 

 

JO13 
 

JO11 
 

JO10 
 1 Jesper van Beijeren 

 
1 Luuk Vink 

 
1 Kelvin Westerveld 

 2 Bart Tax 
 

2 Bastiaan Bottelier 
 

2 Mick Bottelier 
 3 Flint Schoorl 

 
3 Daniel Hendriks 

 
3 Aidin Ruhe 

 4 Guus Voor in 't Holt 
 

4 Kian Weerman 
 

4 Daan Menger 
 5 Jesper Westerveld 

 
5 Rens Tiekstra 

 
5 Daan Vink 

 6 Jimmy Davelaar 
 

6 Roes Thorborg 
 

6 Dex van der Pol 
 7 Krijn Oosterveer 

 
7 Siebe Raadschelders 

 
7 Jamie Mulder 

 8 Maxim Hendriks 
 

8 Siem Wempe 
 

8 Kjel Weerman 
 9 Quinn Houthuizen 

 
9 Stijn den Brandt 

 
9 Mees Hulsbosch 

 10 Stan van Lieshout 
 

10 Teun Voor in 't Holt 
 

10 Olle Oosterveer 
 11 Sven in 't Veldt 

       12 Thomas Langeveld 
       13 Jasmijn Menger 
       14 Amber in 't Veldt 
       15 Slovian 
       

         Trainingstijden 
 

Trainingstijden 
 

Trainingstijden 
 

ma 
17.00 - 18.00 
voetbalschool 

 
ma 17.00 - 18.00 voetbalschool 

 
ma 

16.00 - 17.00 
Voetbalschool 

 

wo 
19.00 - 20.00  
Wijnand Menger 

 
wo 16.30 - 17.30 Fred Wempe 

 
wo 

16.30 - 17.30  
Jasper Mulder 

 

         JO8 
 

Guppen 
 1 Tren Pijnaker 

 
1 Job Rooks 

 2 Ahmad Sawakieh 
 

2 Jonah van der Donk 
 3 Omar Aboamsha 

 
3 Daivey de Vries 

 4 Finn Boer 
 

4 Danilo Jongbloed 
 5 Kieran Rudd 

 
5 Micah Philips 

 6 Raily van Woensel 
 

6 Vigo Metzelaar 
 7 Sam Stevens 

 
7 Mees 

 8 Sveder Koopman 
 

8 Wout 
 9 Thieme Biere 

    

      Trainingstijden 
 

Trainingstijden 
 ma 16.00 - 17.00 Voetbalschool 

 
wo 14.00 - 15.00 Tom Jongbloed 

 

wo 
14.00 - 15.00  
Tom Jongbloed 

     

 



 

JEUGDVOETBAL 
 

POULE INDELINGEN 
 

 

Onder 19 – 3e klasse 04 
 

 

Onder 17 – 3e klasse 05 
 

 

Onder 15 – 2e klasse 05 
 

 
   

Onder 13 – 2e klasse 05 
 

 

Onder 11 – 2e klasse 03 
 

 

Onder 10 – 2e klasse 07 

Van de leeftijdscategorie 

worden geen uitslagen en 

standen bijgehouden. De 

indeling is nog niet bekend. 

 

Onder 8 – 3e klasse 01 

Van de leeftijdscategorie 

worden geen uitslagen en 

standen bijgehouden. De 

indeling is nog niet bekend. 

 
 

 

 



 

 

 



 

 


