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Voor u ligt een nieuwe WVC-Update waar-
in we u weer willen bijpraten en informeren 
over onze vereniging. Het laatste jaar voor 
de definitieve fusie met onze buren DOSR 
kent nog veel onzekerheden. Covid-19 
verplicht ons tot allerlei regels en beperkin-
gen, en voor mij is het nog echt de vraag 
of we dit seizoen wel volledig gaan spelen. 
Zoals al hier en daar gepubliceerd kunnen 
wij alleen maar ons best doen om het vi-
rus zo weinig mogelijk kans te geven zich 
te verspreiden en rekenen wij op uw aller 
begrip, geduld en medewerking om ons 
daarbij te helpen. Of binnenkort een vaccin 
alles weer “normaal” zal gaan maken blijft 
nog wel even de vraag, dus we zijn voorlo-
pig nog op onszelf en jullie allemaal aange-
wezen. Heeft u vragen m.b.t. maatregelen 
of een bepaald protocol, meldt u bij het 
bestuur a.u.b. En respecteer onze vrijwil-
ligers, ook al duurt iets even langer dan u 
gewend was. Ze zijn er voor u! 

Op bestuursgebied zijn veel zaken wel 
doorgegaan in de voetballoze tijd, het be-
stuur is druk geweest met de fusie, met de 
ontwikkelingen rond het Sportpad, met de 

gang van zaken rond het ophalen van oud 
papier in onze gemeente, met eventueel 
eigenaar worden van onze velden, het aan-
vragen van diverse subsidies en financiele 
steun m.b.t. de inkomstenderving n.a.v. 
Covid-19, en het zoeken naar besparingen 
op onze reguliere uitgaven. Terwijl we ons 
natuurlijk veel liever met onze “core-busi-
ness” bezig houden: voetbal! Maar ook 
daar is, zeker door de leden van de TC’s 
van WVC en DOSR, veel werk verricht. 
In dit blad staan alle indelingen van de 
jeugdteams, en wat mij betreft is het al 
een genoegen om te zien dat we in alle 
leeftijdsgroepen weer met meerdere teams 
kunnen inschrijven. Dit zorgt er voor dat al 
onze jeugdleden op hun eigen niveau en 
met zoveel mogelijk plezier kunnen gaan 
voetballen de komende jaren.

In de titel heb ik het seizoen 2019-2020 
bestempeld als een om snel te vergeten. 
Competities kwamen stil te liggen en wer-
den niet uitgespeeld, vanaf half maart heeft 
de vereniging eigenlijk grotendeels, met 
uitzondering van bestuur en onderhouds-
commissie, op non-actief gestaan. Dit zal 

leiden tot een aanzienlijk negatief financieel 
resultaat, ondanks het ontvangen van 
wat steunmaatregelen, het afzien van hun 
vrijwilligersvergoedingen door een aantal 
jeugdtrainers en, logisch, lagere energie-
kosten. Door onze financieel gezonde 
positie kunnen we dit “hebben” zolang het 
eenmalig blijft. Maar wat gaat het komend 
seizoen ons brengen? Wat we echter niet 
mogen vergeten, en dan speelt geld wat 
mij betreft geen enkele rol, is dat het Co-
rona-virus er voor heeft gezorgd dat door 
het verlies van ons erelid Ineke de Jong er 
bij WVC een lege plek is ontstaan die niet 
meer zal worden ingevuld. En laat dat, ook 
uit respect naar Peter, die gelukkig weer 
vaak bij de club aanwezig is, voor allen een 
motivatie zijn om samen te zorgen dat we 
dat virus buiten de deur gaan houden, het 
heeft ons al meer dan genoeg pijn gedaan. 

De bal gaat weer rollen, ik wens iedereen 
veel sportief plezier en gezelligheid toe. 
“Doe mee, maar denk mee en werk mee, 
in het belang van WVC!”
 
Paul Hoogenboom

Seizoen 2019-2020 was om snel te vergeten, wat 
gaat 2020-2021 brengen?
Overgangsjaar richting fusie nog vol onzekerheden.

WORD VRIEND OF DONATEUR VAN WVC!
Word Vriend of Donateur van WVC voor het nieuwe seizoen. Dit kan door €50,00 over te maken op rekeningnummer:

NL88RABO 0352 4044 18 t.n.v WVC o.v.v. Vriend. 

Donateurs betalen €20,00 o.v.v. Donateur. Hiermee steunt u onze vereniging!

VAN DE 
VOORZITTER

PAUL HOOGENBOOM



MAG SUBSIDIE

RENÉ KOEK
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PILAAR  
VRIJWILLIGERS

WVC ontvangt al jaren van onze 
gemeente een subsidie voor 
onze bijdrage aan de “Maat-
schappelijke Agenda” Jaarlijks 
stellen wij een document op 
waarin wij onze activiteiten 
beschrijven die bijdragen aan 
één of meerdere thema’s van 
de Maatschappelijke Agenda 
en sturen deze als verantwoor-
ding voor onze subsidie naar 
de Driemaster (stichting die de 
Maatschappelijke Agenda in op-
dracht van de gemeente beheert 
en coördineert). Eind februari 

hebben wij deze verantwoording 
weer ingediend en half april is 
de aanvraag voor 2020 inge-
diend. Natuurlijk speelt vooral 
onze G-voetbal tak hier een hele 
belangrijke rol. Daarom was het 
goed om te zien dat er in 2019 
weer enorm veel activiteiten zijn 
verricht met ons G team. Helaas 
zijn de activiteiten van dit jaar 
door de coronacrisis op een zeer 
laag pitje komen te staan. Naast 
ons G team en het feit dat we 
“onderdak bieden” aan ruim 600 
spelers en vrijwilligers, zijn er 

diverse andere aspecten waaruit 
onze bijdrage aan de MAG agen-
da blijkt. Een kleine greep uit de 
lijst: wij stellen nog steeds we-
kelijks onze kantine aan het koor 
Scala ter beschikking, onze rela-
tie met Stichting Droomdag, ons 
VOG beleid, ons (anti) alcohol 
beleid voor personen jonger dan 
18 jaar en alle alternatieve activi-
teiten van onze activiteitencom-
missie zijn heel bepalend. Jaar-
lijks ontvangen wij een subsidie 
van € 2.000 van de Gemeente 
voor onze MAG bijdrage. 

VRIJWILLIGERS OUD PAPIER GEVRAAGD…
Al geruime tijd is bekend dat de 
wijze waarop verenigingen en scho-
len opbrengsten genereren met het 
ophalen van oud papier gaat veran-
deren. De prijzen die het buitenland 
(China) voor oud papier betaalt zijn 
helaas naar een dusdanig niveau 
gedaald dat Nijssen B.V., de verwer-
ker van het oud papier het bestaan-
de “verdienmodel” niet meer kan 
handhaven en gaat stoppen met de 
handel in oud papier. Dit betekent 
concreet dat ons oud papier team 
gaat stoppen en wij deze directe 
inkomsten zullen gaan missen. In 
het seizoen 2020/2021 was dit nog 
€ 6.800,- en het afgelopen seizoen 
was het al gedaald naar € 3.500,-
. Echter omdat de gemeente er 
belang bij heeft dat het oud papier 
gescheiden opgehaald wordt in de 
dorpen hebben ze het volgende 
bedacht:
De gemeente stelt jaarlijks Euro 
45.000,00 beschikbaar aan ver-
enigingen en scholen om samen 
met Cyclus te gaan zorgen voor het 
ophalen van oud papier in de hele 

gemeente K&B. K&B is daarvoor 
ingedeeld in 10 ophaalroutes waar 
maandelijks oud papier opgehaald 
gaat worden. Het zal dan niet meer 
gaan om opgehaalde kilo’s, maar 
om “gewerkte uren” of gelopen 
routes. Een gewerkt uur door een 
vrijwilliger zal ergens tussen de 
€ 35,00 en € 40,00 gaan liggen.  
Er wordt gewerkt in dagdelen 
op zaterdagen, waarbij een shift 
ongeveer 3 uur achter de wagen 
loopt. Als je dus met 2 vrijwilligers 
een ochtendshift loopt verdien je 
ongeveer € 225,00-250,00 voor 
je club. Pakken 2 andere vrijwilli-
gers de middag, dan komt het op 
€ 450,00-500,00 voor een zaterdag. 
De vrijwilligers dienen een korte, 
digitale cursus te doen als ook een 
korte praktijkcursus bij de gemeen-
tewerkplaats en krijgen daarvoor 
een certificaat en een pas, zodat zij 
dit werk met Cyclus mogen doen. 
Omdat dit per route € 4.500,- per 
seizoen kan opbrengen, en de 
fusieclub wellicht 2 of 3 routes in 
en rond Roelofarendsveen en Oude 

Wetering zou kunnen doen, zijn 
wij voor de nieuwe fusieclub WVC/
DOSR op zoek naar vrijwilligers 
die ons hierbij willen helpen. Wil 
je ons helpen, meld je dan zo snel 
mogelijk aan bij op het mailadres 
webmaster@dosr.nl of bel Eugene 
Wesselman (06-57352553). Vanaf 
1 augustus start Cyclus met het 
ophalen van oud papier, maar het 
ophalen met de verenigingen gaat 
pas op 1 oktober van start voor 5 
van de 10 routes. Hoe meer aan-
meldingen, wellicht als onderdeel 
van het toekomstige “verplicht vrij-
williger”, hoe minder vaak je aan de 
beurt bent natuurlijk. Vele handen 
maken ook hier licht werk! Voor 
meer informatie zie ook de website 
van beide clubs.  
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Afscheid vrijwilligers …
Personen die zich meer dan 5 jaar achtereenvolgend actief bij WVC als vrijwilliger hebben ingezet en hebben  
besloten om te stoppen, worden traditioneel bij het vrijwilligers afsluitingsfeest in het zonnetje gezet. Helaas  
heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid en kon dit het afgelopen seizoen niet doorgaan. Daarom wil ik  
namens het bestuur op deze wijze de volgende personen bedanken voor hun jarenlange trouwe inzet:

 
Rob Bouwmeester
Rob is de afgelopen 15 jaar jeugdleider geweest, eerst bij 
de jongens (zoon Sem), later bij de meisjes (dochter Nena) 
en vervolgens weer bij de jongens (zoon Joey). Ook heeft 
Rob jarenlang als trainer op maandag de meisjestrainin-
gen geleid. Vanaf 2014 is Rob naast het jeugdleiderschap 
eindverantwoordelijk geweest voor alle materialen (ballen, 
tenues, trainingsmaterialen etc). De laatste jaren deed hij dit 
samen met Emile Hogenboom. Rob heeft te kennen gege-
ven met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen met al 
deze activiteiten. Daarom wil ik deze supervrijwilliger graag 
bedanken voor al zijn inzet voor onze club!

