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Toch een Super League!

Het lukte een aantal Europese topclubs niet om een Super League van de grond te krijgen. Maar nu hebben we er toch 
één, en wel in de Haags/Leidse regio! 
De zaterdag-eerste klasse B heeft een droom-indeling. Het wemelt van de streek- en stadsderby’s. Met name de clubs 

uit de zondag-eerste klasse moesten de afgelopen competitie soms flinke afstanden afleggen naar uitwedstrijden, met onder an-
dere vijf tegenstanders uit Brabant. Dit seizoen is in 1B de afstand tussen de verst van elkaar verwijderde clubs, Honselersdijk en 
Valken’68, volgens de routeplanner van de ANWB slechts 35,8 kilometer. 
Bij alle andere wedstrijden is de route korter, vaak véél korter, zo kort zelfs dat de leden en aanhangers van de bezoekende clubs 
makkelijk op de fiets kunnen om hun ploeg aan te komen moedigen.

Het is een bijzondere samenloop van omstandigheden die de veertien clubs uit 1B bij elkaar heeft gebracht. Drie zondag-eerste-
klassers (DHC, Den Hoorn, VUC) maakten dit seizoen gebruik van de door de KNVB geboden mogelijkheid om op hetzelfde 
niveau de overstap naar het zaterdagvoetbal te maken, twee clubs (HVV, Wippolder) die dat ook deden, waren vorig seizoen 
tweedeklassers, maar wisten te promoveren. Datzelfde kregen twee ploegen (DSO, UVS) uit de zaterdag-tweede klasse voor 
elkaar.
Deze zeven clubs samengevoegd met de zeven (Die Haghe, Forum Sport, Honselersdijk, Nootdorp, VELO, Valken’68, Voorscho-
ten’97) die al in de zaterdagse eerste klasse speelden, zorgen voor een prachtige competitie, waarnaar door de voetballiefhebber 
wordt uitgekeken. Iedereen had al op zo’n regionale indeling gehoopt, maar gevreesd werd dat het ene deel in een Amsterdamse 
klasse en het andere deel in een Rotterdamse klasse zou terechtkomen. Op initiatief van Wippolder (hulde!) werd door een aantal 
van de clubs een verzoek ingediend om tot de huidige indeling te komen. Gelukkig heeft de KNVB daar gehoor aan gegeven.

En zo ligt voor u de gezamenlijke competitiegids van de clubs van 1B. Als je deel uitmaakt van een Super League moet je dat 
ook uitstralen. Deze unieke uitgave bevat onder meer de namen van de selectiespelers, het programma, een verhaal met histo-
risch perspectief en interviews met alle trainers. Ook geeft de in de Haagse regio opgegroeide voetbalkenner Kees Jansma in een 
column zijn visie.

Allen een mooie competitie toegewenst ! 

e

DdW

‘Voetballen is heel simpel, maar het  
moeilijkste wat er is, is simpel voetballen’

Johan Cruijff
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Dit is een gezamenlijke uitgave van de veertien clubs uit de zaterdag-eerste klasse B
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1B in  
Cijfers

NIET ALLEEN VEEL DERBY’S, MAAR OOK EEN VERSTERKTE DEGRADATIE

Strijd en spanning vanaf speelronde 1

Eén ding is zeker in deze eerste klasse B: vanaf speelronde 1 zal er strijd en spanning zijn. De clubs zullen in de vele streek-
derby’s niet voor elkaar onder willen doen, én ze krijgen ook nog eens te maken met een versterkte degradatie. Het be-
tekent dat elk punt van belang kan zijn. “Het wordt één groot voetbalgevecht, van begin tot het einde”, voorspelt Forum 

Sport-trainer Bas Steffens. “Elke wedstrijd is een finale”, stelt zijn collega André Lourens van Honselersdijk vast.
De versterkte degradatie wordt toegepast omdat de KNVB heeft besloten een smallere piramide op te zetten. Voor de eerste 
klasse betekent het dat de elf poules die er momenteel in het Nederlandse amateurvoetbal zijn, naar acht zullen worden terugge-
bracht; liefst 42 eerste klasse-plekken zullen verdwijnen. Die rigoureuze afroming moet verspreid over twee jaar plaatsvinden, te 
beginnen met dit seizoen. 
De KNVB hield de clubs voor de start van de competitie tergend lang in het ongewis over hoeveel clubs er rechtstreeks moeten 
degraderen en hoeveel er promotie-degradatiewedstrijden moeten spelen. Bij het ter perse gaan van deze Competitiegids was dat 
nóg steeds niet bekend.
Zoals gezegd, het zal hoe dan ook dringen worden rondom de ‘veilige’ plekken. Daardoor wordt er niet alleen meer strijd ver-
wacht, maar mogelijk ook defensiever voetbal. Hoewel de nestor onder de trainers in 1B, André Wetzel, denkt dat dat wel zal 
meevallen in vergelijking met voorgaande jaren. “Of er nou één, twee, drie of vier ploegen degraderen, het principe blijft hetzelf-
de”, aldus de HVV-trainer. “Je moet zorgen dat je genoeg ploegen onder je houdt.”
De versmalling van de eerste klasse houdt in dat de eerste klasse B van dit seizoen extra uniek is. Want er zullen in de nieuwe 
opzet nooit meer veertien clubs zijn die, zoals in deze competitie, zo dicht bij elkaar uit de buurt komen. Het kan daarom niet an-
ders dat vanaf volgend seizoen de eersteklassers uit de Haags/Leidse regio weer ingedeeld zullen worden bij clubs uit West 1 en/
of bij ploegen uit Rotterdam en daaronder. 

Kampioen

Én, niet te vergeten, omhoog kijkend, zal er straks natuurlijk ook een kampioen te bejubelen zijn. Bovenin wordt eveneens een 
felle strijd verwacht van ambitieuze clubs die zo snel mogelijk hogerop willen. Nootdorp wordt veelvuldig als titelkandidaat 
genoemd, maar ook Den Hoorn, Forum Sport, UVS en Voorschoten’97. De kampioen van 1B promoveert niet naar de hoofd-
klasse, maar naar de vierde divisie, een nieuwe aanduiding in de KNVB-piramide. Om verwarring te voorkomen, is de zo lang 
gebruikte naam van de hoofdklasse verdwenen en vanaf nu alleen nog maar nostalgie.

De zaterdag- 
eerste klasse B  

bestaat uit  
14 clubs

14 Elke zaterdag  
worden er  

7 wedstrijden  
gespeeld

7

Er zijn 26  
speelronden. In  

december en januari  
is er een winterstop 

van 5 weken

26
De reguliere  
competitie  

bestaat uit 182  
wedstrijden

182

HVV (1883) is  
de oudste club  

en bestaat  
139 jaar

139De grootste  
afstand tussen  
twee clubs is  
35 kilometer

35

De jongste club is 
Forum Sport (1998) 

dat pas 24 jaar  
bestaat

24
Nederland bevat  

11 eerste klassen  
en dat moet in twee 
jaar naar 8 worden 

teruggebracht

11
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Als fervent volger werd ik de voorbije jaren steeds somberder. Dat gevoel van onbehagen dateert al van ver voor de treurige 
covid-periode. Ik zag steeds meer clubs wegvallen, steeds meer clubs fuseren, steeds minder toeschouwers langs de lijn, steeds 
minder volk bij clubavonden, steeds meer lege kantines, steeds meer tobbende penningmeesters. Zeker ook bij mijn Alphen-
se Boys, waar het bij de jeugd op zaterdag drukker werd en bij het eerste op zondag stiller. Ook mijn club, waar veel kon door 
steun van lokale sponsoren en fanatieke leden, moest nadrukkelijker de tering naar de nering zetten, louter om te overleven. Het 
stimuleerde de creativiteit, bij sommigen; het verhoogde de realiteitszin, bij sommigen; maar bij velen waren de voorbije jaren 
deprimerend. Het amateurvoetbal loopt op zijn laatste benen, hoorde ik alom en ook ik vreesde dus met grote vreze.

Dat doe ik nog.

Ook ik heb meer realiteitszin dan tot voor een paar jaar terug. Mijn club moet overleven, presteren staat nu op de tweede plaats, 
gezond blijven (worden) na de rampzalige afgelopen tijd heeft prioriteit. Het sociale belang van een (voetbal-)club is groot, een 
volle kantine is nu belangrijker dan een doelpunt. Maar toch, ik sjokte wel eens eenzaam langs de lijn tijdens een wedstrijd bij 
een voetbalclub in onze regio en vocht dan tegen de gedachte dat het vroeger veel beter en mooier was…

Maar is er hoop?

Ja.
Het amateurvoetbal krijgt nieuwe indelingen, de scheidslijn tussen zaterdag- en zondagvoetbal vervaagt en, bij mijn eindeloze 
rondgang langs de lokale velden proef ik terugkerend optimisme. Velen onderkennen de terugloop en zien de noodzaak in om 
terug te vechten.

Het amateurvoetbal mag niet dood.

Maar het moet wel spannender. Mede daarom koester ik de mooie namen van clubs, waarmee ik veel vroeger met TONEGIDO 
en DEVJO tegen speelde en die nog volop bestaan. En die, ontdekte ik, nota bene soms samen in een prachtafdeling zijn on-
dergebracht. Bijvoorbeeld een eerste klasse met Voorschoten’97 en Forum Sport, HVV en UVS, DHC en VUC, Honselersdijk 
en VELO, Den Hoorn en Wippolder, Die Haghe en DSO, Valken ’68 en Nootdorp - allemaal clubs die op elkaars lip leven, een 
goede traditie koesteren en gezamenlijk voor (meer) toeschouwers langs de lijn en in de kantines zullen zorgen. Zo’n indeling 
garandeert rivaliteit, spanning, voetbalvreugde en verdriet. Kortom, amateurvoetbal, op voorhand, op zijn best.

Ik zal er zijn, een enkele keer, als mijn Alphense Boys het toestaat.
Ik zal het allemaal volgen, zoals ik de strijd van het amateurvoetbal al jaren volg.

En ik zie, hoor en weet: het is niet dood, het leeft.

Kees Jansma voetbalde jarenlang bij het Voorburgse TONEGIDO, waar zijn vader voorzitter was en 
hij het eerste elftal haalde. Later stapte hij over naar plaatsgenoot en zaterdagclub DEVJO, omdat hij 
vanwege zijn werk niet meer op zondag kon spelen.
Jansma is sportjournalist. Hij werkte voor verscheidene bladen en kranten en op televisie voor een groot 
aantal zenders en programma’s. Ook was hij tien jaar lang perschef van het Nederlands elftal.

Leeft het amateurvoetbal nog?

Column Kees Jansma
EEN OUDE LANDSKAMPIOEN, FUSIECLUBS, TROTSE DORPSVERENIGINGEN

Van HVV tot Valken’68, een bont gezelschap

Het is een bont gezelschap van clubs dat in 
het seizoen 2022/2023 de zaterdag-eerste 
klasse B vormt. En niet alleen vanwege 

de kleuren - oranje, geel, blauw, groen, rood, 
zwart, alles komt voorbij. Maar vooral door de 
historie en verschillende achtergronden is er zo’n 
interessante diversiteit. Zo heb je onder andere 
een meervoudige landskampioen, sterke dorps-
verenigingen en een flink aantal fusieclubs. 
Natuurlijk is daar allereerst HVV, mede-oprichter 
van de huidige KNVB en in de beginjaren van 
het voetbal in Nederland toonaangevend. Het 
Malieveld, tegenwoordig domein van muziek en 
protest, diende als eerste speelveld. De deftige 
‘Koninklijke’ uit Den Haag won in de periode van 
1891-1914 tien keer de titel en is daardoor een 
van de slechts vier clubs die officieel een kampi-
oensster op het shirt mag dragen. Uiteraard zijn 
Ajax, Feyenoord en PSV de andere drie.

