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Beste Westlandianen,
e

Zondag 1 won de 1 thuiswedstrijd voor de competitie en ook Zaterdag 1 is in de
“Winning-mood” in haar “Nederlaagserie”. Verslagen vindt u bij het seniorennieuws.
Komend weekend zijn er bij de jeugd veel bekerwedstrijden.
De jaarvergadering werpt haar schaduw vooruit. Vanaf pagina 3 vindt u de agenda van
de algemene ledenvergadering die op maandag 18 september plaatsvindt en de notulen
van het vorig jaar. Verder is er ook een bericht van de penningmeester.
Tot volgende week.
Renate van der Meer

Wedstrijdsecretariaat
Veld selectie senioren
Veld heren senioren
Veld dames
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal

Zondag 3 september Aanvang 14.30 uur
U.N.A. 1 - Westlandia 1
Adres: Sportpark Zeelst, Sportlaan 1-3 te 55402 ED Veldhoven

Dinsdag 5 september Aanvang: 20.00 uur
Westlandia Za.1 - L.Y.R.A. 1 (Nederlaagserie)
Inhoudsopgave
02
03
13
14
20
20

Trainingsschema senioren en junioren
Kantineberichten
Junioristiek
Programma/uitslagen jeugd
Zaalvoetbal
Ledenadministratie

Bestuur
Voorzitter
Vice-vz/ secretaris
Penningmeester
Commerciële zaken
Voetbalzaken
Jeugd voorzitter
Kantine beheer
Lagere senioren
Technische zaken
Vrijwilligerszaken
Communicatie/Pr
Club algemeen
Facilitaire zaken
Comm.Sportiviteit
Sponsor contact /
Businessclub

Zaterdag 2 september Aanvang: 17.00 uur
Westlandia Za.1 - V.E.L.O. Zon. 1 (KNVB-beker)

Colofon
Van de bestuurstafel
Oude Doos
Senioren Zaterdag/Zondag
Dames
7x7

Sportpark De Hoge Bomen 4, 2671 NZ Naaldwijk (dit is geen postadres)
Tel: 0174-626638, Website: www.rkvv-westlandia.nl
Correspondentie adres: Postbus 77, 2670 AB Naaldwijk
Banknummer Westlandia Rabobank Westland: NL70RABO0135300118

20
22
23
24
28
28

Jeugd:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdsecretariaat:
JO 19
JO 17 + MO17
JO 15
JO 13
JO 11
JO9 – JO5
Jeugdsel.oefenwedstr
Jeugdsel.toernooien
Toernooisecr.recreatief

Stefan Kester
Jaap Boone
Reinier Persoon
Martin Kouwenhoven
Geo v.d. Wilk
Ton van Marrewijk
Jan de Bruin
Henk de Moedt
John Vollebregt
Marjon Duijvestijn
Hans v.d. Bos

0174-631271
010-2470193
0174-414621
0174-622083
0174-628242
06-53579631

Piet van Dijk
Joost Blom
Ted Vollebregt

0174-626818

0174-621180
06-53957961
06-51342190

06-53868439

samkest@xs4all.nl
jboone@xs4all.nl
penningmeester@rkvv-westlandia.nl
commercie@rkvv-westlandia.nl
geo.vanderwilk@caiway.nl
jeugd@rkvv-westlandia.nl
jandebruin@caiway.nl
henkdm@kabelfoon.nl
j.vollebregt@planet.nl
boekie@kabelfoon.nl
jpbos@ziggo.nl
volante@caiway.nl
sportiviteit@rkvv-westlandia.nl
sponsoren@rkvv-westlandia.nl /
businessclub@rkvv-westlandia.nl

Technische Commissie
Gerard de Vreede
Peet Barendse
Ricardo Kortekaas
Ben Nadorp

0174-515732
0174-629357
06-51193543
06-10962000

gjmdevreede@caiway.nl
Wedstrijdsecretaris_dames@rkvv-westlandia.nl
kippen2@caiway.nl
bnadorp@gmail.com

Ton van Marrewijk
Aad Bol
Frans Jansen

06-53579631
06-11228070
0174-621619

jeugd@rkvv-westlandia.nl
secretaris_jeugd@rkvv-westlandia.nl
Jansen.p@tiscali.nl

0174-624021
0174-624021
0174-422760
0174-610802
06-13634647
06-13634647
06-27062434

Wedstrijdsecretaris-O19@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O17@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O15@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O13@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O11@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O9@rkvv-westlandia.nl
Commissiekamer@rkvv-westlandia.nl
Commissiekamer@rkvv-westlandia.nl
jeugdtoernooien@rkvv-westlandia.nl

Arjan van Schie
Arjan van Schie
Wim Verschoor
Jasper Ruijgrok
Peet Barendse
Peet Barendse
Clemens Duwel

Diverse:
Scouting
Scheidsrechterscontact
Senioren en Jeugd
Supportersclub
Ledenadministratie:

J. Verhoeff
Maurice v. Leeuwen
Marina Treurniet

0174-610968

scheidsrechters@rkvv-westlandia.nl
supportersclub@rkvv-westlandia.nl
Ledenadministratie@rkvv-westlandia.nl

Spreuk van de week:

Redactieadres:

Renate v.d. Meer

0174-621058

clubblad@rkvv-westlandia.nl

Als je vanuit je hart spreekt,
zijn weinig woorden nodig

kopij inleveren via redactieadres: clubblad@rkvv-westlandia.nl
of per e-mail bij wedstrijdsecretariaten of via de website