Rob van der Zwet
Helaas nog een “super-Rob” die gaat stoppen als vrijwilliger 
bij WVC. Rob zit al zeer geruime tijd (al ruim 10 jaar…) in 
onze jeugdcommissie als planner van alle jeugdscheids-
recht(st)ers. Dat dit geen eenvoudige job is, hoef ik nie-
mand uit te leggen want jeugdscheidsrecht(st)ers liggen 
helaas niet voor het oprapen. Rob heel erg bedankt voor je 
inzet en je geduld al die jaren!

Nienke Bakker
Ook Nienke heeft jarenlang in de jeugdcommissie gezeten 
als eindverantwoordelijke voor het wedstrijdsecretariaat van 
alle meisjesteams. Regelmatig komt het voor dat wedstrij-
den verschoven moeten worden, oefenwedstrijden worden 
ingepland etc. Nienke was voor onze meisjesafdeling de 
spin in het web en regelde alles tot in de puntjes. Nienke 
heeft aangegeven dat het afgelopen seizoen haar laatste 
seizoen zal zijn, wat wij natuurlijk respecteren maar erg jam-
mer vinden.  Nienke bedankt voor al je inspanningen.

Edwin Bakker

Edwin is al jarenlang jeugdleider bij 
onze meisjesafdeling vanaf dat z’n 

dochter als klein meisje op de 
voetbal kwam. Hij heeft dit vele 
jaren met veel bezieling gedaan. 
Hij heeft zo’n beetje alle leeftijds-

groepen onder z’n hoede ge-
had en is afgelopen seizoen 
als jeugdleider bij de MO19-1 
geëindigd. Edwin bedankt 
voor je trouwe inzet al die 

jaren!

Nicolien van der Wereld
Nog zo’n topper die na jarenlange trouwe inzet ons als  
vrijwilliger gaat verlaten. Nicolien kwam in 2014 in het 
hoofdbestuur als eindverantwoordelijke voor de pilaar com-
municatie. Ze heeft dit enkele jaren met enorme toewijding 
gedaan, maar wilde daarna graag op de achtergrond ver-
der. Ze ging in de web redactie en heeft daarnaast samen 
met Bastiaan van Veen de hele overgang van onze website 
en achterliggende systemen naar Sportlink begeleidt. Een 
enorme klus waar we superblij mee zijn. Nicolien gaat he-
laas stoppen met de web redactie, maar we zijn haar onge-
lofelijk dankbaar voor alles wat ze de afgelopen 7 jaar voor 
WVC heeft betekend. 

“Oud papier” team

John Koek,
Ronald van der Meer en 
Richard van der Meer

Last but not least mogen we deze mannen ook zeker niet 
vergeten. Zoals jullie hebben gelezen gaat dit team nood-
gedwongen stoppen. Ze hebben op 10 juli jl. hun laatste 
ophaalavond gehad. Vanaf 1977 haalt onze vereniging al 
oud papier op, toen geïnitieerd door Jos Cozijn omdat de 
oud papier container van z’n vader aan de Wetering weg 
ging. John was er direct vanaf de start eind jaren 70 al bij 
en heeft dit dus ruim 40 jaar gedaan! Vanaf 1983 nam John 
de coördinatie over en had de leiding over 2 oud papier 
teams die om de beurt 1x per maand het oud papier op-
haalden in Oude Wetering (de wetering, de kuil, botenwijk, 
kruidenwijk etc). Ronald kwam er eind jaren 80 bij en haalt 
ook al ruim 30 jaar oud papier op voor onze club! Richard 
draait ook al ruim 15 jaar mee en de laatste 6 jaar hebben 
ze al het oud papier met z’n drieën opgehaald. Dit deden 
ze de afgelopen jaren afwisselend met chauffeurs Frans 
van Leeuwen, Sander Lek, Steef Koek, Aad van Veen en 
Ronald Spruit. Uitgaande van een gemiddelde opbrengst 
van circa € 6.000 per jaar is er in totaal over de gehele pe-
riode vanaf 1977 ruim € 240.000,- mede door deze kanjers 
opgehaald!! Mannen grote complimenten en super bedankt 
namens het bestuur van WVC.

Bovengenoemde vrijwilligers hebben persoonlijk  

een attentie ontvangen als blijk van waardering.
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interview

D e broers Ron en Charles Ho-
genboom zijn 2 echte vereni-
gingsmensen die zich, naast hun 

actieve voetbalcarrière, al vele jaren als 
vrijwilliger inzetten voor hun cluppie. Het 
Weteringse Boys/Alkmania/WVC bloed 
stroomt door hun aderen. De hoogste 
tijd dus om eens nader kennis met deze 
mannen te maken. 

Hoe oud ben je en waar woon je?
Ron: Ik ben 52 jaar en geboren en geto-
gen in Oude Wetering. Ik woon nu op de 
Bosrank in Oude Wetering, waar ik het 
prima naar mijn zin heb.
Charles: Ik ben 48 jaar geleden geboren 
op de Baan in Oude Wetering en ben 
daar sindsdien niet meer weg gegaan.

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ron: Ik ben eigenaar van Nic den Heijer 
Bloemenexport, een bedrijf dat bloemen, 
planten en boeketten levert aan super-
markten en groothandelaren in binnen- 
en buitenland. We werken gemiddeld 
met 35 mensen en het bedrijf is gesitu-
eerd in de bloemenveiling van Rijnsburg.  
Charles: Ik heb een eigen bloemenkweke-
rij van tulpen (’s winters) en dahlia’s (’s zo-
mers) op de Baan in Oude Wetering en het 
Zuideinde in Roelofarendsveen. Bij mij wer-
ken er in het tulpenseizoen gemiddeld zo’n 
6 mensen. Zomers als we Dahlia’s hebben 
is het wat rustiger en kunnen we het af met 
4 mensen. Daarnaast werken wij veel met 
scholieren, deze zijn onmisbaar.
Menig WVC speler heeft wel eens bij het 
bedrijf van Ron en/of Charles gewerkt of 
werkt er nog steeds!

Hoe lang ben je lid bij WVC?
Ron: Ik ben 46 jaar lid van deze ver-
eniging, vanaf mijn 6e jaar toen we nog 
Weteringse Boys heette.
Charles: Ik ben 42 jaar lid bij WVC, iets 
voor mijn 6e jaar omdat ik toen mijn 
zwemdiploma al had. Toen was de naam 
Weteringse Boys inmiddels gewijzigd in 
SV Alkmania. 

Hoe ben je bij WVC terecht gekomen?
Ron: Op de Baan woonde Ruud den 
Hollander, die zat op Weteringse Boys 
en daarom ging ik ook naar deze voet-
balvereniging. 
Charles: Ik mocht elke zaterdag met 
mijn moeder mee naar de voetbal om bij 
Ron te kijken. Uiteraard wilde ik ook op 
de voetbal en ging op de club waar ook 
Ron al lid was. 
Pieter l’Amie (onlangs helaas overle-
den…) en Jaap Vermeer (ook al enige 
tijd overleden) hebben zowel Ron als 
Charles de beginselen van het voetbal 
toen bijgebracht. 

In welke teams heb je zoal gespeeld?
Ron: In de jeugd speelde ik altijd als 2e 
jaars in de standaardelftallen. Toen ik 
naar de senioren ging speelde ik eerst 
ruim 1 jaar in het 3e omdat toen in mili-
taire dienst zat. Vervolgens maakte ik de 
stap naar het 1e elftal en ben daar 13 
jaar een vaste waarde geweest. 
Het hoogtepunt als speler van het 1e elf-
tal vond ik de beslissingswedstrijd voor 
promotie naar de 3e klasse KNVB bij 
Wilhelmus tegen ODB. Wij wonnen toen 
met 1-0 in de verlenging door een goal 

van Rob Opdam. Op mijn 33ste ging ik 
met mijn vrienden in het 4e elftal voet-
ballen en nu 19 jaar later doe ik dit nog 
steeds. Inmiddels zijn er al wat vrienden 
afgehaakt, maar zolang ik het fysiek nog 
aankan blijf ik het lekker doen. Het is 
gezellig en nog steeds de mooiste sport 
die er is. 
Charles: Ik heb in de jeugd altijd in de 
standaardelftallen gevoetbald, met uitzon-
dering van de E6. Toen ik 2e jaars A junior 
was speelde ik zaterdags met de A1 en 
zondags mocht ik met het 1e elftal mee. 
Daarna bleef ik deel uitmaken van het 
1e elftal en heb daar 17 jaar in gespeeld, 
waarvan 11 jaar samen met broer Ron, 
wat toch wel heel bijzonder is. 
Mijn hoogtepunt in het 1e elftal was de 
beslissingswedstrijd voor promotie naar de 
2e klasse bij Teylingen tegen SJC. Omdat 
we toen met penalty’s verloren was het 
tevens mijn dieptepunt, maar we waren 
wel supertrots want het is het hoogste dat 
in het hele bestaan van WVC is gepres-
teerd. Toen ik op mijn 34ste stopte met 
selectievoetbal ben ik ook in het 4e elftal 
gaan voetballen en stond weer samen 
met mijn broer Ron tussen de lijnen. Vorig 
seizoen heb ik, in verband met de nodige 
blessures die ik achter de rug had, het 
besluit genomen om te stoppen met actief 
competitievoetbal. Ik ben nog steeds wel 
lid en val nog wel eens in of pik nog wel 
eens een training mee.