Niet alleen HVV voetbalde tientallen jaren op hetzelfde niveau 
als die huidige topclubs, maar ook DHC en VUC. VUC, dat in 
1927 de KNVB-beker won, was de eerste club van het Europese 
vasteland met een lichtinstallatie en daardoor waren in de jaren 
dertig de centrale trainingen van het Nederlands elftal aan de 
Haagse Schenkkade. 
HVV en VUC verhuisden halverwege de jaren vijftig niet naar 
het betaald voetbal. Twee andere clubs uit 1B gingen wel het 
avontuur bij de profs aan, het Leidse UVS zeven jaar lang, voordat 
in 1961 de stap naar de amateurs werd gemaakt. DHC speelde 
‘betaald’, van 1955 tot 1968,  de laatste twee jaar na een fusie met 
het Rotterdamse Xerxes en zodoende was Willem van Hanegem 
om de veertien dagen aan de Brasserskade te bewonderen. Het 
huwelijk tussen de twee clubs hield niet lang stand. DHC ging 
ook terug naar de amateurs en deed het daar in de periode van 
1980 tot 1985 fantastisch. Twee keer werd, onder leiding van 
oud-international Guus Haak als trainer, het algehele zondag-
kampioenschap behaald.

Fusies
Bijna de helft van de clubs uit 1B is uit fusies voortgekomen. 
Van Forum Sport (DEVJO en SV Voorburg) en Voorschoten’97 
(Randstad Sport, SVLV en FC Voorschoten) weet iedereen dat 
wel, maar ook DHC, Die Haghe, Nootdorp en VUC zijn sa-

mensmeltingen. Daarbij valt op dat Die Haghe als oprichtingsda-
tum die van de oudste club van de fusie, Sportvereniging Buiten-
landse Zaken (1923), aanhoudt en de genoemde andere clubs de 
data van de fusies. Buitenlandse Zaken fuseerde overigens eerst in 
1931 met Waterstaat en twaalf jaar later met HVV Excelsior. Dat 
werd uiteindelijk per 1944 Die Haghe.

Bij Nootdorp ging het eigenlijk andersom. Dat was in 1950 een 
fusie tussen Nootdorpse Sport Vereniging (NSV) en PTT Delft, 
maar daar nam in augustus 1954 het Delftse deel van de leden af-
scheid en ging men verder onder de huidige naam, SV Nootdorp.

Andere namen 
Afgezien van de zes gefuseerde clubs in 1B is er ook nog een aan-
tal verenigingen dat eerst een andere naam had dan de huidige: 
UVS heette eerst Achilles, Wippolder  was eerst Hollandia en 
daarna ook nog Onderling Bevriend (OB) en zelfs HVV begon 
niet als HCC (cricket), maar als Olympia.

Tot de clubs die geen andere naam hadden en ook nooit fuseer-
den, maar op eigen kracht het hoofd boven water hielden, beho-
ren sterke dorpsverenigingen, zoals Honselersdijk, Den Hoorn, 
VELO en Valken’68. Ze kunnen er trots op zijn dat ze op dit 
niveau voetballen. Bij dat rijtje hoort eigenlijk ook DSO, dat werd 
opgericht toen Zoetermeer nog geen 4000 inwoners had. Forum 
Sport (1998) is officieel de jongste club uit 1B, maar Valken’68 is 
de laatste die vanaf de grond werd opgezet en waarbij geen fusie 
aan te pas kwam.

En zo hebben we van HVV tot Valken’68 een bont gezelschap  
bij elkaar.

Het team van HVV dat in 1903 landskampioen werd. Dat jaar werd 
ook de Holdert-beker (voorloper KNVB-beker) en de Zilveren Bal 
gewonnen. Fotocredit: Archief HVV

Waar staan de letters voor? 

DHC Delfia Hollandia Combinatie

DSO Door Samenspel Overwinnen

HVV Haagsche Voetbal Vereeniging

UVS Uit Vriendschap Saâm

VELO Verdedig En Loop Op

VUC Voorwaarts Utile-Dulci Combinatie
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Selectie DHC 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING DHC-TRAINER JOHN DE LETTER

‘Het is een uitdaging om hier een  
stabiele ploeg van te maken’

Wat een indeling!
“Prachtig. Er zal in ieder geval meer publiek komen kijken, denk 
ik. Alles is dichtbij. Omdat veel mensen elkaar kennen, zal de 
sfeer rondom het voetbal ook gezelliger zijn. Ook mooi is dat za-
terdagclubs en van oorsprong zondagclubs elkaar nu treffen. Met 
clubs waartegen je voorheen alleen maar kon oefenen, zit je nu in 
de competitie. Dat is heel leuk.”

En er is ook nog een versterkte degradatie.
“Voor de clubs die straks moeten afzakken, zal het niet prettig 
zijn, maar er zal door die versterkte degradatie wel meer spanning 
en strijd zijn. En ook meteen vanaf het begin.”

Wat is de doelstelling van DHC?
“Het lijkt me logisch dat we niet willen degraderen. Ik heb een 
hele nieuwe spelersgroep en het is afwachten hoe dat zich gaat 
ontwikkelen. Het is een leuke uitdaging om hier een stabiel team 
van te maken. We gaan in de komende weken zien wat er moge-
lijk is.”

Jullie moesten op nul beginnen, de hele selectie van 
vorig seizoen was weg. Wat voor een groep heb je nu?
“Er staat een vrij jonge selectie. Een aantal jongens dat in de jeugd 
van DHC speelde en daarna naar een andere club was gegaan, ziet 
zijn kans en is teruggekomen. Zo hebben we gelukkig toch nog 
spelers met een beetje DHC-verleden rondlopen. Ik denk dat dat 
ongeveer de helft van de groep is.”

Bijzonder is dat jij bij nog drie andere clubs uit deze 
klasse trainer bent geweest, Den Hoorn, VELO en Wip-
polder. En bij DHC speelde en trainde je natuurlijk al 
eerder.
“Ik ga dus veel bekenden tegenkomen. Neem Den Hoorn. De 
huidige voorzitter was destijds mijn spits, het lid van de techni-
sche commissie een aanvallende middenvelder. En mijn zwager 
is de elftalleider bij Den Hoorn. Als wij al meteen in de eerste 
wedstrijd tegen ze spelen, zullen de humoristische opmerkingen 
aan mijn adres ongetwijfeld over het veld denderen. Maar daar 
kan ik wel tegen. Zo zullen er in deze hele klasse wel meer van die 
bijzondere combinaties zijn. Het maakt het alleen maar leuker.”

Jij was zowel trainer bij zaterdag- als bij zondagclubs. 
Klopt het dat als we het over hetzelfde niveau hebben 
die van de zaterdag over het algemeen sterker zijn dan 
die van zondag?
“Ik denk inderdaad dat dat zo is. Dat is ook logisch, omdat steeds 
meer voetballers op zaterdag zijn gaan spelen. Vroeger was het 
andersom en waren de zondagclubs beter. Ik weet niet of je straks 
in deze klasse kunt zien dat er een krachtsverschil is tussen de 
traditionele zaterdagploegen en de oude zondagclubs. Ik verwacht 
het niet, waarbij DHC natuurlijk nog even een vraagteken is.”

Zie jij een duidelijke favoriet voor de titel?
“Niet echt, nee. Het is logisch dat clubs die al jaren hoog in de 
zaterdag-eerste klasse meedraaien het nu ook goed zullen doen, 
zoals Nootdorp en Forum Sport. En een club als UVS timmert al 
jaren aan de weg. Ik ben heel benieuwd.”

Opgericht:  17 maart 1910
Clubkleuren:  groen-zwart-wit
Vorig seizoen:  derde plaats zondag- 
 eerste klasse B

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Brasserskade, Sportring 2, 2616 LK Delft
Website:  www.dhc-voetbal.nl
Twitter:  @vvdhc

Keepers:
Kaan Emre Kocak
Furkan Simsek

Verdedigers:
Annas Attahiri
Achraf El Ghalbzouri
Karlo Grgic
Brahim Karoumi
Laughter Oti-Bonsu
Fatih Ozbilek 

Middenvelders:
Faisal Bannis
Faycal Karoumi
Uzuëll Koempai
Helder do Rosário
Mirnes Skrijelj

Aanvallers:
Zakaria El Barzouhi
Idriss Ezzemmouri
Rafik El Ousrouti
Delano Klink
Umut Kocaman
lliass Oukhattou
Vithusan Vigneswaran
Roy Blinker

Begeleiding:
John de Letter hoofdtrainer
Tolga Turkeri assistent-trainer
Imro Blinker elftalleider
Haycinth Nwosu fysiotherapeut
Giovanni Vos assistent-scheidsrechter

Onderzoek & Advies in ecologisch recreëren

lesperance@ormcon.nl  
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Selectie DSO 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING DSO-TRAINER BERT DE BEST

‘Ik hoop dat we er met z’n allen 
een groot feest van maken’

Wat een indeling!
“Een droom-indeling. Niet alleen voor de spelers en trainers, 
maar ook voor de toeschouwers en de penningmeesters. Ik hoop 
dat we er met z’n allen een groot feest van zullen maken. Wij 
kunnen met deze klasse een visitekaartje zijn en laten zien hoe het 
voetbal ook op dit niveau leeft. Ik verwacht bij elke wedstrijd veel 
publiek en een lekkere sfeer. Ik ben er best wel trots op dat ik daar 
onderdeel van mag uitmaken.”

Derby’s en ook nog een versterkte degradatie, wat voor 
een invloed zal dat hebben op het voetbal?
“In het begin misschien nog niet, denk ik, maar snel daarna 
wel. Natuurlijk speelt die versterkte degradatie een rol, want alle 
veertien clubs willen erin blijven. Iedereen die zegt dat het geen 
invloed heeft, ziet dat verkeerd. Er zullen zeker ploegen meer 
behoudend gaan spelen om zo aan de punten te komen.”

Wat is de doelstelling van DSO?
“Erin blijven. DSO is een paar keer eerder gepromoveerd, maar 
kukelde er dan weer snel uit. Dat willen we nu anders doen. Dat is 
met die versterkte degradatie extra pittig. We zullen op z’n minst 
bovenin het rechterrijtje moeten eindigen.”

Heb je dezelfde ploeg als afgelopen seizoen?
“We hebben een paar mutaties. Er is een aantal spelers gestopt en 
daar hebben we vervanging voor gezocht. Ik denk dat de ploeg 
meer in balans is in vergelijking met vorig seizoen. Ik had toen  

op een gegeven moment door uiteenlopende redenen geen  
spitsen meer over. We zijn anders gaan spelen en dat pakte gewel-
dig uit. Maar je hebt uiteraard spitsen nodig en die hebben we er 
nu ook bij.”

Voor jou is deze klasse extra bijzonder, omdat je in het 
verleden bij vier andere clubs werkzaam was.
“Dat geeft warme gevoelens. Ik vind het fantastisch om tegen 
mijn oude clubs te spelen. We beginnen de competitie uit bij 
Nootdorp, hoe verzinnen ze het! Het is heel bijzonder voor mij, 
ik heb daar drie jaar met veel plezier gewerkt. Maar ik vind het 
ook geweldig om HVV met André Wetzel te treffen. Ik heb hem 
altijd op tv en in de kranten in het betaald voetbal gevolgd, eerst 
als voetballer en later als trainer. En straks sta ik tegenover hem. 
Ik kijk er naar uit.”

Zie jij een duidelijke favoriet voor de eerste plaats?
“Ja, Nootdorp. Die ploeg heeft het afgelopen seizoen uitstekend 
gedaan en heeft zich ook nog versterkt. We hebben vorig jaar in 
de voorbereiding tegen ze gespeeld, een heel goed team.
“Maar er zijn er meer van wie de verwachting is dat ze bovenin 
gaan meedraaien. In onze tweede klasse van vorig seizoen werd 
UVS kampioen. Óók een geweldige ploeg. Ze hebben het daar in 
Leiden volgens mij goed voor elkaar. Dat is trouwens onze tweede 
wedstrijd van de competitie… Eerst Nootdorp, daarna UVS. We 
kunnen er tegenaan.”