R. van der Meijs

Bezorging/ advertenties/acquisities :
1

scouting@rkvv-westlandia.nl
06-55893629

vóór: maandag 11.00 uur
www.rkvv-westlandia.nl

tel.: 0174 64 32 37 (e-mail: tschalke@caiway.nl)
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Van de bestuurstafel

UITNODIGING
Agenda jaarvergadering maandag 18 september 2017
aanvang 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter, Stefan Kester,
Ingekomen stukken,
Mededelingen,
Goedkeuring notulen jaarverslag 19 september 2016,
Goedkeuring jaarverslag secretaris, jaarverslag TC en jeugdsecretaris zoals in de
Westlandiaan gepubliceerd,
6. Uitreiking J. Endlich beker,
7. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2016/2017,
8. Verslag kascontrole commissie,
9. Uitreiking J. v.d. Enden beker,
10. Uitreiking verenigingsbokaal,
11. Uitreiking verenigingsspeld aan jubilarissen,
12. Bestuursverkiezing:
- aftredend en niet herkiesbaar Marjon Duijvestein
- aftredend en niet herkiesbaar Jan de Bruin
- aftredend en niet herkiesbaar Jaap Boone
- aftredend en niet herkiesbaar Stefan Kester
- het bestuur stelt voor om tot voorzitter te benoemen Geo vd Wilk
- verkiesbaar als bestuurslid algemene zaken: Nico Arkesteijn
- verkiesbaar als secretaris: Karin vd Meijs
13. Westlandia – bestuur en beleid – Geo vd Wilk,
14. Begroting seizoen 2017/2018,
15. Verkiezing lid kas cie,
16. Rondvraag,
17. Sluiting.
Eventuele kandidaten voor het bestuur dienen uiterlijk 3 dagen voor de vergadering bij
de secretaris schriftelijk te worden ingediend met de handtekening van 10 leden en
tevens de bereidverklaring met de handtekening van de kandidaat
J.A.M. Boone, secretaris
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Notulen van de algemene ledenvergadering
van R.K.V.V. Westlandia op maandag 19
september 2016

De presentielijst is getekend door 64 personen: leden, genodigden en de
bestuursleden: Stefan Kester (voorzitter), Jaap Boone (secretaris), Johan
Leerdam (penningmeester), Jan de Bruin (kantinebeheer), Marjon
Duijvestijn (vrijwilligers), Ton van Marrewijk (jeugdcommissie), Henk
de Moedt (lagere senioren), John Vollebregt (technische commissie) en
Geo v.d. Wilk (voetbalzaken)