Hebben jullie kinderen en voetballen 
zij ook bij WVC?
Ron:  Ik heb 2 zoons en een dochter 
en ze voetballen allemaal. Jelmer, de 

KENNIS MAKEN MET…..KENNIS MAKEN MET…..  
De gebroeders Ron en  De gebroeders Ron en  
Charles Hogenboom,Charles Hogenboom,  
2 CLUBICONEN EN TOPVRIJWILLIGERS
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oudste van 20 voetbalt in de selectie 
bij WVC wisselend in het 1e en het 2e 
elftal. Hij is ook één van de drijvende 
krachten van de evenementencommis-
sie bij WVC. Wessel is net 19 en voetbalt 
sinds dit seizoen bij DOSR in de JO19-2 
omdat we bij WVC onvoldoende leden 
hadden om een JO19-2 te creëren. Hij 
heeft het prima naar z’n zin. Mijn dochter 
Femke van 17 jaar voetbalt bij WVC in 
de MO19-1. Een echt voetbalgezin dus 
daar bij huize Hogenboom.
Charles: Bij mij is het nauwelijks anders. 
Ook ik heb 2 zoons en een dochter, 
waarvan mijn zoons allebei bij WVC 
voetballen en mijn dochter 4 jaar gele-
den is gestopt. Stan, de oudste van 18 
speelt bij WVC in de JO19-1. De jongste 
telg, Giel van 15 speelt in de JO16-1 bij 
WVC. Ook bij ons thuis is het voetbal 
dus niet weg te denken. 

Wat vind je zo mooi aan onze 
vereniging?
Ron: De echte clubsfeer is natuurlijk 
het allerbelangrijkste. Die vind ik bij 
WVC heel goed. Vooral de welbekende 
kleedkamer humor zou ik echt niet willen 
missen. Ik draag daar ook zelf natuurlijk 
actief mijn steentje aan bij. Het voelt bij 
WVC als een soort familie, zeker met de 
“oude garde”. 
Charles: Ook ik vind de gezelligheid bij 
WVC super en heel belangrijk. Ook als 
ik niet heb gevoetbald en op ’s zondags 
bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal 
ga kijken, kom ik altijd veel bekenden 
tegen waar ik gezellig een babbeltje mee 
maak. WVC is wat mij betreft een mooi 
voorbeeld waar de combinatie van pres-
teren en gezelligheid goed samen gaat. 
Beiden:
Wij vinden het allebei heel bijzonder en 
waardevol dat veel jongens waar wij 
vroeger mee voetbalden nog steeds 
goede vrienden zijn waar wij nog regel-
matig contact mee hebben. 

Hoe lang ben je al vrijwilliger 
bij WVC en wat heb je tot nu 
toe allemaal als vrijwilliger 
gedaan?
Ron: Ik ben vanaf mijn 16e be-
gonnen als jeugdleider. Dit was 
in 1983 en heb het ruim 15 jaar 
gedaan totdat in 1999 mijn zoon 
Jelmer is geboren. In die tijd heb 
ik ook een fors aantal jaren in 
de jeugdcommissie gezeten en 
organiseerde ik samen met René 
Koek de alternatieve activiteiten 
voor als de voetbal afgelast was (wij 
hadden toen nog geen kunstgras…). Wij 
noemden ons het “comité der drassige 
velden”. Ook heb ik vroeger een aantal 
keren met een heel comité ons eigen 
internationaal jeugdtoernooi georgani-
seerd en ging ik als begeleider mee op 
de NKS-jeugdkampen en de internatio-
nale kampen voor de jeugd. 
Van 1999 tot en met 2005 was ik even 
naar de achtergrond in verband met de 
geboorte van mijn kinderen. Toen Jel-
mer aan de voetbal ging in 2005 ben ik 
weer jeugdleider geworden en heb dit 
tot 2014 gedaan. Zo ben ik in die tijd 
ook jeugdleider bij Wessel en Femke ge-
weest. Vanaf 2014 bij het aantreden van 
het huidige bestuur ben ik gestopt met 
het jeugdleiderschap en ben toen samen 
met Hans Rodewijk de kartrekker ge-
worden van de evenementencommissie. 
Dit doe ik nog steeds met veel plezier.
Charles: Ook ik ben vanaf mijn 16e be-
gonnen als jeugdleider en heb dit enkele 
jaartjes gedaan (1987-1989). Hier stopte 
ik mee omdat ik vaak op zaterdagoch-
tend moest werken. Daarnaast heb in 
alle jaren wel veel diverse andere vrijwil-
ligerswerkzaamheden bij WVC gedaan. 
Ik heb vroeger regelmatig geholpen met 
oud papier ophalen. Ik ben ook enkele 
keren als begeleider mee geweest op de 
NKS-jeugdkampen en de internationale 
kampen voor de jeugd. Ik heb een aantal 

jaar in de jeugdcommissie ge-
zeten, was na mijn actieve spe-
lerscarrière bij de selectie leider 
van het 2e elftal en gaf toen ook 
training aan de heren selectie. 
Vorig seizoen was ik leider bij 
de JO19-1 en tot slot ben ik al 
enige jaren het aanspreekpunt 
voor de overige senioren Heren.

Hoe kijken jullie als echte 
WVC clubiconen aan tegen de 
aankomende fusie met onze buur 
DOSR en ga je ook bij de fusieclub 
weer vrijwilligerswerk doen?
Ron: 
Ik ben zeer positief over de fusie. Met de 
voorgenomen wijzigingen rondom het 
sportcomplex in het vooruitzicht is het 
voor ons veel beter om samen te gaan 
met DOSR en als één grote vereniging 
een mooi nieuw sportcomplex te gaan 
realiseren. Bovendien vind ik ook dat ten 
opzichte van vroeger de
cultuurverschillen veel kleiner zijn gewor-
den en merk ik vooral bij de jeugd dat ze 
graag samen willen gaan voetballen. 
Ik wil in de nieuwe fusieclub ook graag 
een rol blijven spelen in de activiteiten-
commissie en zal als vrijwilliger zeer 
nauw betrokken blijven. 
Charles: 
Ik ben zeker ook positief. Gezien onze 
teruglopende ledenaantallen bij de jon-
gens en het draagvlak bij onze leden om 
te fuseren, vind ik dat het echt nodig is. 
Ik geloof er dan ook heilig in dat er iets 
moois uit voort gaat komen. 
Ik ben gevraagd om de functie van 
technisch coördinator voor de JO19 in 
de nieuwe fusieclub te gaan vervullen 
en heb besloten om dit te gaan doen. Ik 
vind het superleuk om onderdeel uit te 
gaan maken van het opbouwen van een 
mooie nieuwe voetbalvereniging en daar 
mijn steentje aan bij te dragen.
Wat zou je graag nog zeggen tegen alle 
lezers van dit interview?
Ron en Charles beiden: 
Kijk positief naar de nieuwe ontwikkelin-
gen. Veranderen is altijd lastig maar bied 
ook vaak nieuwe kansen. We gaan er 
met elkaar wat moois van maken. 

René Koek

KENNIS MAKEN MET…..KENNIS MAKEN MET…..  
De gebroeders Ron en  De gebroeders Ron en  
Charles Hogenboom,Charles Hogenboom,  
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PAUL HOOGENBOOM

DE LAATSTE LOODJES…
Deze bijdrage aan de WVC-update zou 
zomaar de laatste van mijn hand kunnen 
zijn. Volgens het schema ben ik in novem-
ber 2020 aftredend als bestuurslid en ik 
heb mijn medebestuurders al enige tijd 
geleden laten weten mij niet meer her-
kiesbaar te stellen. Niet voor het bestuur 
van WVC en ook niet voor dat van de fu-
sieclub. Na zo’n 40 jaar vervullen van vele 
vrijwilligersfuncties, waaronder 2 termijnen 
in het hoofdbestuur vind ik het, aan de 
vooravond van de start van de fusieclub, 
een goed moment om af te zwaaien. Ik 
hoop oprecht dat enthousiaste, kundige 
en jongere mensen de handschoen op-
pakken en zich beschikbaar stellen voor 
een nieuw bestuur. Een nieuwe club vraagt 
vernieuwing, originaliteit, modern besturen 
en natuurlijk loyaliteit. Vers bloed dus, ik 
hoop zeker op WVC-ers die willen gaan 
voor een prominente bestuursfunctie! 
Laat wel duidelijk zijn dat ik vanaf het 
eerste uur al heb uitgesproken dat een 
fusie tussen WVC en DOSR eigenlijk de 
beste en enige optie zou zijn. Niet alleen 
op sportief gebied, maar zeker ook gezien 
ontwikkelingen m.b.t. het sportcomplex, 
gemeentelijk sportbeleid en het kosten-
plaatje wat daar straks bij hoort. Dan moet 
je de emotie voorbij en de ratio laten spre-
ken. En wie zijn wij om toekomstige gene-
raties deze voordelen te onthouden?
Het is dus mooi geweest wat mij betreft. 
Mede door Covid-19 moet ik er bij Holex 

Flower nog een paar jaar extra hard tegen-
aan om het bedrijf terug op het niveau van 
voor de crisis te brengen. Om tijd en ener-
gie dan te moeten verdelen over werk en 
besturen gaat ten koste van een of beide. 
Dat kan niet tegenover collega’s of mede-
bestuurders. 

Het was mooi om de club waar ik in 1972 
ging voetballen zo lang van dienst te kun-
nen zijn, gelukkig met veel meer pieken 
dan dalen. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat de nieuwe club zal uitgroeien tot een 
stabiele vereniging, de trots van deze re-
gio, waar alle jongens en meisjes graag 
willen spelen. Misschien komen er ook nog 
wel goede spelers en -sters terug op het 
oude nest, er spelen er in de regio of zelfs 
(ver) er buiten heel wat die hier hun eerste 
balletje trapten. Hopelijk komt daarmee 
een stuk loyaliteit, prestatie, maar ook ge-
zelligheid weer helemaal terug bij spelers, 
vrijwilligers en publiek, want daar draait het 
om bij een dorpsclub en zo moet het ook 
blijven.

Bij deze dank ik de mensen waarmee ik 
heb mogen samenwerken, en meer nog 
alle vrijwilligers bij deze club, van wie ik 
bij sommige nog niet eens in de schaduw 
mag staan. Maak er wat moois van met 
zijn allen! 