Opgericht:  30 juli 1928
Clubkleuren:  groen-rood
Vorig seizoen:  promotie uit zaterdag- 
 tweede klasse C

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Hildamlaan 1, 2731 BT Zoetermeer
Website:  www.svdso.nl
Twitter:  @svDSO1

Keepers:
Azar Ghennem
Joeri Molenaar
Wesley Teeuwisse
Sven Wolsheimer
Verdedigers:
Jeffrey Aarts
Jered Badal
Floris Boeije
Jelle Boeije
Finn Brandt
Jurian Koevoets
Delano de Rooij
Daley Windhorst

Middenvelders:
Tristan Dijkhuizen
Eddie Kaffa
Geert Koren
Nicky Kos
Ziad Mohamed
Pepijn de Pagter
Jim Raaff
Joep Roovers
Brandon Tichem
Wesley Vaes
Jaydi Walta
Aanvallers:
Junior Basilio

Tim Ceder
Richardson Hodge
Sahr Kabuta
Jurdany Koster
Timo Reinhardt
Emir Teze
Anouar Zibouh
Begeleiding:
Bert de Best hoofdtrainer
Claudio Houtman assistent-trainer
Leo de Boer keeperstrainer
Nico Havenaar teammanager
Martin Burgmeijer verzorger
Hans Schuller assistent-scheidsrechter

Fokkerstraat 1
2722 NH  Zoetermeer
Tel: 079-3165061

info@remto.nl
WWW.REMTO.NL 

Uw totaalleverancier op het gebied van 
automaterialen, fi etsendragers, dakkoff ers, 

dakdragers, sneeuwkettingen, 
gereedschappen en kentekenplaten.
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JUST Notarissen

Albert Einsteinlaan 50  -  2719 ER Zoetermeer  -  079 323 97 61  -  www.justnotarissen.nl

Met het oog op de bal.                               
U scoort altijd bij JUST Notarissen!

Het leven kan alle kanten op!
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Selectie SV Den Hoorn 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING DEN HOORN-TRAINER JOHN HAGE

‘We willen proberen om minstens  
een periodetitel te pakken’

Wat een indeling!
“Dit was de reden om naar het zaterdagvoetbal over te stappen, 
alle wedstrijden lekker om de hoek. We moesten afgelopen 
seizoen vijf keer naar Brabant. Qua resultaat was dat trouwens 
niet zo vervelend, we wonnen daar vier van de vijf uitwedstrij-
den. Maar we gaan nu wat betreft de tegenstanders een leukere 
competitie tegemoet.”

Derby’s zijn altijd aparte wedstrijden en bovendien is er 
ook nog een versterkte degradatie. Zal dat invloed op 
het spel hebben?
“Ik denk dat dat in de beginfase nog wel zal meevallen, maar in 
de tweede helft van de competitie zal een aantal ploegen mis-
schien een ander soort voetbal gaan spelen, omdat ze tegen de-
gradatie moeten knokken. Daarom wil ik met Den Hoorn meteen 
uit de buurt van de onderste plekken blijven. We moeten ook niet 
te veel naar de anderen kijken, maar vooral op onszelf letten.”

Een club moet best hoog staan om uit de gevarenzone  
te blijven.
“Dat is zo, maar ik vind het goed dat de KNVB dit doet en de 
piramide van laag naar hoog zo opbouwt. Iedereen zal straks 
komen te spelen op het niveau waar hij thuishoort.”

Wat is de doelstelling van Den Hoorn dit seizoen?
“Ik vind het cliché om alleen te zeggen dat we ons willen handha-
ven. We zijn ambitieus en willen proberen om minstens een pe-
riodetitel te pakken. Of dat realistisch is, zien we wel. We hebben 

vorig seizoen een goede competitie gedraaid, de ploeg is bij elkaar 
gebleven, met zelfs een paar versterkingen erbij. Maar ik weet dat 
veel andere ploegen zich ook hebben versterkt.” 

Zaterdag- en zondagclubs komen in 1B samen. Er wordt 
altijd gezegd dat de ploegen van de zaterdag beter zijn 
dan op zondag. Denk jij dat ook?
“Op hoger niveau klopt dat wel, denk ik. Maar in de eerste klasse 
is het volgens mij vrij gelijkwaardig. Ik verwacht niet dat wij 
onder hoeven te doen voor de clubs die al in de zaterdag-eerste 
klasse speelden.”

Deze eerste klasse wordt een feest van de herkenning.
“Ik zal inderdaad heel veel bekenden tegenkomen. Ik ken bijvoor-
beeld Kevin van der Geest van Quick. Hij is daar mijn assistent 
geweest bij de onder-19. En mijn buurman is weer de beste vriend 
van Rob de Lange van VUC. Zo zijn er veel raakvlakken. Onze 
wedstrijden tegen DHC, Wippolder en VELO springen er voor 
onze supporters misschien uit, maar het gaat elke week leuk 
worden.”

Is er een duidelijke favoriet?
“Ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen. Maar Nootdorp 
schat ik wel hoog in. Ik had verwacht dat ze afgelopen seizoen al 
zouden promoveren. Ze hebben zo’n beetje dezelfde ploeg, dus 
dat is in mijn ogen zeker een kanshebber. Onze keeperstrainer is 
dat trouwens ook bij Nootdorp, het is een kleine wereld.”

S.V.

DEN HOORN

Opgericht:  28 april 1952
Clubkleuren:  rood-wit
Vorig seizoen:  tweede plaats zondag- 
 eerste klasse B

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 17.00 uur

Adres:  Zuidhoornseweg 4, 2635 DJ Den Hoorn
Website:  www.svdenhoorn.nl
Twitter:  @ svdenhoorn

Keepers:
Stan van der Gaag
Robert-Jan Kuipers
Niels de Ridder
Erwin van der Windt
Verdedigers:
Tjebbe Baggerman
Chiaro Camarda
Robert de Graaf
Stan Huijbens
Bas de Joode
Matthew Nwosu
Vincent Plichta
Joran Put
Peterson Schenkels

Alec van Vliet
Robin Zwartjens
Middenvelders:
Ian van Baalen
Max van den Bergh
KayZhe van Es
Jasper Halbe
Noah Hes
Batuhan Isitmez
Tim Muller
Felix Nijman
Khaalid Osman
Mohamed Ouhamou
Donny Slot
Dylan Spaans

Joey Stoel
Aanvallers:
Noah Barends
Tom Boek
Thomas Bouwer
Denzel Dos Santos
Dave Koene
Youri Kooijmans
Nuno Laguna Burgos
Erik Letsch
Maurizio Marinacci
Lars Pronk
Richeldo Sno
Koen Visser

Begeleiding:
John Hage hoofdtrainer
Nick van den Bos assistent-trainer
Oscar Laguna Burgos assistent-trainer
Donny van den Bos technisch manager
Leo van Oosten teammanager
Gerrie Spaans teammanager
Aad van Veen teammanager
Bart Holierhoek medische staf
Ed van Venrooij medische staf
Shamil Ali video-analist
Walter Karlas assistent-scheidsrechter

12 Competitiegids Eerste klasse B 2022 / 2023 13Competitiegids Eerste klasse B 2022 / 2023



Selectie SV Die Haghe 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING DIE HAGHE-TRAINER MARCEL KONING

‘De mooiste poule in jaren, lekker dus 
dat we erin zijn gebleven’

Wat een indeling!
“Ik denk dat dit de mooiste poule in jaren is. Dan is het dus lekker 
dat Die Haghe zich in de eerste klasse wist te handhaven. We 
weten in deze klasse veel van elkaar, kennen elkaar, prachtig!”

Wat zal de versterkte degradatie met het voetbal doen?
“Er zullen trainers zijn die hun speelwijze aanpassen en dat 
misschien wel per week bekijken. Ik wil met mijn ploegen graag 
mooi, aantrekkelijk voetbal spelen. Daar ben je toch voor op 
voetbal gegaan, om zo veel mogelijk de bal te hebben en daar 
proberen iets leuk mee te doen? Maar natuurlijk kijk ik ook naar 
de tegenstander. Het Nederlandse voetbal is lange tijd redelijk 
naïef geweest, maar dat is veranderd. Kijk bijvoorbeeld hoe Kees 
van Wonderen Heerenveen vanuit een stevige organisatie laat 
voetballen. Zeker interessant om te zien.”

Met welke doelstelling gaat Die Haghe de competitie in?
“Ik heb geen doelstelling meegekregen, omdat de ploeg zich op 
het laatste moment wist te handhaven. Het lijkt me logisch dat 
we er ook nu weer in willen blijven. Zoals gezegd wil ik dat met 
aantrekkelijk voetbal doen. We hebben ons redelijk weten te ver-
versen. Er zijn spelers bijgekomen die én bij Die Haghe passen én 
strijdlustig zijn. Het is duidelijk dat in vergelijking met afgelopen 
seizoen het voetbal beter moet.”

Heb je bewust voor een club als Die Haghe gekozen?
“Ik heb begin vorig seizoen mijn contract bij derdedivisieclub 

Westlandia wegens privéredenen laten ontbinden. Maar ik begon 
na drie maanden het voetbal wel erg te missen. Ik ben toen eind 
november aan de slag gegaan bij Richard Knopper, de Knopper 
Academy, en stond ik weer lekker bijna elke dag op het veld. Ik 
werk er nog steeds met veel plezier.
“In die tijd belde ook Wim de Jong van Die Haghe met de vraag 
of ik er voor openstond om weer bij een club aan de slag te gaan. 
‘Eerlijk gezegd wel’, was mijn antwoord. Een maand later kwam 
de vraag of ik Die Haghe wilde gaan trainen. We waren er binnen 
twee uur uit. Het is een mooie leuke club met toekomst en lekker 
dichtbij huis. Eén plus één is twee.”

En dan is het mooi dat ze in de eerste klasse wisten te 
blijven.
“Natuurlijk ben ik daar blij mee, petje af voor Wim de Jong en de 
spelers en de organisatie eromheen. Omdat ik al in januari rond 
was, heb ik in de tweede helft van de competitie veel wedstrijden 
kunnen zien. Wim had niet veel spelers tot zijn beschikking, het 
liep moeizaam. Maar ik kan nu met een schone lei in de eerste 
klasse beginnen.”

Zie jij een favoriet voor het kampioenschap?
“Ik ken de meeste ploegen niet goed, maar ik verwacht zeker 
niet dat er zoals vorig seizoen een club met een grote voorsprong 
op de eerste plaats zal eindigen. Er zullen veel teams aan elkaar 
gewaagd zijn, het wordt spannend.”

Opgericht:  1 november 1923
Clubkleuren:  zwart-wit
Vorig seizoen:  twaalfde plaats zaterdag- 
 eerste klasse A

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Wijndaelerweg 9, 2554 BZ Den Haag
Website:  www.svdiehaghe.nl
Twitter:  @svDieHaghe

Keepers:
Sven Bekking
Mitchell Kessels
Justin van Look

Verdedigers:
Nicky Linnenbank
Jesse Bakker
Blnd Ahmed
Tony Bergsma
Erik Lever
Appie Yilmaz
Jelle Halsema
Alvin Ngoy

Middenvelders:
Junior Nelson
Markas Krisenel
Frank de Lange
Mike de Graaf
Mark van Kippersluis
Chico Mulder
Sander de Jong
Noa de Jong
Jazzley Hennen

Aanvallers:
Desley Koegler
Noah Abid
Sami Aoulad
Duaine Rivers
Roy van der Ven

Begeleiding:
Marcel Koning hoofdtrainer
Dominique Broekhuizen assistent-trainer
Arno van der Hoeven keeperstrainer
Raymond Beekhuizen verzorger
Ivo Krediet fysiotherapeut
Sebastiaan van der Starre teammanager
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Selectie Forum Sport 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING FORUM SPORT-TRAINER BAS STEFFENS

‘Een voetbalgevecht,  
van begin tot het einde’

Wat een indeling!
“Hier hadden we natuurlijk op gehoopt. Ik was aan het einde van 
het afgelopen seizoen al aan het kijken. UVS, DSO, Wippolder 
en HVV, die alle promoveerden, Die Haghe dat toch in de eerste 
klasse bleef en Nootdorp dat de hoofdklasse net niet haalde. Ik 
had het ze gegund, maar ook mooi dat ze er hier bij zijn. Alles 
kwam mooi bij elkaar.”