1. Opening door de voorzitter, Stefan Kester
De voorzitter opent de 94ste algemene ledenvergadering om 19.30 uur en heet de
aanwezige leden van harte welkom in het bijzonder de ereleden en leden van
verdienste. In zijn opening belicht Stefan de plezierige en minder plezierige
gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de prestaties van de selectie-elftallen en de
toekomstverwachtingen.
Enige punten:
− Het eerste zondagsteam heeft afgelopen seizoen een mooie prestatie neergezet.
Zij werd onder leiding van trainersduo Edwin Grünholz en Mourad Mghizrat
kampioen van de hoofdklasse A en promoveerde naar de derde divisie. Het
seizoen werd in stijl afgestolen met het behalen van het Westlands
kampioenschap. De KNVB stelt vele voorwaarden aan het spelen in de derde
divisie, de zogenaamde licentie-eisen. Het hele pakket bestaat uit een 40tal
punten. De vereniging moet drie contractspelers in dienst hebben, er moeten
geconsolideerde jaarcijfers overlegd kunnen worden, de trainer moet in het
bezit zijn van een A-licentie, er moet aan speciale veiligheidseisen voldaan
worden, de jeugdopleiding moet op orde zijn, er mogen geen
betalingsachterstanden zijn enz. Het in dienst hebben van contractspelers is een
heikel punt; wij zijn geen voorstander. Veel supporters zowel bij uit- als
thuiswedstrijden hebben het team gesteund. Dit seizoen is goed begonnen,
spijtig van de nederlaag in de bekerwedstrijd tegen Huizen. Ook het tweede
elftal onder leiding van Harald Tjaden presteerde goed. Zij werd wederom
kampioen in de reservehoofdklasse.
− Het eerste zaterdagteam onder leiding van Theo Verbeek heeft het heel erg
spannend gemaakt. De laatste wedstrijd om te promoveren, verloren zij. In de
nacompetitie wisten zij alsnog de promotie naar de eerste klasse af te dwingen.
Het tweede zaterdagteam had een prachtig seizoen, zij werd kampioen.
4
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− Het spelen van twee teams op hoog niveau stelt het bestuur voor een uitdaging.
De verschuiving van de zondag naar de zaterdag is ook bij onze vereniging
gaande. Wat de toekomst gaat brengen, weten we niet. De KNVB is niet erg
duidelijk in zijn plannen. De zaterdag technische commissie is uitgebreid met
Kevin Braber en Leon Solognier.
− Afgelopen seizoen is door de trainers van onze A-, B-, C- en D-jeugd gewerkt
onder leiding van technisch jeugd coördinator Stefan Albers. Het doel van onze
jeugdopleiding is om onze jeugd op te leiden voor de zaterdag- en
zondagselectie.
Het afgelopen seizoen hebben de jeugdselectieteams goed gepresteerd. Zowel
de A1 als de B1 hebben in de nacompetitie voor promotie gestreden. Dit is
jammer genoeg niet gelukt. De C1 speelde voor handhaving maar de
verliespunten in het begin van de competitie opgelopen konden niet meer goed
gemaakt worden. De D1 heeft een topseizoen gedraaid, het behalen van het
kampioenschap is helaas net niet gelukt. Ook de jongere teams en de
recreatieve teams hebben goede prestaties neergelegd en hebben veel plezier
gehad. De E- en F-jeugd coördinatie was in handen van Theo Verbeek. Voor de
F is er behalve de gewone competitie een speciale Westlandse competitie van 4
tegen 4.
Ook de 4 en 5 jarige zijn dit jaar onder deskundige leiding actief geweest op het
hoofdveld.
− De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen
worden vervangen door Onder 19 jaar, Onder 17 jaar etc.
− Het familieweekend met BBQ onder leiding van Marjon Duijvesteijn voor
de jongere leden, broertjes, zusjes en ouders was wederom een groot succes.
Groot compliment voor de vrijwilligers.
− Damesvoetbal is niet meer weg te denken. Binnen Westlandia liep het
damesvoetbal iets terug. Een delegatie van het bestuur is met de dames in
gesprek. Enige sponsoren hebben de dames in nieuwe kleding gestoken.
− De zaalvoetbalafdeling onder leiding van Ricardo Kortekaas en Ben Nadorp
bestaat uit 4 teams.
− De overige teams zijn niet minder belangrijk. Zonder deze teams hebben wij
geen vereniging en wij moeten hen blijvend aandacht geven.
− De zaterdagsenioren draait dit seizoen met 11 teams. Dit heeft consequenties
voor de indeling van de velden.
− Er is veel bestuurlijke werk verricht, desondanks is er nog veel werk blijven
liggen. Vrijwilligers zijn altijd nodig. Aan ieder de oproep om het
vrijwilligerscorps te komen versterken.
− Het tekort aan scheidsrechters en ook het tekort aan kantinevrijwilligers is
nijpend. Een aantal dames is op stap geweest om te kijken hoe andere
verenigingen met deze problematiek omgaan. Marjon gaat een werkgroep
leiden om het vrijwilligersbeleid onder de loep te nemen.
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− Commissie verkenning toekomst complex Westlandia. Aad Kester is bereid
gevonden om deze commissie te leiden. Zij zal de verkenning gaan
uitvoeren, tot een integrale visie komen en een advies uitbrengen aan het
bestuur. Na de pauze zal Aad Kester de plannen van de commissie
toelichten.
− Met medewerking van de gemeente heeft Westlandia een prachtige
kunstgrasveld gekregen. De omliggende bestrating is ook keurig in orde
gebracht.
− Vier bestuursleden zijn aftredend. Drie ervan zijn herkiesbaar. We zijn blij
dat we een afgevaardigde van de businessclub en sponsorcommissie als
bestuurslid commerciële zaken hebben gevonden, dit is een lang
gekoesterde wens.
− De commissie onderhoud heeft met minimale middelen weer veel tot stand
gebracht. Een mooie besparing hebben we weten te realiseren met de
renovatie van de kleedkamers 20 en 21. Ook bij de aanleg van het hoofdveld
hebben zij zich niet onbetuigd gelaten.
− Businessclub en sponsorcommissie hebben de opengevallen plaatsen met
veel inzet weer in kunnen vullen met nieuwe sponsoren. Het aantal sponsors
is iets gestegen. Graag willen we alle sponsors groot en klein hartelijk
bedanken.
− Jeroen en Vijftigschild en Hans Wemelsfelder houden elk dag opnieuw de
kleedkamers schoon. Soms zijn zij voor dag en dauw in touw.
− Wilfred Vijverberg organiseert de verkoop van de loten van de Grote Club
actie. De belactie is een groot succes geworden.
− Onder leiding van Jan de Bruijn en Dolf Zwinkels hebben vele vrijwilligers
voor de bezetting van de kantine gezorgd en ons van een natje en droogje
voorzien.
Stefan wenst alle spelers en speelsters veel speelplezier en een mooi seizoen toe.
Stefan bedankt de vele vrijwilligers voor hun inbreng en inzet.
Hij besluit met het gedenken van de in het afgelopen jaar overleden leden,
donateurs, vrijwilligers en hun naasten. In het bijzonder:
Piet Verbeek oud speler van het eerste elftal, vrijwilliger en vader van Theo
Verbeek
Elise Groenewegen, vrouw van Harry Groenewegen, een van de gastheren bij de
poort
Coen v.d. Zalm, voormalig secretaris
Aad Hulspas, oud speler, trainer en leider van de dames en de jeugd
Marjan de Bruijn, echtgenote van Koos de Bruijn en moeder van Frank
Aad Duijvestein, vele jaren leider van de commissie van ontvangst en inkoper van
de kantine
Met een moment stilte worden zij herdacht.
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2. Ingekomen stukken
De secretaris heeft bericht van verhindering ontvangen van Janus Kouwenhoven,
Mart Vijverberg, Nick van Wingerden, Hans van der Valk, Nico v.d. Knaap, Cees
Bentvelzen, Peter van Dam, Eef Ter Laak, Chris Koehler, Cyriel Verschoore, Jan
Jansz, Harry van Kester, Jos Gram en Jan Duijnisveld.
Eef Ter Laak bedankt Westlandia voor de verkiezing van de vrijwilliger van het
jaar.
3. Mededelingen
Geen
4. Goedkeuring notulen jaarverslag 14 september 2015
De notulen van de algemene leden vergadering, die gepubliceerd zijn in De
Westlandiaan worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
5. Goedkeuring jaarverslag secretaris, jaarverslag TC en jeugdsecretarissen zoals in de
Westlandiaan gepubliceerd
De jaarverslagen worden met dank aan de samenstellers ongewijzigd vastgesteld en
goedgekeurd.