Paul Hoogenboom 

Entrée  
heffen bij 
Heren 1 stopt
De besturen van WVC en DOSR 
hebben na onderling overleg be-
sloten om te stoppen met het hef-
fen van entree bij de wedstrijden 
van de wedstrijden van Heren 1. 
Vele verenigingen gingen ons daar-
bij al voor en dit leidde soms tot 
vervelende opmerkingen aan het 
adres van onze mensen bij de in-
gang. Daarnaast lopen de inkom-
sten de laatste jaren ook flink terug 
zodat we ons de vraag stelden of 
het de moeite nog wel waard was. 
Natuurlijke willen we onze visite-
kaartjes van het afgelopen jaar, 
Peter en Cees, hartelijk danken 
voor hun inzet, en we hopen dat 
zij zich weer op een andere ma-
nier verdienstelijk kunnen maken. 
Waarschijnlijk is er nog 1 uitzonde-
ring, en dat zijn wedstrijden om de 
Kaag en Braassem Cup, waarbij 
de bezoekers gevraagd zal worden 
om een vrijwillige bijdrage t.b.v. het 
AvL-ziekenhuis. 

augustus 2020

PILAAR  
FACILITAIR
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Herindeling gebied rond het Sportpad  
gaat lang duren. En de hockey ??
Er wordt intussen al enkele jaren ge-
sproken over de herindeling van het 
gebied rond het Sportpad en men komt 
steeds dichter bij een ideaal plaatje, 
maar toch ziet het er naar uit dat het 
allemaal lang gaat duren en dat er toch 
partijen zullen zijn die niet blij zijn met 
het uiteindelijke plan en het tijdspad 
daarvan. Beide projecten waarvoor de 
gemeente geld heeft gereserveerd, het 
IKC en de Tweesprong, dringen aan op 
haast, maar de partijen die voor hen 
moeten schuiven of wijken willen eerst 
zekerheden of alternatieven. En nu het 
er op neer lijkt te komen dat zij dat gro-
tendeels zelf moeten gaan bekostigen 
ontstaat er terecht toch wel de zorg hoe 
dat goed moet komen. De verenigingen 
in het gebied beschikken niet over dikke 
bankrekeningen en willen ook hun leden 
geen torenhoge contributies door de 
strot duwen de komende jaren. Kortom, 
dit zagen we allemaal eigenlijk wel aan-
komen, maar hoe moet het nu verder? 
Ook de fusieclub wil zo snel mogelijk 
meer weten, want op het moment dat je 
daadwerkelijk fuseert wil je ook samen 

gebruik maken van een accommodatie 
en zeker van 1 clubgebouw. Heel be-
langrijk als je de beide clubs tot 1 wilt 
samen laten smelten. Zoals het er nu uit 
ziet zal het op een flinke verbouwing van 
de clubaccommodatie van WVC gaan 
uitdraaien. Daarnaast zitten we met 
kunstgrasvelden waarvan de grasmatten 
aan het eind van hun levensduur zitten, 
dus die zijn op korte termijn aan vervan-
ging toe. Komt er een veld bij, moet er 
een veld vanaf? En hoe zit het met de 
hockeyvereniging die, en ik proef ook 
bij de gemeente dat zij dat graag zien, 
niets liever wil dan verhuizen naar Roe-
lofarendsveen. Worden zij dan een extra 
probleem, of zijn zij wellicht ( deels ) de 
oplossing? HCA zal, zelfs als hun leden-
tal van rond 160 zou verdubbelen, op 1 
veld kunnen spelen en trainen. Zij heb-
ben in een vrijblijvend gesprek met ons 
aangegeven bereid te zijn zich aan te 
sluiten bij de toekomstige fusieclub, zelfs 
qua naam en tenue. Hierbij zou flinke 
synergie worden behaald omdat er geen 
clubgebouw nodig is en er van alle facili-
teiten van de fusieclub gebruik gemaakt 

kan worden. Mocht hockey als een con-
current van het meisjes- en vrouwen-
voetbal worden gezien dan is dat pro-
bleem in die zin opgelost dat allen in elk 
geval lid zijn van 1 vereniging. Nog een 
belangrijk voordeel is dat de vereniging 
niet zo’n 900 leden zal hebben, maar 
tegen de 1100. Dat zal voor financiele 
ruimte zorgen waar we allemaal voordeel 
van zullen hebben. Natuurlijk wordt dat 
nu allemaal wat teveel. Laat eerst DOSR 
en WVC maar samen gaan, dat zorgt 
al voor genoeg reuring en werk, en de 
hockey kan toch pas deze kant op als 
de herindeling definitief is en de boel op 
de schop gaat. En dat zal de eerste paar 
jaren nog niet gebeuren. Maar we moe-
ten het wel in het achterhoofd houden 
bij de indeling van onze accommodatie 
en wat mij betreft met elkaar in gesprek 
blijven. “Regeren is vooruitzien” en “Je 
kunt pas vermenigvuldigen als je ook 
kunt delen” want we krijgen de kans om 
dit goed te doen maar 1 keer!  En of een 
Braassemvogel nu aan voetbal of hoc-
key doet, vliegen zal ie toch niet... 
Paul Hoogenboom  

CORONA-PROOF SPORTEN EN 
SPORT KIJKEN BIJ WVC

Hoe het er straks exact aan toe zal gaan is nog niet  
helemaal duidelijk. Protocollen, voorschriften en advie-
zen wijzigen nog elke week, maar het mag duidelijk 
zijn dat er het een en ander moet gebeuren om na de 
zomerstop zoveel mogelijk Corona-proof te sporten, 
en ook sport te kijken bij WVC. In de kantine zullen 
de nodige aanpassingen worden gedaan, maar ook 
in de kleedkamers en buiten zullen we ons moeten 
confirmeren aan de regels die straks zullen gelden. 

Dat vraagt de nodige discipline van iedereen, en daar 
willen wij u hierbij reeds om vragen. We zijn voorlopig 

niet van dit gevaarlijke virus af, dus houd rekening met 
elkaar en met jezelf. Houd onze website en facebookpagi-

na in de gaten voor updates!  
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FUSIENIEUWS
Volgend seizoen samen verder als 1 club
We zitten nu volop in het fusiejaar. Vanaf volgend seizoen zijn 
WVC en DOSR een gezamenlijke vereniging. Hieronder een 
update met fusienieuws

Nieuwe statuten en fusieplan

Een nieuwe vereniging vraagt ook om nieuwe statuten. Op 
dit moment is een notaris bezig met het opstellen van deze 
nieuwe “bepalingen en grondregels”. De statuten moeten uit-
eindelijk goedgekeurd worden door zowel de leden van beide 
verenigingen als door de KNVB. 
Wat betreft het fusieplan zijn de werkgroepen hard bezig om 
hun aandeel uit te werken. Uiteindelijk zullen de uitgewerkte 
delen samengevoegd worden tot één geheel. Dat gebeurt 
door de Fusie Begeleiding Commissie (FBC). Het fusieplan 
zal net als de nieuwe statuten zowel door de leden als door 
de KNVB goedgekeurd moeten gaan worden. Dit alles in een 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die waarschijnlijk 
voor beide clubs in november wordt gehouden. 

Jongens jeugd al samen met ingang van dit seizoen

Dit seizoen spelen alle jongens jeugdleden (JO 8 tot en met 
JO19) en de meiden die bij de jongens spelen al samen.
De WVC jongens jeugd leden en meisjes die bij de jongens 
voetballen blijven lid van WVC. Ze worden echter wel zichtbaar 
in de Sportlink omgeving van DOSR. Sportlink is het program-
ma waarmee de KNVB werkt en waar de wedstrijdzaken wor-
den geregeld. 

Wel heeft de KNVB geeist dat we allemaal in hetzelfde tenue 
spelen en hier is gekozen voor het DOSR-tenue omdat DOSR 
nu eenmaal meer jongens jeugd leden heeft. Dan hoeven dus 
minder leden om te turnen van tenue. Vanzelfsprekend is dit 
geregeld zonder kosten en ook de contributie zal worden ge-
lijkgeschakeld. 

De indeling van de teams is in handen van 
de technische commissies van beide clubs 
en zijn inmiddels voor een groot deel be-
kend.

Voor o.a. de uitvoering van het technisch 
beleid, ondersteuning en begeleiding van 
de trainers is Ron Langhout (DOSR) verant-
woordelijk.

Voor algemene zaken binnen de TC zijn 
Don van der Meer (DOSR) en Tino Snater-
se (WVC) verantwoordelijk. Zoals iedereen 
wellicht kan lezen is er een prachtige mix 
van mensen vanuit DOSR en WVC die de 
belangrijke posities binnen de TC bekleden. 
Een uitdrukkelijke wens van beide verenigin-
gen die geweldig gelukt is.

Op zaterdag is alleen de kantine van WVC 

open. Dat wordt dus het centrum van de activiteiten, maar van 
de kleedkamers en het materiaalhok van DOSR wordt wel ge-
bruik gemaakt. De organisatie (WVC) / man van dienst (DOSR) 
zullen op de zaterdagen respectievelijk in de commissiekamer 
van WVC en de bestuurskamer van DOSR aanwezig zijn. Dit 
om alles in goede banen te leiden.

Accommodatie 

Het hek tussen de vroegere doorgang tussen WVC en DOSR 
is verdwenen. Met als gevolg dat de doorgang tussen beide 
verenigingen nu gewoon open is voor alles en iedereen. Maar 
ook de bossen zijn weggehaald om een betere doorkijk te krij-
gen tussen de velden. 
De indeling van de velden op zaterdag is inmiddels ook be-
kend. Dit moet ook richting KNVB duidelijk zijn namelijk. 

Veld 1 wordt het 1ste veld van WVC
Veld 2 wordt het 2e veld van WVC
Veld 3 wordt het 2e veld van DOSR
Veld 4 wordt het 1ste veld van DOSR
Veld 5 wordt het zwembadveld
Veld 6 wordt het trainingsveldje van DOSR
Veld 7 wordt de Kooi
Veld 8 wordt het veldje achter de Kooi

Er komen borden met deze indeling op zaterdag te hangen bij 
beide clubs. Op zondag hanteren we vanzelfsprekend de oude 
indeling. 