Derby’s geven wel vaak rare uitslagen en dan is er ook 
nog de verscherpte degradatie. Wat voor een invloed zal 
dat hebben?
“Het is nog even afwachten hoe bepaalde ploegen eruit zullen 
zien, maar ik verwacht dat iedereen min of meer wel aan elkaar 
gewaagd zal zijn, alle met hun eigen kwaliteiten en kenmerken. 
Het wordt een voetbalgevecht, van begin tot het einde. Ik denk 
dat alle ploegen eerst zullen kijken hoe die eerste weken gaan en 
zich dan misschien gaan aanpassen. Dan komt het realisme om 
de hoek kijken. Ik zie het mogelijke gevaar ook wel. Want wat doe 
je als je tegenslag hebt en met een mindere reeks begint? Dan is 
het hard werken om onderin weg te komen.”

Wat is de doelstelling van Forum Sport?
“We willen op een frisse manier voetballen, als een collectief en 
met veel energie. Als de toeschouwers dat kunnen zien, zou ik dat 
mooi vinden. Het zal een pittige strijd worden, maar ik denk dat 
we in ieder geval moeten proberen bij de eerste vijf te komen en 
of er dan meer inzit, zien we later wel. Ik heb een jonge, talent-

volle ploeg. Ik ben helaas wel twee grote talenten kwijtgeraakt. Ze 
gaan in Duitsland bij Werder Bremen voetballen. Voor mij is dat 
jammer, maar ik gun het ze van harte.”

1B als klasse is jou niet vreemd. Je werd er met 
RKAVV tot twee keer toe kampioen van, in 2011  
en 2015.
“Dat zijn mooie herinneringen. In 2011 was heel speciaal omdat 
het de eerste keer in de clubgeschiedenis was dat RKAVV in de 
hoofdklasse terechtkwam. In 2015 wonnen we ook nog de dis-
trictsbeker en haalden we in het landelijke bekertoernooi de halve 
finale en werden daarin door IJsselmeervogels uitgeschakeld.
Maar 1B van toen is natuurlijk niet vergelijkbaar met die van nu. 
Destijds moesten we ook tegen clubs van buiten de regio. Dit 
seizoen zal het, zoals gezegd, elke wedstrijd extra genieten zijn.”

Zie jij een duidelijke favoriet?
Nee. Ik zie geen ploeg van de anderen weglopen. Niet zoals vorig 
seizoen in de eerste klasse met WV-HEDW, dat al snel een grote 
voorsprong had en met veertien punten meer eindigde dan num-
mer twee. Daar is niet veel aan. Je hebt weleens clubs die veel geld 
spenderen om meteen door te stoten, maar die zijn er volgens 
mij in deze klasse niet. Ik denk dat er uiteindelijk wel drie, vier 
ploegen echt om het kampioenschap zullen strijden. Maar wie dat 
zullen zijn, geen idee. Ik vlak geen ploeg uit, ook niet die net zijn 
gepromoveerd. De beslissingen zullen heel laat vallen.”

Opgericht:  1 juli 1998
Clubkleuren:  blauw/donkerblauw
Vorig seizoen:  zevende plaats zaterdag- 
 eerste klasse A

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Prins Bernardlaan 242, 2273 BP Voorburg
Website:  www.forumsport.nl
Twitter:  @forumsport_1

FORUM SPORT

Keepers:
Petter van Pruijssen
Ali Mir Osman
Bas Tanis
Verdedigers:
Martijn Brummer
Gijs Hebing
Timo Ploemen
Padmore sarfo Mensah
Jacco Scholten
Jordi de Wit

Middenvelders:
Marc du Chatenier
Haitam el Marid
Ruben Gyamfi
Nychel L’Ami
Justin van Otterloo

Aanvallers:
Pjer Bom
Hayden Bergen
Luuk Goedbloed 
Lucius Gyamfi
Sven Koppenol
Edo Saurwalt

Begeleiding:
Bas Steffens hoofdtrainer
Marcel L’Ami assistent-trainer
Jochem Verbaan hersteltrainer
Matthijs Seilberger spitsentrainer
Floris Duivenvoorde leider
Ronald Mens materiaal
Gertjan de Zoete teammanager
Karel Holstein assistent-grensrechter
Lilian de Graaf fysiotherapie
René Heijsteeg verzorging

FYSIOTHERAPIE MIKE SOYER

FYSIOTHERAPIE
MIKE SOYER

Afm. 600 x 75cm

Afm. 300 x 75cm
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Selectie HVV 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING HVV-TRAINER ANDRÉ WETZEL

‘HVV weet altijd pas na vier, vijf  
wedstrijden hoe sterk het echt is’

Wat een indeling!
“Het is een mooi stel clubs bij elkaar, ik verheug me erop. Ik ga 
veel bekenden tegenkomen. Een flink aantal collega’s zal waar-
schijnlijk ‘meneer’ tegen me zeggen, omdat ik hun trainer ben 
geweest, haha.”

Deze eerste klasse B betekent veel derby’s én een  
versterkte degradatie.
“Voor ons als ploeg die zal moeten wennen aan het hogere 
niveau, was het wel lekker geweest als er minder clubs hadden 
hoeven degraderen. Maar ik maak mij er voorlopig niet druk om. 
En of er nou één, twee, drie of vier degraderen, het principe blijft 
hetzelfde. Je moet zorgen dat je genoeg ploegen onder je houdt.”

Wat is de doelstelling van HVV?
“Ons handhaven, dat is logisch. Dat is ook de doelstelling naar 
buiten toe, maar ik verkondig in de kleedkamer altijd nog een 
tweede ambitie. Dat zou het linkerrijtje kunnen zijn, of misschien 
zelfs de top-5. Of er zit gewoon niet meer in en moeten we pro-
beren net boven de streep te blijven. De tweede doelstelling hangt 
af van hoe de eerste weken verlopen. Bij HVV weten we altijd pas 
echt hoe sterk we zijn na vier, vijf competitiewedstrijden. Want ik 
had mijn selectie pas begin september compleet. HVV’ers vieren 
lang vakantie en hebben als student in augustus hun introweken.”

Is de ploeg veel veranderd ten opzichte van het  
afgelopen seizoen?
“Het heeft niet meegezeten, want ik ben van de twintig spelers 

van vorig jaar de helft kwijt. Er is een aantal gestopt en een aantal 
zit in het buitenland voor zijn studie of stage. Dat laatste groepje 
komt wel weer terug, maar dat duurt even. Toch denk ik dat we 
niet echt zwakker zijn geworden. Ik heb kunnen putten uit ons 
team van onder 23 jaar en er zijn twee jongens van buiten komen 
binnenlopen, wat voor HVV niet zo gebruikelijk is. Het is een 
Amerikaanse spits en een speler die bij Quick Boys heeft gespeeld 
en het leuk vindt om met een vriendje bij HVV samen te spelen. 
Ik kan ze goed gebruiken.”

Jij bent de oudste trainer in deze competitie.
“Ik roep al vier jaar dat het mijn laatste seizoen wordt. Dat zou 
het nu kunnen zijn, maar zo lang ik er nog plezier aan beleef om 
met jonge mensen te werken, ga ik ermee door. En dit seizoen is 
het met deze klasse wel weer heel leuk. Ik ga er hoe dan ook wel 
drie maanden tussenuit, omdat ik in december, januari en februa-
ri met mijn vrouw naar Australië en Nieuw-Zeeland ga. Dat stond 
al heel lang in de planning en moet er nu echt van komen.”

Zie jij een duidelijke favoriet voor de eerste plaats?
“Dat moet je niet aan mij vragen, ik heb geen idee hoe sterk de 
tegenstanders zijn. Ik heb er in de voorbereiding een paar gezien, 
Den Hoorn en Die Haghe, en het zou me verbazen als deze 
ploegen niet in het linkerrijtje terechtkomen. Ik vond het prettig 
te constateren dat ze goed en verzorgd voetbal spelen, van zulke 
tegenstanders houdt HVV wel.”

Opgericht:  1 september 1883
Clubkleuren:  geel-zwart
Vorig seizoen:  promotie uit zondag- 
 tweede klasse D

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag
Website:  www.konhcvv.nl
Twitter:  @konhcvv en @HaagseVV

Keepers:
Guus Dicke
Aly Mohamed
Witte van Berckelaer
Ilya Lebedev
Verdedigers:
Max Hagemann
Diederik Janssen
Ole de Mooij
Wouter Vrijmoet
Chongyi Tjin-Asjoe
Gilian Buijk
Storm de Kam

Middenvelders:
Dante van der Heijden
Juriaan van Wijngaarden
Max van Gijn
Quinten Jakobs
Abdelrahman Mohamed
Joppe van der Bruggen

Aanvallers:
Connor Coward
Joppe Dekker
Boris Gorlee
Phil Altimari
Lucas Braxhoofden
Job Gerretzen
Benjamin Marey
Felipe Bello

Begeleiding:
André Wetzel hoofdtrainer
Burak Uyar assistent-trainer
Fabian Colpa keeperstrainer
Robert Jan Mansholt teammanager
Harm Garvelink teammanager
Arnout baron van Lawick teammanager
Arend Weijs verzorger/fysiotherapeut
Evert Jelgerhuis Swildens assistent-scheidsrechter
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Selectie SV Honselersdijk 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING HONSELERSDIJK-TRAINER ANDRÉ LOURENS

‘Elke wedstrijd is een finale’
Wat een indeling!
“Dit is veel leuker dan wedstrijden buiten de eigen regio spelen. 
Nu komen we elke week bekenden tegen. Ik heb met collega Rob 
de Lange van VUC samengespeeld bij RVC en André Wetzel van 
HVV was mijn trainer. Afgelopen seizoen was er geen moer aan 
om uitwedstrijden in Monnickendam en Zuidoostbeemster te 
spelen. We hebben er ook weleens ’s avonds moeten voetballen 
en dan stonden we in de file. Ik denk dat de penningmeesters ook 
blij zijn. We hoeven nergens met de bus heen.” 

Maar derby’s hebben vaak rare uitslagen en dan is er ook 
nog een versterkte degradatie. 
“Elke wedstrijd is een finale! Iedereen zal zo snel mogelijk uit het 
rechterrijtje willen komen. Met een gewone degradatieregeling 
kan je eerst nog eens kijken hoe alles er voorstaat en neem je vaak 
wat meer risico’s. Nu moeten we er meteen bovenop, elk punt telt. 
Het zal er vanaf spatten. En het is simpel: aan het einde zal een 
aantal clubs de pineut zijn.”

Wat is de doelstelling van Honselersdijk?
“We willen leuk voetbal laten zien en met lef spelen. Dan zien we 
wel waar we uitkomen. We hoeven niet naar de vierde divisie, 
het mag natuurlijk wel. Je moet ook wat mazzel hebben. Vorig 
seizoen hebben we bijna geen blessures gehad en was het slot 
van de competitie schitterend. Alles viel goed en we bleven tien, 
elf wedstrijden ongeslagen. Maar wat als we drie, vier blessures 
krijgen? Dan kan het best weleens lastig worden. Andere clubs 

zitten mogelijk wat ruimer in hun spelers. Wij doen het voorna-
melijk met jongens uit eigen jeugd en eigen dorp. Het voetbal is 
in Honselersdijk zeker niet alleen die negentig minuten. Het is 
een bindmiddel en we willen met elkaar plezier hebben.”