RKVV Westlandia
De penningmeester licht de begroting toe. De leden hebben de begroting bij
binnenkomst gekregen. De begroting wijkt nauwelijks af van de begroting van het
vorig jaar. De contributies voor veldspelers zijn met €5 verhoogd, de contributies
voor zaalvoetballers zijn iets verlaagd. De sponsorinkomsten door het aantrekken
van de markt zijn evenals de kantine inkomsten hoger begroot.
Ton Ballering vraagt waarom de penningmeester verwacht dat de kantine-inkomsten
hoger zullen zijn. Johan antwoordt dat de zondag een drietal wedstrijden meer speelt
en dat de zaterdag naar verwachting meer publiek zal trekken. Bovendien worden er
door de leveranciers nog bonussen uitgekeerd over de omzet van vorig seizoen.
De leden gaan akkoord met de begroting 2016.
10.

Verkiezing leden van kascommissie
Jules Veraart is tweedejaars kascommissielid. Voor Brendan v. d. Berg en Arnold
Vijverberg is dit het eerste jaar. De leden zijn niet aftredend en er is geen
verkiezing.

11.

Integratie commerciële activiteiten sponsor cie. en businessclub
Stefan is blij met het nieuwe bestuurslid commerciële zaken. De commercie binnen
de club wordt steeds belangrijker. Het afgelopen seizoen hebben de businessclub en
de sponsorcommissie besloten om samen te gaan om zo de belangen van de
sponsoren en de club beter te kunnen behartigen. Elke sponsor heeft een
relatiebeheerder toegewezen gekregen en zo worden sponsors en potentiele sponsors
niet meer door verschillende mensen benaderd. Sponsors kunnen doelgericht blijven
ondersteunen, het geld komt daar waar het terecht hoort te komen. De stichting
Topsport Westlandia zal de beloningen van spelers uitvoeren, zij maken afspraken
met trainers en spelers in samenwerking met de technische commissie.

6. Goedkeuren aangepaste huishoudelijke reglement Westlandia, zoals in de
Westlandiaan gepubliceerd
Jaap krijgt het woord. Het huishoudelijke reglement van 2012 is gewijzigd. Behalve
aan aantal tekstuele aanpassingen zijn er twee wijzigingen: de gedelegeerde
mogelijkheid voor de commissie Sportiviteit en Respect om sancties op te leggen en
de verplichting voor de leden om vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten. Het
huishoudelijk reglement wordt met applaus goedgekeurd.

Ton Ballering is van mening dat de stichting en de vereniging gescheiden zaken
zijn. Stefan: volgens de inlenersaansprakelijkheidswet kan de vereniging
aansprakelijk gesteld worden. We moeten zorgen dat beide huishoudens op orde
zijn. Transparantie is op zijn plaats.

7. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2015/2016
Het financieel verslag plus toelichting is aan de leden bij binnenkomst uitgereikt. De
penningmeester, Johan Leerdam, licht het verslag toe. De leden hebben geen
vragen. Stefan bedankt Johan, de leden applaudisseren.

Stefan vraagt en krijgt een instemmend applaus.
8. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestaat uit Jules Veraart, Brandon van den Berg en Arnold
Vijverberg. Jules krijgt het woord. Hij bedankt Theo Hoefnagel en Johan Leerdam
voor het door hun verrichte werk. Alle vragen van de commissie zijn naar
tevredenheid beantwoord. De commissie heeft geen onregelmatigheden
geconstateerd en stelt de vergadering voor de penningmester en het bestuur
decharge te verlenen. De vergadering keurt met een applaus het voorstel tot
decharge goed. Stefan bedankt de kascommissie voor hun werk. Johan en Theo
Hoefnagel worden bedankt voor al hun inspanningen.
9. Begroting seizoen 2016/2017
7

12.