De Technische staf voor de JO is compleet, hieronder de verantwoordelijken per leeftijdscategorie:

JO19 Coördinator: Charles Hoogenboom (WVC)

Hoofdtrainer: Ed van Klink (DOSR)

JO17 Coördinator: Job Cozijn (DOSR)

Hoofdtrainer: Joey Rietbroek (DOSR)

JO14/15 Coördinator: Jordy Klein (DOSR)

Hoofdtrainer: Timothy Wesselius (WVC)

JO12/13 Coördinator: Rocco Verdel (WVC)

Hoofdtrainers: Ralf de Koning (WVC) en Joep Jonkman (DOSR)

JO10/11 Coördinator: Leon Kerkvliet (DOSR)

Hoofdtrainer: Leon Kerkvliet (DOSR)

JO8/9 Coördinator: Mandy Bakker (WVC)

Hoofdtrainster:: Robin Schilders (WVC)
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Voorstellen nieuwe 
naam / tenue

Braassemvogels

Veenwetering

De Braassem

E.M.M.
(Eendracht Maakt Macht)

De geselecteerde namen

De geselecteerde tenues

Hierboven zie je de geselecteerde namen en tenues voor onze fusieclub. 
De logo’s worden gepresenteerd, nadat de naam bekend is.

Zaterdag 26 september is de stemdag. De procedure maken we nog 
bekend. Nu kunnen jullie alvast nadenken over de keuzes. 

Wij danken de vele inzenders en ook de jury’s!

Na de zomer dus een vervolg hierop.

De Fusie Begeleiding Commissie

Keuze nieuwe naam, nieuw tenue en logo

Woensdagavond 10 juni werd de selectie gemaakt 
door de jury. Er waren twee jury teams, 1 voor de 
naam en 1 voor het tenue en het logo. Zij hadden 
keuze uit 156 inzendingen voor de naam, 186 ont-
werpen voor het tenue en 155 ontwerpen voor het 
logo. 

Inmiddels zijn de selecties bekend en op 26 septem-
ber worden de keuzes gemaakt!

De organisatiestructuur

De nieuwe club wordt straks geleid door een nieuw 
hoofdbestuur. Op de site is de structuur van dit 
bestuur te vinden. De verwachting is dat er straks 
9 bestuursleden zijn, waaronder een voorzitter, een 
vicevoorzitter, een secretaris en een penningmees-
ter (zij vormen het Dagelijks Bestuur) met daarbij 
bestuursleden op de volgende onderdelen: jeugd, 
voetbal, sponsoring / communicatie, evenementen 
/ vrijwilligers en velden / accommodatie / kantine. 
Daaronder vallen diverse commissies, het bestuurslid 
is dan ook meer een organisator, dan een doener. 

Als je de ambitie en de motivatie hebt om deel uit te 
maken van het leidende orgaan in de nieuwe club, 
meld je dan aan! Het is zeker interessant, leerzaam 
en je speelt een belangrijke rol in het wel en wee van 
de club. 

Jeugdbestuur

Op de site zijn ook te vinden de structuren van het 
nieuwe jeugdbestuur en de wedstrijdsecretarissen. 
Omdat de jongens jeugd al vanaf komend seizoen 
samen gaat voetballen, zijn de meeste functies al 
ingevuld. Samen met de hoofdtrainers en de jeugd 
coördinatoren, die we in de hierboven hebben ver-
meld, staat er een uitstekend fundament voor ons 
jeugdvoetbal, waar we erg trots op mogen zijn. Een 
compliment voor alle betrokkenen, die hier voor ge-
zorgd hebben!

MELD JE AAN ALS BESTUURSLID
De FBC is naarstig op zoek naar personen die een rol willen vervullen in het 
hoofdbestuur van de nieuwe club! Als je de ambitie en de motivatie hebt om deel 
uit te maken van het leidende orgaan in de nieuwe club, meld je dan aan! Het is 
zeker interessant, leerzaam en je speelt een belangrijke rol in het wel en wee van 
de club. Aanmelden kan bij fbc@metdeburen.com.
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Gvoetbal clinic in het ADO stadion

Komend seizoen hopen we vanaf de 
start weer met elkaar te kunnen spor-
ten. Door de Covid-19 beperkingen, 
die zeker voor onze groep G-sporters 
gelden, konden we vanaf half maart 
jl. niets meer organiseren. Voor het 
nieuwe seizoen zal de begeleidings-
groep in overleg met het bestuur 
proberen toch weer te kunnen gaan 
starten. Onder ons motto “Bij WVC 
doet iedereen mee” is WVC trots op 
het G-team en hun begeleiders, zij 
voegen iets toe aan onze club en de 
club voegt iets toe aan haar maat-
schappelijke takenpakket. Het team 
bestaat al enige tijd uit 9 tot 10 leden 
die met hun 5 vaste begeleiders en 
assistentie van Magda van der Zwet 
en regelmatig enkele stagairs actief 
zijn met trainingen, toernooien en de-
monstratiewedstrijdjes. Sommige zijn 
er al vanaf de start bij, wat laat zien 
dat het nog steeds leuk en gezellig 
is om te sporten met elkaar. Er zijn 
intussen goede contacten met andere 
verenigingen die G-teams hebben, 
soms wordt er in de buurt (RCL, KDO, 
Meerburg) gespeeld, maar af en toe 
ook wat verder weg (VSC in Utrecht 
of IJFC in Ijsselstein), maar ook dat 
is geen probleem. Ook waren we 
al te gast bij het Kwakoe festival in 
Amsterdam, bij Only Friends en bij de 

Dirk Kuyt Kam-
pioenendag, 
evenementen 
waar plezier 
en sporten sa-
mengaan en 
de spelers en 
-sters centraal 
staan. In de winter gingen we ook 
gewoon door dus gedurende het hele 
seizoen zijn we lekker actief geweest, 
totdat dit jaar het virus roet in het eten 
gooide, tot grote spijt van het hele 
team en de begeleiding. Zij staan in 
deze WVC Update ook bij de elftal in-
delingen voor komend seizoen, maar 
ook hier willen we alle leden even 
noemen: het team bestaat uit Fleur, 
Liselotte, Jessica, Kayleigh, Richard, 
Brent, Timo, Kevin, Thijs en Mike.  
Hopelijk komen er daar nog een paar 
bij, dat zouden ze allemaal heel leuk 
vinden. Het inmiddels ervaren en  
gediplomeerde begeleidingsteam  
zou het ook fijn vinden als er zich 
weer gemotiveerde stagairs (maat-
schappelijke of opleidingsstages) 
zouden melden om een seizoen mee 
te draaien. 

Dan gaan we er weer een “Geweldig” 
jaar van maken met elkaar! 

G-voetbal bij WVC     "De G staat voor Geweldig!" Alweer 5 jaar

Oliebollentoernooi WVC

Dirk Kuijt Kampioenendag te Noordwijk  
in mei.
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G-voetbal bij WVC     "De G staat voor Geweldig!" 

 

Toernooi_WVC september…  

na de wedstrijden penalties!!

Bootcamp met echte commando’s  en andere sporten

G-Challenge september bij VSC in Utrecht

Toernooi Meerburg met poffertjes

Petje op petje af… met de barbecue bij  
Thijs in de tuin Demonstratie wedstrijd met de vereniging 

Zuidoost United op het Kwaku Summer  

Festival in Amsterdam Zuidoost
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EEN ODE AAN DE VRIJWILLIGER
van de fusie-werkgroep vrijwilligersbeleid

Tijdens de fusie met de buren komen 
we op allerlei plekken vrijwilligers te-
gen die zich met hart en ziel inzetten 
om met elkaar te kunnen genieten 
van onze sport. 

‘Vrijwilligers 

maken de club’

Er worden voetbal gerelateerde zaken 
geregeld, velden opgeknapt, kaart- 
en bingo avonden georganiseerd. 
Daarnaast zijn er veel andere activitei-
ten die minder zichtbaar zijn, maar er 
wel voor zorgen dat de club draait. Ik 
noem bijvoorbeeld de materialenman-
nen, de mensen van het onderhoud, 
de kleding, de inkoop, de schoonma-
kers, de sponsorcommissie en ga zo 
maar door....  Je kan wel zeggen dat 
onze clubs totaal ontwricht zouden 
zijn zonder al jullie werk. 

Wij, als onderzoeksgroep vrijwilligers, 
zijn afgelopen seizoen bij een aantal 
vrijwilligers op bezoek geweest om 
te horen wat onze vrijwilligers zelf 
belangrijk vinden om in het vrijwilli-
gersbeleid van de nieuwe club op te 
nemen. We vonden het geweldig om 
te zien dat jullie je werk met zo veel 
plezier en energie doen! Erg mooi! 
Ook dit seizoen en volgend seizoen 
blijven we graag met jullie in gesprek!

De fusie zal gevolgen hebben voor 
leden, vrijwilligers, bestuursleden en 
andere betrokkenen van de vereni-
ging. Een groot deel van de mensen 
staat positief tegenover de fusie, 
maar niet iedereen is er  even blij 
mee. Soms reageren vrijwilligers ver-
ontrust op de fusie tussen DOSR en 
WVC. “Kan ik mijn vertrouwde werk 
blijven doen?” “Gaat er veel verande-
ren?” Al is een formaliteit slechts een 
formaliteit, een fusie blijft een fusie. 
Juist nu doet het ons goed om te 
zien dat vele vrijwilligers zich keihard 

inzetten om er samen één mooie 
club van te maken voor ons állemaal. 
We zien dat vrijwilligers in gesprek 
gaan met elkaar, leren van elkaars 
sterke punten, perspectief bieden in 
plaats van angst. Juist nu hebben we 
de vrijwilligers extra hard nodig! Als 
we kans grijpen om samen tot één 
kwalitatief goede en gezellige club te 
komen, dan heeft alles zeker zin. Dan 
kunnen we onze ‘nieuwe’ club zelfs 
een beetje mooier maken.

We zetten samen onze schouders 
eronder en zorgen er samen voor dat 
we er een prachtige club van maken.  

Doet u mee?

Chapeau en bedankt!!