Bijzonder is dat jij als trainer bij twee andere clubs uit 
1B hebt gezeten, bij Forum Sport zelfs een periode van 
twintig jaar en ook nog drie jaar bij Voorschoten’97. Hoe 
vind je het om tegen die clubs te spelen?
“Het zal als thuiskomen voelen. Ik ben bij beide clubs door de 
voordeur weggegaan en kijk met veel plezier op die perioden 
terug. Ik gun ze ook het allerbeste. Alleen in die negentig minu-
ten dat ik met Honselersdijk tegen ze speel, zijn we even geen 
vrienden. Maar het wederzijds respect zal er altijd zijn. Dat zal 
met de anderen ook zo zijn. Het is leuk dat er clubs zijn die nooit 
eerder in competitieverband tegen elkaar hebben gespeeld. Den 
Hoorn-Honselersdijk is zo’n nieuwe derby in het Westland.”

Welke club acht jij de grootste kanshebber voor het 
kampioenschap en zodoende een plek in de vierde 
divisie?
“Ik geef Den Hoorn een goede kans. Hetzelfde geldt voor Noot-
dorp en Voorschoten. En vlak UVS niet uit. Die komen uit de 
tweede klasse, maar hebben grote ambities. Zoals gezegd, het 
wordt spannend. Het zou me niets verbazen dat de beslissingen 
boven- en onderin pas op de laatste speeldag zullen vallen.”

Opgericht:  6 mei 1964
Clubkleuren:  oranje-wit
Vorig seizoen:  vijfde plaats zaterdag- 
 eerste klasse A

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Strijphorst 2, 2675 WN Honselersdijk
Website:  www.svhonselersdijk.nl
Twitter:  @svhonselersdijk

Keepers:
Barry Botman
Quinten van der Helm
Lance Kooij
Quinn van Zanten

Verdedigers:
Luuk Boers
Nick Duijvestijn
Brent Gardien
Michel van Giesen
Rick Grootscholten
Vince van Hagen
Nigel Hendriks
Branco Kok
Max van der Kraan
Jorne Persoons

Pawel Rubin
Rik van Schie
Stef van der Vlis
Ricardo van der Zijden

Middenvelders:
Lars Ammerlaan
Lowell Dijkhuizen
Daan van Elswijk
Nick van der Kraan
Max Onings
Don Peters
Youri Riepe
Joey Valstar
Milan Vijftigschild
Ben Wagener

Aanvallers:
Kevin Bogaards
Steyn de Bruijn
Bart van der Ende
Luke Groenenboom
Stijn Hofland
Joey van Marrewijk
Brian Valstar
Rob van Veen
Tom van Veen
Bas van der Voort

Begeleiding:
André Lourens hoofdtrainer
Sjaak Brunt conditie- en 
hersteltrainer

Jasper Steringa trainer Honselersdijk 2
Janco Koole keeperstrainer
Rob Noordermeer assistent-trainer
Marina van der Meer medische staf
Patricia Gardien medische staf
Nico Bruggeling leider Honselersdijk 1
Perry Ruinard leider Honselersdijk 1
Dick Hendriks leider Honselersdijk 2
Alex Voskuil leider Honselersdijk 2
Alexander Wagener assistent-   
scheidsrechter
Frans Brochard assistent-          
scheidsrechter
Steven van Ervan assistent-       
scheidsrechter/tuchtzaken
Jan van Marrewijk tc-lid selectie
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Selectie SV Nootdorp 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING NOOTDORP-TRAINER MARCO JALINK

‘Ik vermoed dat wij als de te kloppen  
ploeg worden beschouwd’ 

Wat een indeling!
“Vooral voor het publiek is het heel leuk. Ik ben benieuwd hoe-
veel mensen erop afkomen. Vorig seizoen speelden we tegen clubs 
als ZOB uit Zuidoostbeemster en Zwaluwen’30 uit Hoorn en dat 
sprak natuurlijk niet tot de verbeelding. Wat nu wel een dingetje 
is, is dat derby’s punten kunnen gaan kosten. In dat opzicht zijn 
de clubs aan de rand van de regio die het derbygevoel niet zo 
zullen hebben, in het voordeel.”

Jij bent Rotterdammer en hebt misschien een ander 
gevoel bij deze indeling dan veel collega’s.
“Als je in deze regio bent opgegroeid, heb je zelf van kinds af aan 
tegen veel van deze clubs gespeeld. Dat is bij mij niet het geval. 
Maar ik ga mijn derde jaar bij Nootdorp in en ken inmiddels veel 
clubs van hier. Dus vind ik het prima zo. Bovendien, ik weet niet 
of we beter af waren geweest in de eerste klasse uit de Rotter-
damse regio. Met name de top van die afdeling lijkt me toch iets 
sterker dan de onze. Xerxes, RVVH, Brielle, dat zijn echt sterke 
ploegen.”

En dan is er ook nog een versterkte degradatie…
“Een aantal clubs zal handhaving als doelstelling hebben. Zij 
zullen elk puntje koesteren en hun speelstijl daarop aanpas-
sen, mogelijk met een vijfmansblok achterin en gokkend op de 
counter. Ja, dat gaat dan ten koste van het aanvallend voetbal. 
Omdat ik denk dat veel collega’s Nootdorp als de te kloppen ploeg 
beschouwen, kunnen we er elke week flink tegenaan. We zullen 
het moeten laten zien.

“Ik heb met Xerxes in de zondag-tweede klasse al eens zo’n 
versterkte degradatie meegemaakt. Dat had toen te maken met 
de herindeling van de divisies. Toen moest je vijf clubs onder je 
houden om erin te blijven. Dus duurt het een tijd voordat je je 
echt veilig kan voelen. Het was heel spannend. Dat wordt het nu 
op zeker weer. De beslissingen zullen in ieder geval niet vijf, zes 
wedstrijden voor het einde al zijn gevallen.”

Bijna alle trainers noemen Nootdorp inderdaad als kam-
pioenskandidaat. Vind je dat gek?
“Op zich niet. Nootdorp heeft al eens in de hoofdklasse gespeeld 
en we zijn vorig seizoen tweede geworden in de eerste klasse en 
haalden de finale van de play-offs. Ik heb ook veel vertrouwen in 
mijn ploeg. We zijn wel een paar sterkhouders kwijtgeraakt en het 
is afwachten hoe hun vervangers het zullen doen. Wij beginnen 
ook gewoon op nul punten en moeten het meteen zien af te 
dwingen.”

Zie jij in 1B een duidelijke favoriet voor de titel?
Nee, het zal dicht bij elkaar liggen. Ik zie een top-5: Voorscho-
ten’97, UVS, Den Hoorn, Forum Sport én Nootdorp. Het is ook 
afhankelijk van of je blessurevrij blijft en geen lange schorsingen 
oploopt. Dat zijn belangrijke aspecten. Er werd vorig seizoen 
bijvoorbeeld meer van een club als Forum Sport verwacht, maar 
hun spits raakte al  snel geblesseerd en dat heeft dan meteen 
invloed.”  

Opgericht:  12 januari 1950
Clubkleuren:  geel-zwart
Vorig seizoen:  tweede plaats zaterdag- 
 eerste klasse A

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 15.00 uur

Adres:  De Poort 8, 2631 PT Nootdorp
Website:  www.svnootdorp.nl
Twitter:  @svnootdorp

Keepers:
Michael de Leeuw
Casper Catsburg
Verdedigers:
Gillian Pieper
Chris van den Boogaard
Peter LoMonaco
Rodney Ebing
Angelo Ravenberg
Gabriël Garcia Mendes
Jardel Drenth
Michael Fleer

Middenvelders:
Dylan Ligeon
Lugino Schubert
Jop Verhagen
Vincent Romeijn
Ryan Lugtigheid
Randy Stanneveld
Joshua Steenvoorden

Aanvallers:
Mo Ouarraki
Le-Shawn Lisse
Jeremy Burke
Joey van Maaren
Shwendell Cijntje
Joep van Wijk
Pim Hulst

Begeleiding:
Marco Jalink hoofdtrainer
Dick Sloos assistent-trainer
Rob Lindeman assistent-trainer
Gianni Kamperveen keeperstrainer
Marco Toonen teammanager
Ad van Eijk teammanager
Yannick Blom selectiemanager
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Selectie UVS 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING UVS-TRAINER KEVIN KRISHAN

‘Voor onze oudere leden is deze  
klasse pure nostalgie’

 Mooie indeling!
“Vooral de oudere leden bij ons hoopten hier al op. Voor hun is 
het pure nostalgie, al die clubnamen uit een ver verleden. UVS-
DHC en UVS-VUC schijnen vroeger mooie potjes geweest te 
zijn. Het leeft dus wel bij ons en dat is wat je wilt.”

En voor jou persoonlijk? Jij bent met 33 jaar de jongste 
trainer van 1B.
“Ik heb voor het eerste elftal bij UVS eerst de A1 getraind. Daar 
speelden we al tegen clubs als Forum Sport en DHC. Ik vind het 
leuk om in deze eerste klasse veel bekenden tegen te komen, maar 
ik had het persoonlijk ook niet erg gevonden als we met ploegen 
uit de buurt van Amsterdam en Utrecht te maken hadden gekre-
gen. Altijd interessant om bij clubs te komen die je nog niet kent. 
Maar als ik had mogen kiezen, had ik ook voor deze indeling 
gekozen. Ik denk wel dat de clubs in West 2 over het algemeen 
sterker zijn dan in West 1.” 

Derby’s staan bekend om soms rare uitslagen en dan is 
er ook nog een versterkte degradatie.
“Het wordt spannend en zou kunnen betekenen dat er behouden-
der gaat worden gespeeld. Dat gaat dan ten koste van de aantrek-
kelijkheid van het spel. Maar laten we hopen dat dat meevalt.”

UVS is afgelopen seizoen gepromoveerd uit de tweede 
klasse. Is er de ambitie om meteen door te stoten naar 
de vierde divisie?
“Een promovendus denkt in eerste instantie aan handhaven. We 

willen een stabiele eersteklasser worden. Maar mocht gedurende 
het seizoen blijken dat er meer inzit, dan gaan we er natuurlijk 
voor. We hebben in ieder geval een goede organisatie om de ploeg 
heen. Er wordt altijd gezegd dat clubs uit het zaterdagvoetbal 
sterker zijn dan die van zondag. Dus is het aannemelijk dat de vijf 
clubs die al in de zaterdag-eerste klasse speelden, in het voordeel 
zijn. De anderen, waaronder UVS als gepromoveerde club, moe-
ten dan om het klassebehoud spelen.”

Is het een nadeel om de jongste trainer te zijn?
“Nee, hoor. Je ziet ook in het betaald voetbal veel jongere trainers 
zich staande houden. Bayern München heeft bijvoorbeeld een 
jonge trainer en dat was tot voor kort in de eredivisie het geval 
bij Fortuna. Natuurlijk mis ik in vergelijking met andere trainers 
ervaring, maar ik heb Henk Brandt als een van mijn assistenten. 
Dat is een zeer ervaren trainer die heel veel heeft meegemaakt. 
Hij staat me bij. Zoals Van Nistelrooy/Rutten bij PSV? Ja, zoiets.”

Zie jij een duidelijke kanshebber voor het  
kampioenschap?
“Ik denk allereerst aan Nootdorp en Voorschoten’97. Die clubs 
haalden vorig seizoen een periodetitel in de eerste klasse en Noot-
dorp kwam in de finale van de play-offs. Ook verwacht ik wel een 
en ander van Den Hoorn.”