Bestuursverkiezing
− Aftredend en niet herkiesbaar Johan Leerdam
− Aftredend en herkiesbaar Geo van der Wilk
Geo wordt onder applaus gekozen
− Aftredend en herkiesbaar Ton van Marrewijk
Ton wordt onder applaus gekozen
− Aftredend en herkiesbaar John Vollebregt
John wordt onder applaus gekozen
− Verkiesbaar Martin Kouwenhoven als bestuurslid commerciële zaken
− Verkiesbaar Reinier Persoon als penningmeester
8
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Stefan bedankt Johan voor de drie jaren van intensieve samenwerking. De
waardering voor Johan is des te groter omdat Johan geen echte boekhoudkundige
achtergrond had, maar zich in de loop van tijd ontwikkelde tot een goede
penningmeester. Heel erg knap. Een luid applaus volgt.
Johan beaamt dat boekhouden niet tot zijn hoofdtaken had behoord. Het bouwen
van de kleedkamers was een hele uitdaging, in het bedrijfsleven is dit veel
eenvoudiger. Het drukke penningmeesterschap heeft hem tijdens de ziekte van zijn
vrouw Ineke, met haar gaat het nu gelukkig goed, veel afleiding geven. Johan
bedankt Theo Hoefnagel, Harm en Marina Treurniet en het bestuur voor de
samenwerking.
Bij het opmaken van de agenda staat dat er een vacature is voor de functie van
penningmeester. Gelukkig heeft zich een kandidaat gemeld, een kandidaat met een
fiscale en juridische achtergrond. Stefan stelt Reinier Persoon voor. Luid applaus
volgt.
Reinier vertelt dat hij 39 jaar oud is, drie kinderen heeft en vanaf zijn zevende jaar
bij Westlandia gevoetbald heeft. Hij speelt nu in het veteranenelftal.
Reinier is sinds 2003 zelfstandig ondernemer, hij leidt een administratiekantoor
voor het MKB en een e-payrollbedrijf dat voor 1000 medewerkers de
loonadministratie doet. Hij vindt het fijn dat hij nu in de gelegenheid is om iets voor
de vereniging terug te doen.
Het bestuur vindt het erg belangrijk om in het bestuur een afgevaardigde uit de
commerciële hoek te hebben. Het is prettig om een goed contact te hebben en snel te
kunnen schakelen. Martin Kouwenhoven is bereid gevonden om deze functie op
zich te nemen. Martin wordt met een applaus gekozen.
Martin is 46 jaar en heeft twee dochters van tien en elf jaar. Hij is geboren en
getogen in Naaldwijk en al 38 jaar lid van Westlandia. Hij komt uit echte
Westlandia-familie. Martin is drogist en heeft samen met zijn broer een aantal
zaken. Hij heeft een aantal maanden proefgedraaid bij het bestuur en de
sponsorcommissie en is blij dat hij zijn bijdrage kan leveren. Luid applaus volgt.
Pauze
Na de pauze krijgt Aad Kester het woord
Het bestuur heeft hem gevraagd om een Commissie verkenning toekomst complex
Westlandia samen te stellen en voor te zitten. Deze commissie, bestaande uit Ton
van Marrewijk, Karin v.d. Meijs, René Hoek, Jules Heemskerk, Joost Heemskerk en
George Droog heeft zich tot taak gesteld een onderbouwd en kwalitatief goed advies
te formuleren aan het bestuur. Om tot dit advies te kunnen komen gaat de
commissie zich breed oriënteren. Wat zijn de plannen van de gemeente, wat zijn de
verwachtingen van de andere verenigingen op het sportpark, wat zijn de eisen van
de KNVB, wat is het toekomstperspectief? De leden zullen door middel van een
9
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(digitale) vragen lijst geraadpleegd worden. De commissie wil voor 30 juni 2017
advies uitbrengen en in december/januari zullen zij de eerste resultaten presenteren.
Aad hoopt dat veel leden de vragenlijst zullen invullen.
Stefan bedankt hem hartelijk voor de duidelijke uitleg en wenst de commissie veel
wijsheid toe.
13.

Uitreiking verenigingsbokaal
Stefan geeft het woord aan ex-voorzitter Ton Ballering. De verenigingsbokaal, prijs
voor de vrijwilliger van het jaar, wordt dit jaar overhandigd aan een compleet gezin.
Het gezin van Veen, vader Robert, moeder Jolanda en de zonen Luuk, Bob en Stef
wordt door Ton in het zonnetje gezet. Op de familie van Veen kan bij tij en ontij
gerekend worden. Gedacht moet worden aan de kampnachten, de sinterklaasfeesten,
de jeugdbarbecue, de bardiensten, het leider zijn, teveel om op te noemen. Zij zijn
een voorbeeld voor de vereniging. Ton feliciteert hen namens het bestuur met de
prijs en overhandigt hen de beker, een cadeaubon en de bloemen.

14.

Uitreiking J. v.d. Ende beker
De Jan van den Ende beker is voor het best presterende seniorenteam van het
afgelopen seizoen. Joop v.d. Ende wordt uitgenodigd om deze beker uit te reiken.
Joop prijst het bestuur voor het vele werk dat zij verrichten. Joop is trots dat hij deze
prijs mag uitreiken als herinnering aan zijn vader. Hij merkt op dat 94 jaar geleden
de spelers van Westlandia groene shirts met verticale witte strepen droegen. Het
lijkt hem een goed idee om bij het 100 jarig jubileum in de originele shirts te spelen.
Joop reikt de beker uit aan de leider Marco van Koert en aanvoerder Marko v.d.
Knaap.

15.

Uitreiking J. Endlich beker
De Jan Endlich beker is een aanmoedigingsprijs voor jeugdteams. Ton van
Marrewijk, voorzitter van de jeugdcommissie reikt deze beker uit aan C7. Deze
beker is voor het team dat ondanks heel veel tegenslag toch een leuk seizoen heeft
gehad. Het team van Marc Vijverberg en Mark Hopman verloor voor de winterstop
vaak zijn wedstrijden. Na de winterstop stopten 2 spelers en een speler haakte af
vanwege een blessure. Toch bleef iedereen erin geloven. Drie trainers bleven
enthousiast. De beker, een wisselbokaal, was zoek. In de geest van Jan Endlich werd
een beker uit de prijzenkast voorzien van een nieuwe inscriptie. Ton overhandigt de
beker en de consumptiebonnen aan de aanwezige leiders en wenst hen dit jaar een
beter seizoen toe en heel veel speelplezier.

16.

Uitreiking verenigingsspelden aan jubilarissen
25 jaar Matthijs van Dijk, Peter Hoogerwerf, René Kramer, Hans vd Kruk, Ferry
Mulder, Tom Post, Edwin Vijverberg, Cyriel Verschoore
40 jaar
Hans Franke, Arnold vd Heuvel, Henk Janssen, Leon Kester, Hans
Olsthoorn
50 jaar Leo Groenewegen, Stefan Kester.
10
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60 jaar Aad de Vette
Aad, keurig in het pak, neemt de kans waar om zijn onvrede te uiten
over de mensen die wel doeltjes op de velden plaatsen, maar deze
doeltjes niet opruimen. Stefan bedankt hem en hoopt dat hij over 10
jaar weer van de partij is.
70 jaar Jan van Schie
De eerste keer in de geschiedenis van Westlandia dat zij een 70jarige jubilaris heeft. Stefan overhandigt hem een beeldje van een
voetballer met inscriptie, bedankt hem voor alles wat hij voor de
club gedaan heeft en wenst hem nog vele gezonde jaren.
Van alle jubilarissen wordt een groepsfoto gemaakt.