Roel, Marlies, Eugene (werkgroep  
vrijwilligersbeleid), Simone (lid FBC)



Weteringse Boys
1945 - 1977

S.V. Alkmania
1977 - 2015

WVC
2015 - 2020

Jubileumboek
1945 - 2020

Het 

jubileumboek 

komt uit in 

november 2020
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JORDY STRAATHOF

Tijdens de ALV van 22 november 2019 is de contributie 2020/2021 als volgt vastgesteld:

Categorie oud Categorie nieuw Geboortejaar Contributie

G-voetbal nvt € 75,-

Mini JO6 2015 € 50,-

JO7 2014 € 50,-

F-pupillen JO8 2013 € 50,-

JO9 2012 € 50,-

E-pupillen JO10 2011 € 90,-

JO11 2010 € 100,-

D-pupillen JO12 2009 € 100,-

JO13/MO13 2008 € 110,-

C-junioren JO14
JO15

2007
2006

€ 115,-
€ 135,-

B-junioren JO16
JO17/MO17

2005
2004

€ 135,-
€ 145,-

A-junioren JO18
JO19/MO19

2003
2002

€ 150,-
€ 170,-

Senioren Sen vanaf 2001 € 205,-

Senioren incl. zaalvoetbal €255,-

Senioren alleen zaalvoetbal €100,-

Veteranen     € 75,-

Veterinnen     € 75,-

Half lidmaatschap senioren  
 

€ 105,-

Donateurschap   € 20,-

Vrienden van WVC € 50,-

Voor de inning van de contributie zijn wij 
een samenwerkingsverband aangegaan 
met ClubCollect. ClubCollect zal na-
mens WVC naar ieder lid een e-mail en 
SMS of brief verzenden met het verzoek 
de contributie te voldoen. Dit bericht 
zal medio oktober aan de leden toege-
stuurd worden. In deze berichten is een 
link opgenomen. Via deze link kan de 
betaling per automatisch incasso of via 
iDEAL voldaan worden. Hierbij kan je 

aangeven de contributie betaling in één 
keer te voldoen of deze in termijnen te 
betalen (voor gespreid betalen wordt 
een klein bedrag in rekening gebracht). 
Voor de aangegeven vervaldatum dient 
de betaling te worden voldaan. Indien 
er is gekozen voor betaling in termijnen 
krijg je voor elke vervaldatum een herin-
nering per e-mail, SMS of brief.
Indien de club nog niet beschikt over 
het (juiste) telefoonnummer en/of e-mail-

adres dan zal je een brief ontvangen 
met een inlogcode voor een beveiligde 
webpagina waar je deze gegevens kan 
invullen. Je kunt de juiste gegevens 
uiteraard ook persoonlijk doorgeven 
aan de penningmeester (email: pen-
ningmeester@sv-wvc.nl), de ledenad-
ministratie (email: ledenadministratie@
sv-wvc.nl) of via www.clubcollect.com/
goede-start.

Wanneer er gekozen wordt voor betaling 
in termijnen, worden de volgende admi-
nistratiekosten in rekening gebracht door 
ClubCollect:
•  Totale contributie onder € 150 is 

€ 1,50 (incl. btw) per termijn;
•  Totale contributie is € 150 of hoger is 

€  2,50 (incl. btw) per termijn

Ziektekostenverzekeraar
Bij ziektekostenverzekeraar  Zorg en 
Zekerheid kunnen ouders met een ge-
zinnenpolis € 50 per kind terugkrijgen 
op de rekening van de contributie van 
de sportvereniging van het kind. De nota 
die je digitaal ontvangt kan je indienen bij 
deze ziektekostenverzekeraar. Wij willen 
er wel op wijzen dat indien de polis bij 
de verzekeraar om deze reden omgezet 
wordt naar een gezinnenpolis er mogelijk 
extra premie is verschuldigd, wij raden 
aan om dit goed te bekijken.
Eventueel kun je een kopie van de con-
tributienota opvragen bij de penning-
meester (penningmeester@sv-wvc.nl).
Mochten nog andere verkeringsmaat-
schappijen een soortgelijke regeling 
hebben, dan horen wij dat graag zodat 
wij een aanvulling kunnen maken op de 
website.

Inning contributie 2020/2021

PILAAR  
FINANCIËN
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REGELS BIJ HET OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Wij krijgen gedurende het seizoen wel eens een opzegging van het lidmaat-schap binnen. 
Bij het opzeggen van het lidmaatschap is het niet voor iedereen duidelijk op welke wijze de 
opzegging dient te geschieden en wat de regels zijn over het al dan niet verschuldigd zijn 
van contributie bij het (te laat) opzeggen van het WVC lidmaatschap. Mocht je besluiten om 
te gaan stoppen, laat dit dan tijdig weten en stuur een e-mail aan: ledenadministratie@sv-
wvc.nl en penningmeester@sv-wvc.nl zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken 
en hiermee eventuele misverstanden kunnen voorkomen. Ook worden binnenkort de con-
tributiesnota voor het nieuwe seizoen weer via de e-mail verzonden, hierbij ontvangt u ook 
een SMS bericht van ClubCollect. Mocht je vragen hebben over de contributienota of de 
betaling hiervan, neem contact met ons op via penningmeester@sv-wvc.nl. 

De regels over het opzeggen van het lidmaatschap en het al of niet verschuldigd zijn van 
contributie zijn als volgt:
1.  Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 juli.
2.  Opzeggen van het lidmaatschap na 1 juli, maar voor 1 oktober en daarbij geen wed-

strijd(en) gespeeld, zorgt voor een factuur van 25% van de jaarcontributie. *)
3.  Opzeggen van het lidmaatschap na 1 juli, maar voor 1 oktober en daarbij wel wed-

strijd(en) gespeeld, zorgt voor een factuur van 50% van de jaarcontributie. *)
4.  Opzeggen van het lidmaatschap na 1 oktober betekend een contributienota voor het 

volledige seizoen.
5. Opzeggen moet via de bovengenoemde e-mail adressen.
6.  In geval van een langdurige blessure kan in overleg met de penningmeester een afspraak 

over de contributiekosten worden gemaakt via: penningmeester@sv-wvc.nl
7.  Contributie kan ook rechtstreeks aan WVC betaald worden op rekeningnummer:  

NL88 RABO 0352 4044 18 ten name van WVC.
8.  Contributie-inning: Barend Boers en Jordy Straathof via penningmeester@sv-wvc.nl

*)  Alleen van toepassing bij spelende leden en niet van toepassing bij leden met een half 
lidmaatschap.

Jeugdsportfonds  
Kaag en Braassem
Het Jeugdsportfonds maakt sporten 
mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
die afkomstig zijn uit financieel minder 
draagkrachtige gezinnen (in een uitke-
ringssituatie, schuldsanering of met een 
inkomen onder de 120% van het sociaal 
minimum). Het bedrag dat wordt ver-
goed bedraagt maximaal € 225 per kind 
per jaar. Dit bedrag wordt direct afgere-
kend met de sportvereniging en de win-
keliers (voor sportbenodigdheden). Ou-
ders kunnen zelf geen aanvraag doen, 
dit gebeurt door intermediairs in Kaag 
en Braassem. Een intermediair is pro-
fessioneel betrokken bij de opvoeding 
en verzorging van het kind. Denk hierbij 
aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en 
huisarts. Ouders kunnen contact opne-
men met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Kaag en Braassem (voor meer info 
https://www.cjgkaagenbraassem.nl/  of 
telefonisch  088-254 23 84.Zij brengen 
hen vervolgens in contact met een inter-
mediair. Meer informatie kun je vinden 
op: https://www.kaagenbraassem.nl/
Inwoners_en_ondernemers/Werk_en_
inkomen/Financi_le_hulp/Bijdrage_cul-
turele_activiteiten_voor_kinderen 

VACATURES
Helaas hebben we nog niet alles rond, ook qua personele invulling zouden we graag nog een aantal vacatures opvullen. Zo 
is bijvoorbeeld net al even genoemd dat alle jongens vanaf heden in een DOSR shirt voetballen. Je kunt je voorstellen dat 
hier een fikse kledinginzameling en uitdeling aan vooraf is gegaan om elke jeugdspeler, kosteloos, een goed tenue te bezor-
gen. Mariëlla Hoogenboom heeft dit, met alle beschikbare hulp, uitstekend geregeld, maar er zullen nog meer van dit soort 
tijdrovende acties komen. Daarom zijn we hard op zoek naar een maatje voor Mariëlla die haar graag bijstaat om alles om-
trent de kleding net zou uitstekend te regelen zoals dat tot op heden is gedaan!

Naast deze vacature voor de kleding, zitten we in een soort gelijk schuitje bij de materialen. Pieter Ammerlaan heeft, samen 
met Rob Bouwmeester en Emile Hoogenboom, gezorgd dat alle teams weer met alle gewenste materialen aan de slag kun-
nen dit seizoen. En hels karwei wanneer, nu ook voor het eerst, alle materialen verdeeld moeten worden over twee gebou-
wen en er ineens twee keer zoveel teams zijn. Rob en Emile hebben daarnaast aangegeven om, nadat ze zit jaren voor de 
club gedaan hebben, te stoppen met de materialen. Hierdoor staat ook Pieter er nagenoeg alleen voor. Vandaar dat we ook 
op zoek zijn naar iemand die samen met Pieter wil zorgen voor de juiste materialen voor de teams. 

Verder zijn we ook voor de Mini Champs op zoek naar twee enthousiasten begeleiders die iets willen betekenen bij de bege-
leiding op het veld of de coördinatie eromheen.



VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Een nieuw seizoen
Een nieuw seizoen is begonnen. Het eerste seizoen waarin er geen jeugdcommissie van WVC meer is. Vanaf nu zullen we, in 
vernieuwde samenstelling, door het leven gaan als jeugdbestuur van SJO DOSR/WVC totdat de fusie volledig afgerond is. Be-
trokkenen van zowel DOSR als WVC zijn al sinds december vorig jaar druk bezig om met beide jeugdbesturen, verschillende 
commissies en andere belangrijke personen binnen de jeugd stappen te zetten naar één organisatie. Iets waarin we met verven 
geslaagd zijn, al zeggen we het zelf!

Hoe ziet het nieuwe jeugdbestuur er dan volgend jaar uit, vragen jullie je nu vast af? Deze heeft de volgende samenstelling:

Mocht je alle namen hierboven kennen is het je misschien al opgevallen, maar het nieuwe jeugdbestuur, samen met de commissies 
eronder, zijn stuk voor stuk samengesteld uit een mooie verdeling van mensen vanuit DOSR en WVC, iets waar we erg blij mee zijn!