Opgericht:  1 april 1914
Clubkleuren:  blauw-wit
Vorig seizoen:  kampioen zaterdag  
 2e klasse C

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Oegstgeesterweg 4B, 2324 BZ Leiden
Website:  www.uvs-leiden.nl
Twitter:  @LVVUVS

Keepers:
Delano van Wanrooij
Wesley Kerkvliet
Niels van Beelen

Verdedigers:
Isi Adima
Sven Verlaan
Lars Verlaan
Mart Spierdijk
Marvin Sloos
Jeffrey van Kempen
Romello Cuvelier
Jay Niersman
Axel Pison
Bjorn van Sigt
Daan Dekker

Zakariya Kchka
Emmanuel Brown

Middenvelders:
Max Arnoldus
Thijs de Roy van Zuijdewijn
Jesse Hulters
Boris Muller
Ruben Leugering
Abdelkarim Maatoug
Matthew van Ulden
Roy Verplancke
Benk Driessen
Sam van der Vlist
Samir Foudal
Siyabonga Mthiyane

Aanvallers:
Mitchell Abdoel
Chris Hagi
Loyd van der Wilden
Raul Dubbeldeman
Jim Brugman
Tomas Tavilla
Enrico Geus
Tim van Dam
Yori Mittelmeijer
Thom de Vries
Daan van der Zwaan
Stijn van Stigt
Boy Tetteroo
Milan Bremmer
Vincent Wijnands
Hicham Mokhtari

Begeleiding:
Kevin Krishan trainer
Henk Brandt assistent-trainer
Ton de Rooy assistent-trainer
Arnold Overdijk assistent-trainer
Ronald van Kesteren keeperstrainer
Christa van Roessel medische staf
Michael Lamers teammanager
Lucas Riethoven technisch manager
John Schmidt assistent-grensrechter
Matthijs Heemskerk conditietrainer 

Kuiper Keukenrenovatie
Industrieweg 2B
2631 PG  Nootdorp

06 5254 0719
paul@kuiperkeukenrenovatie.nl
www.kuiperkeukenrenovatie.nl 

Paul Kuiper

visitekaartje Kuiperkeukenrenovatie.indd   1 26-03-18   11:40

HORESCA HORECAVO 
trotse hoofdsponsor van U.V.S
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Selectie VELO 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING VELO-TRAINER KEVIN VAN DER GEEST

‘We hebben veel ervaring ingeleverd, 
maar er staan altijd anderen op’

Wat een indeling!
“We hadden er natuurlijk op gehoopt, maar we dachten dat het het 
niet zou worden, omdat de KNVB waarschijnlijk zijn eigen plan zou 
trekken. Superblij dat het toch is gelukt. Dat er zo’n klasse kan worden 
geformeerd, is het grote voordeel van het samenbrengen van zaterdag- 
en zondagclubs. Én de penningmeesters zijn van die busreizen af.”

Je had al VELO-Honselersdijk als derby, maar daar komt in 
ieder geval VELO-Den Hoorn bij.
“Bij die wedstrijden zal het ramvol zijn en zal er bij VELO een derde 
helft worden georganiseerd. Maar ook Die Haghe kan op de fiets naar 
ons, en andersom.”

Maar derby’s kunnen een raar verloop hebben en boven-
dien is er een versterkte degradatieregeling. Zal dat aan 
het voetbal te zien zijn?
“Het zal misschien ten koste gaan van het voetbaltechnische aspect en 
er zal dan meer strijd worden geleverd. Maar is dat erg? Strijd hoort er 
altijd geleverd te worden. Ik denk dat een aantal clubs heel blij is met 
deze indeling, maar tegelijkertijd ook heel bang is om eruit te vliegen.”

Wat is de doelstelling van VELO?
“We willen in het linkerrijtje komen, dat is lastig zat. We hebben in 
vergelijking met vorig seizoen veel ervaring ingeleverd. Zowel mijn 
eerste, tweede als derde aanvoerder ben ik kwijt. Ze zijn gestopt en 
gaan bij VELO in een vriendenteam spelen. Maar ik maak me geen 
zorgen, er staan altijd anderen op. We hebben al veel jeugd de kans 
gegeven. Voor de coronatijd promoveerde VELO met een soort 

Houdini-act naar de eerste klasse. Ook toen ging er een aantal spelers 
lager spelen. Met het team wat er overbleef, kwam VELO na zeventien 
wedstrijden onderaan te staan, maar was corona de redding, want de 
competitie werd afgebroken. Daarna ben ik gekomen en zijn we gaan 
veranderen en verjongen.”

Zijn clubs die op zaterdag spelen sterker dan die van de 
zondag in dezelfde klasse?
“Dat is deels zo, denk ik. In de breedte is de zaterdag sterker. Ik denk dat 
een club als Die Haghe die in de zaterdag-eerste klasse in het rechterrijtje 
eindigde bij de zondag waarschijnlijk in het linkerrijtje had meegedaan.”

Ben je afgelopen seizoen al op zondag gaan kijken wat je van 
de clubs die zouden gaan overstappen, kon verwachten?
“Nee, dat had niet veel nut gehad, omdat je weet dat er toch veel gaat 
veranderen binnen een selectie. Kijk nu maar naar DHC en VUC. 
Ik voetbal bovendien zondag zelf nog in Quick 3. Ik ben alleen twee 
keer naar Den Hoorn geweest, omdat John Hage daar trainer is. We 
kennen elkaar goed.” 

Is er een duidelijke favoriet?
“Ik denk dat Nootdorp en UVS in ieder geval bij de eerste drie zullen 
eindigen. Volgens mij doen ze bij die clubs veel extra. Mogelijk dat 
nog een andere club zich ook in de strijd om de titel zal mengen. 
Daarna komt er een flink middenblok en dan misschien drie, vier 
clubs die onderin zullen hangen. Als het straks eenmaal is begonnen, 
zal er snel veel duidelijk zijn.”

Opgericht:  14 juli 1930
Clubkleuren:  rood-groen-blauw
Vorig seizoen:  zesde plaats zaterdag- 
 eerste klasse A

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Noordweg 26, 2291 EG Wateringen
Website:  www.velovoetbal.nl
Twitter:  @VELOVoetbal

Keepers:
Deniz Pamuk
Jari Puister
Jason Vis
Verdedigers:
Benjamin El Amrani
Brent Biesheuvel
Mike Das
Rick Das
Bas van Dommelen
Mart Dubbeld
Reinier Maartense
Dennis van Rijn
Imad Talhaoui
Rens de Vries

Middenvelders:
Manz Djoeneri
Vince van Egmond
Irshan Jagbandhan
Lars de Jong
Ryan Korsuize
Mo Ozdemir
Kenan Schenkeveld
Delano Vogel
Gino van de Water
Aanvallers:
Abel Dries
Joey Kouters
Roderick Meinema
Ricky van Mierlo

Max Spilker
Joran ter Schiphorst
Tony van den IJssel
Begeleiding:
Kevin van der Geest hoofdtrainer
Peter Hartgring assistent-trainer
Michel Huisert keeperstrainer
Sander Pronk keeperstrainer
Paul Zwinkels teammanager
Kees de Jongh verzorger
Rick Maartense assistent-scheidsrechter

26 Competitiegids Eerste klasse B 2022 / 2023 27Competitiegids Eerste klasse B 2022 / 2023



Selectie VUC 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING VUC-TRAINER ROB DE LANGE

‘Er zal veel publiek komen, maar we 
moeten die mensen dan wel vermaken’

Wat een indeling?
“Dit is een droomindeling. Alles lekker dicht bij elkaar. We hoe-
ven niet meer met de bus naar Brabant!”

Veel derby’s, maar ook een versterkte degradatie. Wat 
zal dat met het voetbal doen?
“Ik vrees dat er een aantal clubs verdedigend zal gaan voetballen. 
Ik hoop dat het meevalt. Want deze klasse met al die bekende 
clubs is leuk en er zal veel publiek op afkomen, maar die mensen 
moeten we dan ook wel vermaken.”

Wat is de doelstelling van VUC?
“Ik heb de opdracht gekregen om aantrekkelijk, aanvallend voet-
bal te spelen. Ik denk ook dat ze mij daarom hebben aangesteld. 
Ik heb bij TONEGIDO, VVSB en DHC duidelijk getoond hoe ik 
mijn ploegen wil laten spelen.”

De hele selectie van vorig seizoen is weg bij VUC en je 
moest een nieuwe groep samenstellen. Is dat gelukt?
“Als iedereen fit is, heb ik zeker een goede ploeg.  Maar we 
konden het seizoen helaas niet volledig beginnen. Zo is onder 
anderen Jeffrey van Roon herstellende van de beenbreuk die hij 
bij DHC uitgerekend in de wedstrijd tegen VUC opliep. Ik heb 
een vrij smalle selectie. Voor het middenveld en de verdediging 
had ik er nog wel een paar jongens bij willen hebben. Maar ik ben 
optimistisch. Ik hoop dat de supporters van VUC de ploeg snel 
zullen omarmen.”

Je speelt tegen bekende clubs, maar jij persoonlijk zal 
ook veel bekenden tegenkomen.
“Heel veel. Ik heb bijvoorbeeld onder André Wetzel getraind bij 
de jeugd van VCS. Toen zag je al dat het een goede trainer was, 
vooral tactisch heel sterk. Ik kan me goed voorstellen dat HVV er 
alles aan heeft gedaan om hem bij de club te houden.
“Maar er zullen meer mooie ontmoetingen zijn. Ik zal voor het 
eerst tegen een ploeg spelen, waarin mijn zoon Frank zit. Hij 
speelt dit seizoen bij Die Haghe. Frank wilde niet met me mee 
van DHC naar VUC, omdat hij als zoon van de trainer wilde 
voorkomen dat er vooroordelen zouden ontstaan. Nee, ik vind 
het helemaal niet lastig om tegen hem te spelen. We zijn sport-
mensen. Ik gun Frank het allerbeste bij Die Haghe, alleen als hij 
tegen VUC speelt, ben ik niet voor hem.”

Over André Wetzel gesproken, ook John van der Lubbe 
is zo’n coryfee uit het Haagse voetbal. Hij werd met VUC 
twee keer kampioen van de hoofdklasse. John wordt dit 
jaar 85, maar komt nog elke thuiswedstrijd kijken.
“Dat is zeker een grote naam. Nadat ik met TONEGIDO 2 lands-
kampioen was geworden, belde hij me een keer op om te vragen 
of ik trainer van VUC wilde worden. Maar ik werd toen hoofd-
trainer van TONEGIDO.”

Zie jij een favoriet voor de titel?
“Dan denk ik het eerst aan Nootdorp. Dat heeft vorig seizoen be-
wezen een sterke ploeg te hebben. Verder zit UVS goed in elkaar 
en is Den Hoorn zeker ook een kanshebber.”

Opgericht:  15 augustus 1909
Clubkleuren:  zwart-wit
Vorig seizoen:  achtste plaats zondag- 
 1e klasse B

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Het Kleine Loo 1, 2592 BW Den Haag
Website:  www.vuc.nl
Twitter:  @hsvvucV
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Keepers:
Nick Hasper
Phacha Verhoeven
Kevin Pronk
Axel Ruesen

Verdedigers:
Jeffrey van Roon
Scott Luiten
Roy Speelman
Stijn Lof
Levi Schipper
Ennis Akona
Patrick Batist
Olaf Schijvens
Nana Nyama
Ricky Berkhuijsen

Daniël den Dekker 
Daan Beck
Dail Starke
Sergio Bijenhof de la Barra
Tayip Huyyuk
Adam Sari

Middenvelders:
Melvin Vissers
Jessy Nouman
Max Otten
Shyvanni Lampe
Jaeyno van der Does
Kiefer Vermeulen
Maarten den Dekker
Tom van Miert
Jamal Verwey
Imad Bourjali

Aanvallers:
Aimen Said
Jordy Brouwer
Quint van der Kraaij
Djamairo Rigters
Andy Sarpong
Tim de Graaf
Mark ten Cate
Carlos Massoxi
Amine Quedach
Achraf El Farissa
Harun Sari
Carlos Sedek

Begeleiding:
Rob de Lange trainer
Danny Kettenis assistent-trainer
Rewien Malaha trainer VUC 2
Rudy Lakwijk keeperstrainer
Oscar Liefhebber teammanager VUC 1
Benny Berkhuijsen teammanager VUC 2
Bert Molenaar medische staf
Esther van der Laan verzorger VUC 2
Gert-Jan van Ast assistent-scheidsrechter du CHATENIER 

vastgoed - huur & verhuur - sale & leaseback
Benoordenhoutseweg 228          telefoon: 070 - 335 00 10
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Selectie Valken’68 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING VALKEN´68-TRAINER DEREK VAN DER PLAS

‘We kunnen een springplank zijn voor 
jonge jongens die hogerop willen’

Wat een indeling!
“Ik heb zelf altijd bij Quick Boys gevoetbald en weet dus hoe het er in 
derby’s aan toegaat. Toen waren vooral de ontmoetingen met Katwijk 
en Rijnsburgse Boys beladen wedstrijden met heel veel publiek. Nu 
krijg ik bij Valken’68 met UVS en Voorschoten’97 te maken. Dat 
wordt leuk.”