17.

18.

Rondvraag
− Kees Groenewegen licht het gastheerschap op de zondagen dat het eerste elftal
thuis speelt toe. Theo Schalke draagt zorg voor het team van de week. Kees en
Piet van Dijk zijn beurtelings op de zondagen gastheer voor genodigden.
Westlandianen, die slecht ter been zijn, we hebben een traplift, ouders van
spelers en dergelijke kunnen bij hem, Piet of het bestuur aangemeld worden.
− Cock v.d. Ende vindt dat er te weinig aandacht aan de niet selectiejeugd wordt
besteed. Zij zijn het kind van de rekening. Stefan vindt het een herkenbaar
probleem. Het is wel zo dat ook de jeugd van Westlandia een toeslag betaalt als
zij in de selectie spelen. Jeugdvoorzitter Ton van Marrewijk: de afgelopen jaren
trainden de niet-selectiespelers twee keer per week. Een keer onder leiding van
een clubtrainer en een keer onder leiding van een ouder. Dit jaar ging het wat
moeizamer, maar vanaf volgende week kunnen we alle teams weer twee
trainingen aanbieden.
− Charlie Vijverberg informeert naar een beleidsplan voor de overige teams. Ton
is het met hem eens, we zien het als een gemis. We willen graag de trainers
faciliteren met trainingsboeken etc. Ruben Hartman en John Gerards gaan een
beleidsplan op stellen om meer structuur aan de trainingen te kunnen geven.
Charlie wordt door Ton uitgenodigd om te helpen, zijn enthousiasme en kennis
is onontbeerlijk.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. Hij dankt de aanwezigen voor hun
bijdragen, biedt hen namens de penningmeester een drankje aan en wenst hen een
plezierig en succesvol 2016-2017.

RKVV Westlandia

Contributies seizoen 2017/2018
Beste Westlandianen,
Medio 1 september zal Westlandia bij alle leden de contributie innen. De
contributiebedragen bij automatische incasso voor het seizoen 2017-2018 zijn als volgt:

Contributies

basiscontributie
seizoen 2017-2018

Senioren
Senioren 7 * 7
Zaalvoetbal
Zaal- en veldvoetbal
Zaal-(reserve) en veldvoetbal
eerstejaars senioren
tweedejaars A-junioren
eerstejaars A-junioren
tweedejaars B-junioren
eerstejaars B-junioren
tweedejaars C-junioren
eerstejaars C-junioren
tweedejaars D-junioren
eerstejaars D-junioren
tweedejaars E-junioren
eerstejaars E-junioren
tweedejaars F-junioren
eerstejaars F-junioren
minipupillen
minipupillen
niet spelend lid
donateur

€ 230,00
€ 135,00
€ 165,00
€ 260,00
€ 250,00
€ 230,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 85,00
€ 65,00
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selectie
toeslag

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 40,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00

De vereniging maakt voor de selecties extra kosten voor trainers en faciliteiten en zal
daarom selectiespelers een 'selectietoeslag' in rekening brengen. Deze toeslag zal later
in het seizoen geïnd worden.
Wij wensen alle leden een goed en sportief seizoen toe.
Namens het bestuur van R.K.V.V. Westlandia.

Reinier Persoon
Penningmeester

Notulist: Toos Verschoore

kledingfonds
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Oude Doos 426
Veel leesplezier!

Gelezen in WESTLANDIAAN VAN 9 AUGUSTUS 1967
15e JAARGANG NO. 38
VOORBEREIDING COMPETITIE
De vele vakantiegangers ten spijt, is de training bij Westlandia weer op volle kracht
hervat. Onder de eminente leiding van onze bekende heer Lies van Geest wordt op de
dinsdagen en donderdagen vol ijver gewerkt aan de voorbereiding op de a. s. competitie.
Een competitie, welke voor onze hoofdelftallen 1 en 2 echt wel zwaar zal worden, om
een klasje lager heus geen eenvoudig voetbal met zich meebrengt. Maar, gezien de
kwaliteit van de oefenmeester en de goede wil bij de jongens om zo spoedig mogelijk
het verloren terrein te herwinnen, moet het toch mogelijk zijn weer een flink seizoen te
maken in de derde klasse. Meteen de titel grijpen is te mooi om waar te zijn, doch wél
zullen wij het op hoge prijs stellen, indien onze jongens zich gelijk weer bij de sterkste
derdeklassers mogen rangschikken. Het kán, maar dan met inzet van alle krachten en
niet alleen steunende op enkele avondjes oefenen, neen méér dan dat, er ook aan de
vóóravond van de wedstrijd véél voor over hebben, als men begrijpt wat we bedoelen!!
VAN DE JEUGD : OPNIEUW EEN WEDSTRIJD-PROGRAMMA
Vorige week draaide, ten gevolge van een verkeerde afspraak tussen S. V. Gravenzande
en Rood-Wit ’s Gravenzande ons mooie programma in de soep. Vijf wedstrijden gingen
hierdoor naar de maan, plus de nodige drukte, die het ons extra gaf om alle leiders en
jongens te waarschuwen. Maar, wij hopen dat het deze keer beter zal uitpakken! Thans
staan 6 wedstrijden tegen GDA op het programma, waarvan de helft thuis wordt
gespeeld. Nogmaals wijzen wij de jongens erop, dat de opstellingen slechts voorlopig
zijn (model opstellingen) en nog niet volledig wegens vakanties en dergelijke. Ook de
heren leiders willen hiermede wel rekening houden. Verder verzoeken wij de leiders bij
eventuele vragen van de jongens, hen onder geen voorwaarde toezeggingen te willen
doen, omdat dit later mogelijk moeilijkheden zou kunnen opleveren. Wij moeten met
veel omstandigheden rekening houden en kunnen niet kortzichtig zien naar het
technische belang van enkele elftallen allee. De club moet GEHEEL draaien en leuk
draaien en daar kunnen wij ALLEN aan meewerken.
In de volgende oude doos: Westlandia – Tediro 10 september 1967
Tonoudedoos