Nu het nieuwe seizoen, met het nieuwe Jeugdbestuur, van start gegaan is, zullen de eerder aangekondigde veranderingen op de 
vereniging ook zichtbaar worden. Zo zal bijvoorbeeld de kantine van DOSR zal op zaterdag gesloten blijven, het complex zal op za-
terdagen anders ingedeeld zijn dan op zondagen en alle jongensjeugd zal vanaf nu in een DOSR shirt spelen. Allemaal zaken die di-
rect opvallen wanneer je het sportpark op zult lopen aankomend seizoen en welke aangeven dat we flinke stappen gemaakt hebben 
op weg naar een succesvolle fusie.

MINI CHAMPS
Een andere vermeldingswaardige verandering is het combineren van Peuter/Kleutersport en de Mini Champions League tot de 
Mini Champs!

Bij de Mini Champs zullen er, zoals de gewoonte was bij PK-sport, diverse sporten aangeboden worden. De allerjongste jeugd (3 
t/m 6 jaar) kan op zondagochtend kennis maken met onder andere basketbal, tennis, atletiek en natuurlijk ook voetbal. Dit alles 
onder deskundige begeleiding. 

Afwisselend zullen er per seizoen 8 afleveringen van de inmiddels wereldberoemde Mini Champions League plaatsvinden. Hierbij 
spelen de kinderen in tenues van Europese topclubs een mini voetbal toernooitje. En ze beleven de avonturen van de grootste 
voetballers van de wereld! “Alle grote sterren zijn klein begonnen”.

Heeft u nog vragen of wilt u nog wat informatie, kijk dan even op de website van DOSR of WVC. De eerste aflevering van Mini 
Champs zal plaatsvinden tijdens de Open Dag op zondag 30 augustus.

augustus 2020

ARNE VAN KLINK NICK DISSELDORP
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Functie Naam Mobiel nr. E-mail adres

Voorzitter Jaap Kooistra 06-12956679 jeugdvoorzitter@dosr.nl

Secretaris Nick Disseldorp 06-36480276 nickdisseldorp94@gmail.com

Facilitair Arne van Klink 06-51071396 arnevanklink@gmail.com

Penningmeester Remco van Leeuwen 06-12264190 remco_van_leeuwen@hotmail.com

Commissies Coördinator Mobiel nr. E-mail adres

1. Evenementen/activiteiten Joost Huigsloot 06-20140143 activiteiten@dosr.nl

Hans Rodewijk 06-10343056 hans.chantal@casema.nl

2. Wedstrijd secretariaat Jan van der Meer 06-10749294 jan_vd_meer@hotmail.com

3. Scheidsrechters Kees Bisschop 06-51373791 kees.bisschop@ziggo.nl

4. Facilitair Arne van Klink 06-51071396 arnevanklink@gmail.com

5. Technisch (TC) Tino Snaterse 06-18276452 tinosnaterse@hotmail.com

Don van der Meer 06-51209154 technischecommissie@dosr.nl



Aanstaande 30 augustus zal er een open dag georganiseerd worden bij WVC waarvoor de jongste jeugd: Mini Champs, Mini Pupil-
len en JO8 uitgenodigd zijn. Daarnaast is natuurlijk iedereen die eens een kijkje wil nemen op de voetbal of lid wil worden, van harte 
welkom. Onder begeleiding van trainers en jeugdspelers zullen de aanwezigen een circuitje doorlopen waarin ze spelgewijs kennis 
maken met voetbal. Daarnaast zijn er stands met informatie over de Mini Champs, Mini Pupillen, inschrijven, de SJO en nog veel 
meer! Kom dus even kijken op de open dag van 10:00 tot 12:00!

OPEN DAG

augustus 2020

NICK DISSELDORP
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ZILVER

BRONS

Balder Leimuiden B.V.
Basisschool de Roelevaer

Edelsmid Jacco Kolijn
Fa. Gebr. Rob en Rick Huigsloot

Fa. J. Dobbe & Zn.

Firma Boers
Firma P.G. Huigsloot en Zn.
Heineken Nederland B.V.

Intratuin Ter Aar
Kantoor Efficiency Schrama

Kwekerij De Googh
Enthoven sloepenstalling

De echte groenteman Peter vd Veer
Maatschap RE 7 JGC Enthoven

Administratiekantoor 1015
AA Sloopwerken

Architectenburo Veldman  
Rietbroek Smit

Auto Verdel
Autobedrijf Idelenburg & Van Tol

Autorijschool J. Nell
Boek- en kantoorboekhandel Veenerick

Bike Zone
D. Bokhorst Timmerwerken  

& Onderhoud
Bouwcenter Filippo

Carrosseriebedrijf Zwartjes B.V. 
De Fietsshop

De Tweesprong
Fernhout Sloopwerken

Gerritse IJzerwaren
Grand café de Parel
Hillebrand Techniek

Horticoop
Hoveniersbedrijf Visser

HS-Events
J. de Groot B.V.

Klein optiek
Kruiniger praktijk voor osteopathie

L.A. van Dolder
MM van Veen Schilderwerken

Nijssen Recycling B.V.
Notariskantoor Von Hertzberg

Plus van Dijk
Primera

Roto Flowers 

Taxi Hogenboom
Tourclub De Lekke Ketting

Transportbedrijf M. van Benten en Zn.
Tussen Kaag en Braassem

Vakgarage Straathof
Van Tol Woninginrichting

VDK producties
Y.M. Verdel Hovenierswerken

Verdel ICT & Media
Veters Flowers

Wesselman Flowers B.V.
De Veense Bukker

sponsor club
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TEAMINDELING 2020/2021 - MO11-19 | G-TEAM

MO11-1

Karlijn Huigsloot 

Anouk  van der Meer

Emma van der Meer

Joëlle Mooijekind

Romy Akerboom

Lotte van den Bergh

Lois Elstgeest

Puck Arrachart

Lisa Duivenvoorde

Bo van Goozen

Fleur Vermeij

Trainer/Leider
Stefan Duivenvoorden

Rebecca Akerboom

MO13-1

Ris Turk

Febe Schouten

Lieke Kerkvliet

Imke van Dongen 

Lily van Duijn

Britt van Seggelen

Sterre Verhaar

Lana Volwater

Amy Buijs 

Dana van Haag

Mila Klomp

Liv Kerkvliet

Lana van der Heijden

Elin Koek

Trainer/Leider
Peter Klomp

Jeroen Volwater

MO15-1

Danica Krijger

Shayenne Verdel

Sanne Witteman

Lot van der Ploeg

Fabienne Verdel

Floortje van der Meer

Jet van Es

Yasmin van der Meer

Leelah Willems

Marislao Salome

Bo van Ruiten

Kim van der Zwet

Nine Boers 

Jelena Cairo

Maud Wesselman

Tess Akerboom

Trainer/Leider
Wim van Egmond

MO15-2

Milou Meijnders

Fabiënne Mors

Lisa Koek

Tess Duivenvoorden

Chris van Muyden

Luna Tuithof

Emma Verhaar

Maaike Huigsloot

Wehazit Tesfit

Giulia Bernardon

Roos Zwetsloot

Noortje van Diemen

Trainer/Leider
nnb

MO17-1

Fleur van Rijn

Kate Hogenboom 

Liz van der Voet

Elisah Stam

Esmée van Berkel

Puk Bakker 

Nina Verhoek

Evy Straver

Sharon Verdel

Suzie Hogenboom

Evelien Ridderbos

Maura Bakker

Dana van der Geest

Jennifer vd Meer

Priscilla Strijk

Angel Noa Prins

Prijanka Alissa Strijk

Evi Hogenboom

Lois Groote

Madé de Jong

Tessa de Vries

Fay Verdel

Jill Verdel

Dae Schrama

Michelle Steenvoorden

Lana van der Geest

Ilse Akerboom

Lenny Hogenboom

Kim Hogenboom

Nilla Brostrom

Leanne Hoogenboom

Trainers/Leiders
Remco Strijk

Femke Akerboom

MO19-1

Melanie de Blaeij

Tess van Veen

Diana Sadruddin

Sien Bax

Nathalie van Iterson

Noa Zaat

Babs van Acker

Femke Hogenboom

Eefje Wesselman

Bregje Castelein

Juul van der Poel

Geertje Wesselman

Ellen van Rijn

Ris Straathof

Renske Bakker

Trainers/Leiders:
Dennis van Veen

G-team 2020/2021

Fleur van Berkel

Liselotte Volwater

Jessica van der Hoorn

Kayleigh Bouwmeester

Brent Caspers

Timo van Es

Richard Klerks

Kevin Stouten

Mike Zaat

Thijs van der Zwet

Begeleiding
Maaike Straathof

Cindy Koolhaas

René van der Meer

Luc Gies Broesterhuizen

Joop Gies Broesterhuizen
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augustus 2020TEAMINDELING 2020/2021 - JO8-10 | MINIPUPILLEN

JO8-1

Finn Keijzer

Deon Haas

Duuk Akerboom

Bram Zanten

Tim Loos 

Ole Akerboom

Rogan Arul Soundarajan

Duuk Geest

Mathijs Span

Leider

Pieter vd Geest

JO8-2

Brent van Nispen

Jens vd Zwet

Daren Klein

Isabella Los

Melvin Batenburg

Silvan Goudt

Mike Heemskerk 

Donny Wolfaart

Leider

Guus de Koning

JO8-3

Finn Janssen

Faas pouwkraan

Ryan Mhamdi

Dex de Jong

Timo Hoogenboom

Sem Arrachart

Jens vd Salm

Justen Loos

Leider

Vacature

JO8-4

Mick van Egmond

Seth Otto

Bence Domonkos

Zoe Valentijn

Jesslyn Buurman

Senn Os

Xavi vd Hoorn

Fiene Felix

Leider

Vacature

JO10-1

Devon Buskermolen

Dane du Prie

Madelie v. Wakeren M

Sonny Versteegen 

Nathan  Akwadda 

Brent Wagner( K)