Wat zullen de derby’s en de verscherpte degradatie met 
het voetbal doen?
“Uit ervaring weet ik dat derby’s qua voetbal meestal niet de mooiste 
wedstrijden zijn. Maar er staat wel veel spanning op. We zullen dus 
veel vechtvoetbal te zien krijgen, ook in de strijd om de degradatie.”

Wat is de doelstelling van Valken’68?
“We willen ons stapje voor stapje verbeteren. Vorig seizoen eindigde 
de ploeg bovenin het rechterrijtje, nu willen we in het linkerrijtje 
terechtkomen. We moeten zien of dat lukt. Veel spelers zijn gebleven 
en we hebben ons aardig kunnen versterken. Er zijn voornamelijk 
jonge jongens bijgekomen en de vraag is vooral hoe zij tegen het fy-
sieke aspect bestand zijn. Ik heb afgelopen seizoen al wat wedstrijden 
in de eerste klasse gezien, maar dat was dan meestal tegen ploegen 
uit West 1. Van mijn assistent Erwin van der Nagel hoor ik dat er in 
Noord-Holland technischer wordt gespeeld en dat er in de Haagse 
regio meer strijd wordt geleverd. We kunnen er dus tegenaan.”

Waar komen de nieuwe spelers vandaan?
“Vroeger kwamen er voornamelijk van buitenaf spelers naar Val-

ken’68 om hier hun carrière af te bouwen, maar die tijd is geweest. 
De club kan nu een springplank zijn voor jonge jongens uit de Bol-
lenstreek die naar de tweede of derde divisie willen. Bij ons kunnen 
ze minuten maken. Zo hebben we er onder anderen drie jongens van 
Rijnsburgse Boys bij en ook drie van mijn oude club Quick Boys. Het 
is in deze streek een kwestie van ons kent ons en kunnen ze elkaar 
aansteken. Ik heb een mooie mix van ervaren spelers in de as en 
jonge spelers.”

Leeft Valken’68 ook in de Bollenstreek?
“Ik hoop dat mensen van Rijnsburgse Boys en Quick Boys ook eens 
bij ons komen kijken. Misschien is het in plaats van met hun club 
mee te gaan naar een uitwedstrijd tegen De Treffers ofzo leuker om 
Valken’68 eens te zien. Dat is lekker dichtbij. We hebben nu de jon-
gens van die clubs bij ons en ik ben zelf natuurlijk ook een ras-Quick 
Boys-man. Hopelijk zijn ze in Katwijk en Rijnsburg nieuwsgierig hoe 
wij het er vanaf brengen. Ze zijn van harte welkom in Valkenburg. 
Veel is natuurlijk afhankelijk van de resultaten. Als we alles verliezen, 
is dat nou niet een reden om eens lekker te komen kijken. Maar daar 
ga ik niet vanuit.”

Is er in 1B een duidelijke favoriet voor het kampioenschap?
“Die zie ik niet, maar ik ben nieuw in deze klasse. Ik verwacht wel 
een en ander van UVS, Nootdorp, Voorschoten’97 en misschien 
VELO.” 

Opgericht:  30 mei 1968
Clubkleuren:  geel-rood
Vorig seizoen:  achtste plaats zaterdag- 
 1e klasse A

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Duyfraklaan, 2235 SL Valkenburg
Website:  www.valken68.nl
Twitter:  @Valken68

Keepers:
Jordi Blikman
Joris van Harmelen
Thijs Scheffer
Kas Vaneman

Verdedigers: 
Martijn Blom
Tom Dijkhuizen
Pepijn van Duijvenvoorde
Jelmer van Egmond
Mike Glasbergen
Stijn Haasnoot
Thijs den Hollander
Nick de Jong

Peter Kuijt
Chris de Lange
Brian van Noort
Willem Ros
Jesper Slootweg

Middenvelders:
Joshua Cooper
Rick Dijkhuizen
Bart Duiker
Matthijs de Mooij
Stephan de Mooij
Lars Oudshoorn
Sander van der Post
Bas Roorda
Chris Volwater

Lars Wietsma
Sammy Zandbergen

Aanvallers:
Samet Arikan
Bas van Delft
Huig van Duijn
Hasan Erdogan
Pepijn de Jong
Stijn Kalee
Marc Langeveld
Mohamed Rayi
Rody Redel
Bas Star
Julian Star
Ilja de Vries

Begeleiding:
Derek van der Plas hoofdtrainer
Floor van Duyn assistent-trainer
Erwin van der Nagel assistent-trainer
Mike de Boer trainer Valken’68 2
Henk van der Nagel assistent-trainer 
Valken’68 2
Johan de Winter teambegeleiding 
Dennis de Raadt teambegeleiding 
John van Leeuwen teambegeleiding
Harmen van Delft medische staf
Dirja Masmeijer medische staf
Rick van der Wel medische staf
Marco Boot assistent-scheidsrechter
Rein Klinkerberg assistent-scheidsrechter

Het is bijzonder om een plek in het dorp te zijn waar jong en oud van houdt.  
Een vertrouwde basis, waar je vrienden voor het leven maakt. 
Waar je leert winnen en verliezen.

Valken ‘68 is een plek waar je groeit.
Tot bloei komt.
Sportief en als persoon.

Zo hebben wij dat bij de club ervaren, van kleins af aan.
En dat gevoel gunnen we iedereen.

Daarom zijn we de trotse hoofdsponsor van v.v. Valken ‘68.

Met heel ons 
geel rode hart!
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Selectie Voorschoten’97 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING VOORSCHOTEN’97-TRAINER JONATHAN JONK

‘De wedstrijden tegen UVS  
worden beladen potjes’

Wat een indeling!
“Vooral lekker dichtbij allemaal. We hoeven niet meer naar 
Monnickendam. Volgens mij kunnen we met de fiets naar vijf 
uitwedstrijden, ideaal voor de supporters. Ik ben zelf niet zo van 
het sentiment. Ik heb vroeger ook niet tegen clubs uit deze klasse 
gespeeld. Die derbysfeer leeft vooral in de Haagse regio, denk 
ik. Onze wedstrijden tegen UVS zullen natuurlijk beladen potjes 
worden.” 

Derby’s hebben vaak een rare uitkomst en dan is er ook 
nog een versterkte degradatie.
“Misschien zijn wij qua derby’s dan wel in het voordeel, omdat 
het bij ons alleen om UVS en Valken’68 gaat. Ploegen die tegen 
degradatie moeten knokken, zullen misschien meer verdedigend 
gaan spelen. Maar je kunt wel op een punt spelen, maar schiet je 
daar veel mee op? Om drie punten te kunnen pakken, zal je er 
toch uit moeten komen.”

Waar gaat Voorschoten’97 voor?
“We gaan minstens voor de top-4. En dan moet het vreemd 
lopen, wil je de nacompetitie niet halen. We hebben een goede 
groep.”

Wil de club zo snel mogelijk naar de vierde divisie?
“Nee, promotie is hier geen hot item. Maar ik ben zelf ambitieus 
en ga dus niet zeggen dat ik blij zou zijn met een zesde of zevende 
plaats. Ik heb het toen ik bij Voorschoten’97 werd aangesteld ook
meteen over die top-4 gehad.

“Ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Ik kijk ook niet 
naar de anderen. Ja, ik zorg er natuurlijk wel voor dat we bij een 
tegenstander niet voor verrassingen komen te staan, maar ik 
houd me vooral met mijn eigen elftal bezig. Wij moeten eerst 
zorgen dat we het zelf goed voor elkaar hebben. Ik denk ook dat 
je pas na zes, zeven speelronden zal kunnen zien hoe de verhou-
dingen binnen deze competitie liggen.”

Vorig seizoen trainde je bij Heerjansdam en die club 
speelde in de eerste klasse met veel clubs uit de Rotter-
damse regio. Had je daar liever tegen gespeeld?
“Daar heb ik nooit aan gedacht, want het zat er al niet in dat 
we als Voorschoten daarbij ingedeeld zouden worden. Dat zou 
qua ligging heel onlogisch zijn. Ik denk dat die eerste klasse in 
de breedte sterker is dan die van ons. Vorig seizoen kon ieder-
een daar echt van iedereen winnen. Heerjansdam werd gedeeld 
vierde. We speelden dertien keer gelijk en hadden er van die 
wedstrijden eigenlijk minstens zes, zeven moeten winnen. Dat 
scheelde zo’n twaalf punten en dan hadden we een stuk hoger 
gestaan, misschien wel eerste. Het was geen toeval dat we zo vaak 
gelijkspeelden, we misten scorend vermogen.”

Zie jij in 1B een duidelijke favoriet?
“Dat niet, maar ik schat wel een aantal ploegen hoger in dan de 
anderen. UVS, Nootdorp, misschien Honselersdijk. En natuurlijk 
Voorschoten’97. Daar loop ik niet voor weg.”

Opgericht:  1 juli 1997
Clubkleuren:  geel-groen
Vorig seizoen:  derde plaats zaterdag- 
 eerste klasse A

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 14.30 uur

Adres:  Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten
Website:  www.voorschoten97.nl
Twitter:  @V97FanZone

Keepers:
Stephan van der Niet
Alessandro Kwant
Verdedigers:
Martijn Hoogenboom
Sem Simonis
Marc van der Voorst
Ronnie Verplancken
Derk Reinders
Bart Vonk
Kauzi Nomen

Middenvelders:
Tom de Koning
Benjamin Beumer
Jim van der Krogt
Guy Smith
Nassim Khiraoui
Mo Maatoug
Bilal Kaddouri
Aanvallers:
Tom Wijnalda
Mo Maatoug 
Ronnie de Roode
Melle Rekvelt
Nick Guyt
Miguel Boersma

Shemiel Constancia
Oualid Maatoug
Begeleiding:
Jonathan Jonk hoofdtrainer
Nick Poot assistent-trainer
Karam Mouchih assistent-trainer
Rob van der Cingel assistent-trainer
Jan Valk keeperstrainer
Rob van de Wijngaard teammanager
Maarten Kriek assistent-scheidsrechter
Cees Daamen fysiotherapeut
Angelique van der Hoogt fysiotherapeut  

al m� r dan 40 jaar vakwerk

Rooseveltstraat 45j    2321 BL  Leiden    071-5617104    info@metselbedrijfzwaan.nl www.metselbedrijfzwaan.nl

.

32 Competitiegids Eerste klasse B 2022 / 2023 33Competitiegids Eerste klasse B 2022 / 2023



Selectie SV Wippolder 2022 / 2023

VOORBESCHOUWING WIPPOLDER-TRAINER MARK MOEN

‘Ik zet in op het ouderwetse linkerrijtje’

Wat een indeling!
“We zijn er superblij mee. Wippolder ligt als club uit Delft zo’n  
beetje op de grens van Den Haag en Rotterdam. Dus was ik bang 
dat wij in een Rotterdams/Zeeuwse afdeling zouden worden 
ingedeeld. Daarom heb ik in juni onze voorzitter en oud-voorzitter 
gemaild met de vraag of we inspraak in de indeling zouden kunnen 
hebben en ze zijn er mee aan de slag gegaan. Geen idee of dat bij de 
KNVB daadwerkelijk invloed heeft gehad op deze indeling, maar 
baat het niet, dan schaadt het niet.”