KNVB West II Senioren Zaterdag en Zondag
Wedstrijdsecretaris selecties: Gerard de Vreede. Tel: 0174- 515732
E-mail: gjmdevreede@caiway.nl
Wedstrijdsecretaris overige senioren: Peter Barendse. Tel:0174-629357 (06-13634647)
E-mail:peetyvon@kabelfoon.nl
Verenigingsnummer: BB-GW-614
Programma Zaterdag

02 september 2017

Thuis

Uit

Zat.1
Kethel Spal. 2
Zat.1 (05-09)
Zat.2 (05-09)
Victoria '04/2
Zat.4
Zat.5
FC 's-Grav. 6
Zat.7
Zat.8
Naaldwijk 5
Zat.10
H'dijk 10

V.E.L.O. 1
Zat.2
L.Y.R.A. 1
L.Y.R.A. 2
Zat.3
R.A.S. 2
L.Y.R.A. 4
Zat.6
FC 's-Grav.7
FC 's-Grav 9
Zat.9
Vrij
Zat.11

17.00
11.00
20.00
20.00
11.00
12.30
14.30
14.45
12.30
14.30
12.00

Programma
U.N.A. 1
GSC/ESDO 1
WanicaStar 1

Zondag
Zon.1
Zon. 2
VE1

Aanvang Vertrek Klasse Wedstr.nr Scheidsrechtr
8399
20444

14.30

Gr.1-38
Gr.1-08
Toernooi
Oefenen
9.30 Gr.2-02
Gr.4-39
Gr.4-03
13.30 Gr.4-12
Gr.4-33
Gr.5-12
11.00 Gr.7-23
Gr.7-24
13.15 Gr.8-02

03/09
14.30
14.30
12.00

i.o
3e Div.
i.o. Gr.2-49
10.30 Gr.1-11

1330
8206
21094

9.30

20703
22732
22961
22757
22880
23202
23475

E.v.d.Perk
D.G.C.v.Dis
S.v.Lith
S.v.Erven
A.v.Arkelen
???
???
???
???

23725

D.H. de Vries
A.C.Zorgui

Afkeuringen: Ned. 1,2 en 3, Teletekst pagina 603
Internet: www.afgelastingen-west2.nl
Ligging terreinen:
Kethel Spal. " Willem Alexander", Zoomweg 2 te 3123 EP Schiedam.
Victoria '04 "Broekp[older," Kooikersweg 3 te 3138 HE Vlaardingen.
FC 's-Grav. "Juliana Sportp,"Kon.Julianaweg 154b te ;s-Gravenzande
Naaldwijk
De Hoge Bomen 1 te Naaldwijk.
H'dijk
"De Strijphorst," Strijphorst 2 te Honselersdijk.
U.N.A.
Sportpark Zeelst, Sportlaan 1-3 te 5502 ED Veldhoven.
GSC/ESDO
Wanica Star
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Ëscamp I," Hengelolaan 600 te Den Haag.
Melis Stokelaan 1175 te Den Haag.
14

010-4709362
010-4347949
0174-413630
0174-625486
0174-626272
040-2533700
040-2544498
070-3670994
070-3265295
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KNVB West II Senioren Zaterdag en Zondag
Uitslagen

26 augustus

Thuis
Zat.1

Uit
Den Hoorn 1

Zat.1

D.S.O. 1

Zat.2
Zat.3

D.S.O. 2
Zat.4

Uitslagen
Zon.1

Zondag
Hercules

Excelsiuor M 2 Zon.2

Programma
Uitslag
Thuis
5-1 H'dijk 1
Naaldwijk 1
4-3 Zat.2
Naaldwijk 2
Verv. Zat.3
7-2 SC Monster 4
Ariston '80/3
Zat.6
Naaldwijk 3
V.D.L. 4
Zat.9
Zat.10
Zat.11

27/08 Programma
Zon.1
Zon.1 (12/9)
2-2 Zon.2
VE1

Zondag : 3e Divisie
Programma: 03 september
Be Quick 1887
- O.F.C.
Blauw Geel '38
- Jong Vitesse
E.V.V.
- A.D.O.'20
H.B.S.
- JVC Cuijk
H.S.C.'21
- De Graafschap
Hercules
- Dongen
De Meern
- OJC Rosmalen
Quick '20
- Quick
U.N.A.
- Westlandia

Start seizoen 2017-2018

09 september
Uit
Zat.1
Zat.1 (12/9)
Barendrecht 3
Zat.2 (12/9)
Barendrecht 4
Zat.4
Zat.5
Madestein 2
Zat.7
Zat.8
Zwaluwen 9
FC 's-Grav. 16
FC 's-Grav. 17