Reza de Jong  M

Leider
Maurice du Prie

Vacature 

JO10-2

Sem Zwetsloot

Tom Akerboom

Sem Rodewijk

Guus vd Pouw Kraan

Ziyaad Boukayssi

Steef Springintveld

Arian Amiri 

Leider
Johan Zwetsloot

Joeri Rodewijk

JO10-3

Thijmen v Drongelen

Julian vd Beek 

Rafael Span

Ayan Nair 

Fabius Termeulen  

Mads Olijerhoek 

Bram Koot

Leider

Dennis Olijerhoek

Vacature 

JO10-4

Filip Pietrzak

Laurence Klein

Maud v. Klink   M

Fabian Batenburg

Sam v Dongen

Stef Kolijn

Zina Tamojan M

Leider

Vacature 

Vacature 

JO9-1

Adam Hashem

Sam Minneboo

Sepp Janssen

Bitap Emanuel Hedage

Tim vd Broek

Lars Hoogenboom

Ravi van Klink

Ismail Abdalli

Leider

Marc Janssen

Bas v/d Broek

JO9-2

Lewis Bakker

Jerry van Egmond

Mylene Boere

Lars Randshuizen

Dane Den Os

Twan Olijerhoek

Dean Bergkamp

Reza Backer

Leider

Pieter Olijerhoek 

Ronald Bakker

JO9-3

Jelle Van Rijn

Maartje Arreman

Pier Leerling

Tino Hoogenboom

Jesse Hartog

Tije van Klink 

Wout van de Meer

Jesper van de Tang

Leider

Bart Leerling

Ronald Hoogenboom

JO9-4 

Puck Koek

Lex vd Beld

Boris Witteman

Destin Schouten 

Lieke Elstgeest

Lily vesseur

Loula Tesfit

Quinten Wanga

Leider

Jan-Willem Vesseur

Vacature

JO9-5

Flip Huigsloot

Luuk van Emmerik

Stijn Hoogenboom

Kayleigh vd Zwet

Sami Hamrouden

Faya Smeele

Maey Van Haag

Leider 

Mark van Emmerik

Katja de Koning

JO11-1

Jens Dobbe (K)

Don Sieders

Boaz  de Jeu

Teun Zaad  ??

Nathan Kester

Jordan vd Schaaf

Tigo Loos

Thijme Boers

Rens Brakel 

Sander Boere 

Leider
Léon Kerkvliet

Eric Dobbe 

JO11-2

Jaivy Loos

Sem v. Graas

Kay v. Kampen

Julian vd Meer

Ben Dijksman

Mats Schoo (K)

Jari Loos

Mels v. Battum

Sem Loos

Dion v. Muyden

Evi v Veen M  ??

Leider
Lesley vd Meer

Martijn v Graas

JO11-3

Stijn Wesselius

Sten vd Beld

Dean Kerkvliet

Julius v. Halderen (K)

Justin Vasilda

Charlie Koek

Puck Arrachart  M

Kenai-Yah Hasselbaink

Hamza Abdalli

Luuk Straathof

Leider
Vacature 

Vacature 

JO11-4 

Duuk Struive  (K)

Max Wolvers

Yussef  al Fahali

Michael Zaruchian

Dylan Hank Zwetsloot

Amin Lakdimi 

Robin Schreurs

Tommy van Egmond 

Daan Post

Jem Hartog  

Siem vd Poel

Leider
John Struive

Dennis Wolvers
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Minipupillen 2020/2021

Ravi Van Kampen

Joey Smeele

Max Kortekaas

Finn Olijerhoek

Nathan Harteveld

Jace Bodrij

Fitz Valentijn

Noah Emanuel Hadege

Liza Valentijn

Milow Hoogenboom

Eshaan Nair
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TEAMINDELING 2020/2021 - JO12-15

JO12-1

Wout van Klink

Milan vd Hoorn

Kiomi Klein

Jordi Boere

Jip Klein

Roan van Tol

Robin de Jeu

Jurre van Diest

Ras Akerboom

Trainer/Leider
Fred Klein 

Ramon Pauw

 

JO13-2

Vinz du Prie/  

Jort Steenwijk

hijs Klein

Chiel vd Geest

Luke vd Broek

Quinn Schrama

Armin Zoet

Xander vd Kamp

Kai Hoogenboom

Zion olijerhoek

Jep Loos

Zakariya Boukayssi

Freek de Jeu

Dex vd Pouw Kraan

Trainer/Leider
Joep Jonkman

Ralf de Koning

JO13-2

Vinz du Prie/ 

Jort Steenwijk

Sven Kouwenhoven

Janne Kolijn

Bo vd Voet

Jesper Hoogenboom

Berook Hadege

Abel vd Geest

Tom vd Berg

Jorg Koek

Collin Bergkamp

luuk Overdevest

Job van Benten

Jim Rijsbergen

Trainer/Leider
Pancho Kouwenhoven

Bart vd Geest

Leider
Peter overdevest

JO13-3

Lars Koot

Mees Kroeze

Mohammed Benalioui

Lynn Baakman

Daisy Broekhuizen

Luke Warmerdam

Gijs Zaad

Teun de Jeu

Luchano Dolieslager

Tibbe Witteman

Job Teel

Taha Altamro

Jaimy Olijerhoek

Abdullahi mohamed

Dana ?

Trainer/Leider
Vacature

Vacature

JO13-4

Keeper JO 15

Mohhamed Bouthari

Floris van Duijkeren

Jaimy tukker

Bodhy Hoogenboom

Finn Witteman

Ties vd Zwet

Jayden Willems

Kiran Kewal

Stijn van Duijkeren

Quinten Bakker

Yasin Hashem

Duncan Moinat

Jan Stepnik

Mink van Abswoude

Trainer/Leider
Vacature

Vacature

JO14-1

Bas van Delft

Viggo Knetsch

Ryan Buis

Jens Klein

Diego Verdel

Huub Akerboom

Jordy Straathof

Tycho Guldemond

Rammanyu Dipai

Trishul Ramhiet

Amin Hashem

Lars Schoo

Sky Koedam

Ravi de Jong

Trainers/Leiders
Vacature

Vacature

JO15 selectie

Sem vd Pouw Kraan

Mike Masteling

Soufiane Zellij

Giel Dobbe

Lucas Schrijvershof

Jort vd Wereld

Stef Jansen

Jan Akerboom

Levi Turk

Luc vd Meer

Thijn van Berkel (K)

Ole Hulsebosch

Sander Langhout

Jesper Wagner

Alexander Kortekaas

Jordy v Berkel

Noemi Snaterse

Jouke Kooistra

Anoday Hadege

Finn v Seggelen

Delano Caron

Mats vd Meer

Ravi Olijerhoek

Koen Fletterman

Luca Stam

Max vd Meer (K)

Joeri vd Meer

Mijsam Azizi (K), 

onder voorbehoud

Trainers/Leiders
Timothy Wesselius

Bob de Jong

Wil Caron

Govanny Caron

JO15-3

Jason Wesselman

Elham Sadruddin

Joey Bouwmeester (K)

Tara Klomp

Denzel Kohler

Sil vd Meer

Wout Dobbe

Job v Dongen

Mohamad Altamro

Luke Hoogenboom

Jesper de Jong

Karim Alsoudi

Rowan Volwater (K)

Trainers/Leiders
Remco Kohler

Vacature

JO15-4

Jurre v Veen

Daniel Krawczyk (K1/2)

Jurdy vd Meer

Niec v Nuenen

Dean v Klink

Daylin Beens

Cayden v Swieten

Kean Hartog

Stijn vd Stoel

Viggo Wetselaar

Bram Brama

Travis de Jong

Robert Arul Soundarajan

Dio vd Poel

Trainers/Leiders:
Arthur van der Stoel

Leo Kramer
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JO17-GROEP 1

Sam vd Wereld

Mitchell v Berkel

Mathew Wesselman

Rein Bisschop (K)

Tim v Ruiten

Brent Klein

Tjeerd Kuiper

Tygo Koek

Dave vd Poel

Vigo Dobbe

Alexander Bröstrom

Rik vd Geest

Max vd Geest

Tijn Kerkvliet

Tim v Hameren 

Luca Bernardon

Enzo vd Zwet (K)

Levi Bokhorst

Gerrit vd Zwet

Wesley Verdel

Giel Hogenboom

Jens v Tol

Jeff v Berkel

Tijs Barto

Damon Volwater

Raven Schrama

Roy Termeulen (K)

Beau vd Broek

Julius Obdeijn

Rody Hoogenboom

Quinten Bogaard

Thijs Ammerlaan

Tim v Oers

Kick d Jong

Luc Verdel

Jordi Loos

Maksymilian Mikolajczyk  (K)

Joep vd Plas

Biko d Jong

Luuk Verkuijl

Tycho vd Heijden

Trainer/Leider

JO17-GROEP 2

Ids Koek

Roy Volwater

Julian Grob

Cas vd Ploeg

Damian Pietrzak

Mathijs Holman

Timo vd Meer

Max Koek

Vince Baakman

Jeffrey Mors

Midas Akerboom

Tjerk Versluis

Jelte Versluis (K)

Joep Klein

Jelle vd Meer

Niels vd Luit (K)

Daan vd Zwet

Freek Verhaar

Nigel Kasteel

Jack Vesseur

Mees Hooymans

Paul Valentijn

Chris Mol

Koen Kerkvliet

Wick d Konink

Luke Spruit

Ted vd Geest

JO19

Jarno  Hogenboom

Jaimy Hogenboom

Hicham Boutahri

Mats Leune

Devin v Berkel

Luuk vd Zwet

Luke Bakker

Daan vd Geest

Brett v Berkel

Derk de Jong

Cremiël Salomé

Arthur Koek

Jesper Koek

Bryan vd Meer

Tein vd Hoorn

Eskil vd Berg

Kevin Bouwmeester

Laurence vd Meer

Jimmy vd Wereld (K)

Jim vd Poel

Sinodos Hadege

Luc vd Meer

Jari v Ruiten

Julian v Ruiten

Jim Termeulen

Dries vd Meer

Zico Vermeer

Vick d Jong

Odin Schrama

Arie vd Meer

Tim vd Berge

Finn v Emmerik

Mike Valentijn

Daan Meeuwissen

Mike Fennes

Chamâu Salomé

Luuk v Klink

Laurens Bogaard

Jim vd Zwet

Kay Sieders (K)

Teun Wesselman

Joshuah Wiewel (K)

Leiders
Ed van Klink JO19-1

Ivo Markwat JO19-2

Rob Laarman JO19-3

Trainers
Ed van Klink

Ivo Markwat

Marcel Loos

Fred Hoogenboom

Charles Hogenboom
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