Maar derby’s hebben vaak rare uitslagen en dan heb je 
ook nog met een versterkte degradatie te maken.
“Er zullen best ploegen zijn die hun speelstijl daarop gaan aanpas-
sen en misschien een soort schaakvoetbal gaan spelen. Dat ben ik 
niet van plan. Wippolder zal aanvallend ingesteld blijven. Er zal 
weleens een wedstrijd zijn dat een tegenstander echt sterker is en 
wij ons daarop zullen instellen. Je moet natuurlijk uitkijken dat je 
niet in de val loopt.”

Wippolder heeft nog nooit eerder in de eerste klasse 
gespeeld. Mogelijk zien veel mensen jullie als degrada-
tiekandidaat. 
“Dat moeten ze dan maar lekker doen. Ik zet in op minstens de eer-
ste zes, zeven plaatsen, het ouderwetse linkerrijtje dus. In mijn tijd 
bij VUC vonden mensen het ook altijd gek als ik zei dat we voor het 
kampioenschap gingen. Maar waarom doe je anders mee? Ik denk 
dat wij bij Wippolder genoeg kwaliteit hebben om in het bovenste 
deel van de stand mee te doen. Het wordt een zware competitie met 

26 speeldagen en daarom heb ik de selectie breder gemaakt.”

Leeft het binnen de club dat Wippolder zo hoog meespeelt?
“Wat ik heb begrepen, is dat Wippolder vroeger niet zo’n goede re-
putatie had en dat het binnen Delft als kleine club werd beschouwd. 
Dat is volledig omgeslagen. We wonnen in de voorbereiding de 
Stad Delft Bokaal en dat was 32 jaar niet voorgekomen. Met trots 
konden onze mensen zeggen dat ze de beste van Delft waren. Een 
momentopname, dat weet ik ook wel, maar het blijft mooi.”

Je komt straks ook VUC tegen, de club waar je meer dan 
tien jaar trainer was en die drie jaar geleden onder jouw 
leiding naar de eerste klasse promoveerde.
“Heel bijzonder. VUC blijft mijn club, ik ben er als vijfjarig jongetje 
met voetballen begonnen. Sterker nog, ik voetbal er nog steeds, in 
VUC 3. Ik kon altijd maar de helft van de wedstrijden meedoen,
omdat ik het niet haalde, eerst door mijn werk bij VUC 1
en daarna bij Wippolder. Maar omdat Wippolder nu op zaterdag
voetbalt en VUC 3 op zondag, zal ik er meer bij kunnen zijn.  
Ik gun VUC ook komend seizoen het allerbeste, alleen niet in de 
twee wedstrijden tegen Wippolder.”

Kanshebbers voor de titel in 1B?
“Het zal heel dicht bij elkaar liggen. Maar Nootdorp heeft altijd  
een sterke ploeg en ik hou van de aanvallende speelstijl die Forum 
Sport altijd speelt. En vergeet Wippolder niet. Wij gaan dus ook 
voor het kampioenschap.”

Opgericht:  19 april 1914
Clubkleuren:  blauw-wit
Vorig seizoen:  kampioen zondag-  
 2e klasse D

Aanvangsuur thuiswedstrijden: 16.00 uur

Adres:  Rijksstraatweg 9, 2628 GZ Delft
Website:  www.svwippolder.nl
Twitter:  @SVWippolder

Keepers:
Dion de Jong
Koen Buijze
Lars van den Berg
Verdedigers:
Ricardo van Heyst
Colin Venema
Jari Seffelaar
Tim Makkus
Pim Sanders
Noah Biemans
Silvano Tarantino
Devin van Leusden
Kyardo van Hijkoop
Joey Emmerink
Melvin Blom
Roy Kemp

Middenvelders:
Jordy Krassenburg
Jasper Tettero
Rik Luisman
Guy Muller
Bud de Bree
Joey Nolten
Luuk van Dill
Nick Zwartjes
Bruce Kaloe
Mark Jongste
Rens Maas
Aadesh Hanoeman
Ritesh Hanoeman
Aanvallers:
Casper Spaan
Daley Uythof
Marco van Trier

Yannick Prade
Quinten Hellemons
Lorenzo Dijksman
Domenico de Vree
Berto de Vree
Tim Lotters
Ryan van den Berg
Rohit Nairanna
Damian van den Berg
Rick Engels

Begeleiding:
Mark Moen hoofdtrainer
Haico Herbert assistent-trainer
Richard Hiep teammanager
Peter Rothfusz teammanager
Peter Stellingwerf teammanager
 

Peter Wennekes assistent-scheids-
rechter
Arthur Alberts verzorger
Rene Koetsenruyter trainer     
Wippolder 2
Karel Sanders teammanager 
Wippolder 2
Rene Schouwstra teammanager 
Wippolder 2
Laurence vd Spek verzorger     
Wippolder 2
Hans Suiker keeperstrainer
Patrick van Leeuwen hersteltrainer
Tijn van der Horst fysiotherapeut
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Speelschema 2022 / 2023 Speelschema 2022 / 2023
SPEELRONDE 9
26 november
Valken’68-Den Hoorn
VUC-DHC
Forum Sport-Voorschoten’97
Die Haghe-HVV
VELO-Wippolder
UVS-Nootdorp
DSO-Honselersdijk

SPEELRONDE 10
3 december
Honselersdijk-Forum Sport
DHC-Valken’68
HVV-VUC
Voorschoten’97-UVS
Nootdorp-VELO
Wippolder-Die Haghe
Den Hoorn-DSO

SPEELRONDE 11
10 december
VELO-UVS
Valken’68-HVV
Die Haghe-Nootdorp
VUC-Wippolder
DSO-DHC
Honselersdijk-Voorschoten’97
Forum Sport-Den Hoorn

SPEELRONDE 12
21 januari
Valken’68-Nootdorp
Forum Sport-HVV
Honselersdijk-DHC
Die Haghe-VELO
DSO-Wippolder
Voorschoten’97-Den Hoorn
VUC-UVS

SPEELRONDE 13
28 januari
HVV-DSO
DHC-Forum Sport
UVS-Die Haghe
VELO-Voorschoten’97
Nootdorp-VUC
Wippolder-Valken’68
Den Hoorn-Honselersdijk

SPEELRONDE 14
4 februari
DSO-Nootdorp
Voorschoten’97-Die Haghe
Honselersdijk-HVV
Valken’68-UVS
VUC-VELO
Forum Sport-Wippolder
Den Hoorn-DHC

SPEELRONDE 15
11 februari
DHC-Voorschoten’97
HVV-Den Hoorn
UVS-DSO
Die Haghe-VUC
VELO-Valken’68
Nootdorp-Forum Sport
Wippolder-Honselersdijk

SPEELRONDE 16
4 maart
Forum Sport-UVS
Valken’68-Die Haghe
DHC-HVV
Honselersdijk-Nootdorp
Voorschoten’97-VUC
DSO-VELO
Den Hoorn-Wippolder

SPEELRONDE 1 
24 september
Die Haghe-Voorschoten’97
VELO-VUC
UVS-Valken’68
Nootdorp-DSO
Wippolder-Forum Sport
HVV-Honselersdijk
DHC-Den Hoorn

SPEELRONDE 2
1 oktober
Den Hoorn-HVV
Honselersdijk-Wippolder
Forum Sport-Nootdorp
DSO-UVS
Valken’68-VELO
VUC-Die Haghe
Voorschoten’97-DHC

SPEELRONDE 3
8 oktober
Die Haghe-Valken’68
VELO-DSO
UVS-Forum Sport
Nootdorp-Honselersdijk
Wippolder-Den Hoorn
HVV-DHC
VUC-Voorschoten’97

SPEELRONDE 4
15 oktober
DHC-Wippolder
Den Hoorn-Nootdorp
Honselersdijk-UVS
Forum Sport-VELO
DSO-Die Haghe
Valken’68-VUC
Voorschoten’97-HVV

SPEELRONDE 5
29 oktober
Valken’68-Voorschoten’97
Die Haghe-Forum Sport
UVS-Den Hoorn
VUC-DSO
VELO-Honselersdijk
Nootdorp-DHC
Wippolder-HVV

SPEELRONDE 6
5 november
DSO-Valken’68
HVV-Nootdorp
Voorschoten’97-Wippolder
Forum Sport-VUC
Honselersdijk-Die Haghe
DHC-UVS
Den Hoorn-VELO

SPEELRONDE 7
12 november
VUC-Honselersdijk
Valken’68-Forum Sport
VELO-DHC
UVS-HVV
Die Haghe-Den Hoorn
DSO-Voorschoten’97
Nootdorp-Wippolder

SPEELRONDE 8
19 november
HVV-VELO
Honselersdijk-Valken’68
Forum Sport-DSO
Voorschoten’97-Nootdorp
DHC-Die Haghe
Wippolder-UVS
Den Hoorn -VUC
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SPEELRONDE 17
11 maart
VUC-Valken’68
UVS-Honselersdijk
VELO-Forum Sport
Die Haghe-DSO
HVV-Voorschoten’97
Nootdorp-Den Hoorn
Wippolder-DHC

SPEELRONDE 18
18 maart
HVV-Wippolder
Forum Sport-Die Haghe
Honselersdijk-VELO
DHC-Nootdorp
Voorschoten’97-Valken’68
Den Hoorn-UVS
DSO-VUC

SPEELRONDE 19
25 maart
VELO-Den Hoorn
UVS-DHC
Die Haghe-Honselersdijk
Valken’68-DSO
VUC-Forum Sport
Nootdorp-HVV
Wippolder-Voorschoten’97

SPEELRONDE 20
1 april
Forum Sport-Valken’68
Honselersdijk-VUC
DHC-VELO
Voorschoten’97-DSO
HVV-UVS
Wippolder-Nootdorp
Den Hoorn-Die Haghe

SPEELRONDE 21
15 april
Valken’68-Honselersdijk
DSO-Forum Sport
Die Haghe-DHC
VELO-HVV
UVS-Wippolder
VUC-Den Hoorn
Nootdorp-Voorschoten’97

SPEELRONDE 22
22 april
HVV-Die Haghe
Honselersdijk-DSO
DHC-VUC
Voorschoten’97-Forum Sport
Nootdorp-UVS
Wippolder-VELO
Den Hoorn-Valken’68

SPEELRONDE 23
29 april
VUC-HVV
DSO-Den Hoorn
UVS-Voorschoten’97
Forum Sport-Honselersdijk
Valken’68-DHC
VELO-Nootdorp
Die Haghe-Wippolder

SPEELRONDE 24
13 mei
Voorschoten’97-Honselersdijk
DHC-DSO
HVV-Valken’68
UVS-VELO
Nootdorp-Die Haghe
Wippolder-VUC
Den Hoorn-Forum Sport

SPEELRONDE 25
20 mei
Forum Sport-DHC
Valken’68-Wippolder
VUC-Nootdorp
Voorschoten’97-VELO
Die Haghe-UVS
Honselersdijk-Den Hoorn
DSO-HVV

SPEELRONDE 26
27 mei
VELO-Die Haghe
HVV-Forum Sport
Wippolder-DSO
Nootdorp-Valken’68
UVS-VUC
DHC-Honselersdijk
Den Hoorn-Voorschoten’97

Speelschema 2022 / 2023

Spieren  
voor SpierenSamen spierziekten  

bij kinderen verslaan

           in actie 
 voor kinderen 
met een spierziekte

Samen

Ga naar 
sportenvoorspieren.nl 
en meld je actie aan

Doe mee!
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