Tijd
14.30
20.00
12.00
20.00
14.30
14.30
14.00
14.30
14.30
14.30
12.30
14.30
12.30

Zondag
JVC Cuijk
Fosa Juniors
SV Madestein 1
Meeuwenplaat 1

10/09
14.00
20.00
11.00
11.00

Uitslagen:
27 augustus
A.D.O.'20
- Quick '20
De Graafschap
- E.V.V.
Dongen
- Blauw Geel '38
JVC Cuijk
- Be Quick 1887
O.F.C.
- H.B.S.
OJC Rosmalen
- U.N.A.
Quick
- De Meern
Jong Vitesse
- H.S.C.'21
- Hercules
Westlandia

Zondag 1 begint op 27 augustus aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen
Hercules.
Tussen zaterdag 02 september en zondag 17 september spelen alle andere elftallen drie
bekerwedstrijden en begint de competitie op 23 en 24 september.
Enige nuttige tips en aanbevelingen.
Nieuwe ballen.
Alle elftallen krijgen weer 2 nieuwe ballen (echter niet eerder dan, dat de oude
ballen van het afgelopen seizoen zijn ingeleverd), waarvan zij het hele seizoen
gebruik kunnen maken. Kapotte ballen kunnen worden geruild bij de heer Peter
Barendse.
Wedstrijdformulieren.
De wedstrijdformulieren gaan dit seizoen voor alle senioren mobiel Digitaal.
Op tijd beginnen.
De aanvoerders worden dringend doch vriendelijk verzocht er op toe te zien, dat de
wedstrijden op tijd aanvangen, zodat nakomende elftallen ook optimaal gebruik
kunnen maken van de kleedkamers en de velden. Na afloop van de laatste
wedstrijden dienen de kleedmakers uiterlijk 17.30 uur leeg te zijn, om het werk van
de schoonmaakploeg te vergemakkelijken.
Scheidsrechters.
Zonder scheidsrechter is het voor jullie onmogelijk om te voetballen. Probeer deze
mensen te steunen om een wedstrijd tot een goed einde te brengen door een correct
gedrag in woord en gebaar.
Wekelijks zullen wij weer een beroep doen op de seniorenteams om enkele
wedstrijden te fluiten.

1-1
0-0
3-2
4-2
2-1
2-2
2-1
5-0
4-3

E. e. a. zal binnenkort bij het aanvoerderoverleg worden besproken.
Door het schromelijk tekort aan clubscheidsrechters kan het toch nog voorkomen
dat het de vereniging niet lukt om voor alle wedstrijden een scheidsrechter te
regelen. Jeroen Verhoef of Peet Barendse zullen in deze gevallen de aanvoerders /
leiders van de betreffende teams tijdig op de hoogte brengen.
Rode kaarten.
Bij het uit het veld zenden van een speler, zowel een eigen als een tegenstander gaat
de rapportage direct naar de tuchtcommissie.
Deze doet een schikkingsvoorstel. Indien men hiertegen in beroep gaat moet alsnog
een strafformulier worden ingevuld.
Dit kan ook digitaal.
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Schade aangiften.
De vereniging is verzekerd tegen “die schade”, die niet door een eigen verzekering
wordt gedekt. Neem bij een schadegeval altijd binnen 3x24 uur contact op met de
secretaris.
Afkeuringen.
In de Westlandiaan staat bij “ligging terreinen” een telefoon of afkeuringsnummer
van de vereniging erachter. Het is niet de bedoeling dat eenieder hiervan gebruik
maakt, maar alleen leiders en/of aanvoerders. Iedere zaterdag/zondag na 8.30 uur
worden de afkeuringen op het Info- thuis kanaal bekend gemaakt op teletekstpagina
702.
Vriendschappelijke wedstrijden.
Als jullie een vriendschappelijke wedstrijd willen spelen graag even contact
opnemen met Peet Barendse zodat deze wedstrijd opgenomen kan worden in het
programma. Tevens wordt de wedstrijdsecretaris van de tegenpartij ingelicht.
Thee afhalen door zaterdagteams.
De aanvoerders van de thuisspelende zaterdagteams worden vriendelijk verzocht,
onder de rust, de thee voor beide elftallen, zelf aan de bar af te halen.
Kunstgrasvelden.
M.i.v. het seizoen 2006/2007 beschikt Westlandia over 3 kunstgrasvelden. Dit
betekent dat we nog 2 grasvelden over hebben en daarom bij toerbeurt op de
kunstgrasvelden gaan spelen.

De eerste klap is een daalder waard
Denk je na 3 minuten in de 2e helft de buit binnen te hebben, blijkt dat niet het geval te
zijn. We waren gewaarschuwd voor de ploeg uit de Domstad. Een goede voorbereiding
van Hercules bracht de ploeg geen punt(en) in het Westland. Onze gasten kwamen goed
uit de startblokken maar het vizier stond wederom niet op scherp in de 1e helft. Waar
men vorig seizoen grossierde in het missen van kansen in de 1e helft was het deze
wedstrijd niet zo erg, maar men kreeg wel mogelijkheden. In de 24e minuut kwam de
ommekeer in de wedstrijd. Westlandia kreeg een strafschop omdat een speler van
Hercules ( Nr 4 ) een speler van Westlandia aan het shirt trok. Dit ondanks het feit dat
de scheidsrechter meerdere keren tegen betreffende speler had geroepen dat hij het shirt
los moest laten. Dit was de eerste gele kaart voor betreffende speler, maar aanhoudend
commentaar leveren op de scheidsrechter leverde betreffende speler zijn 2e gele kaart dus rood op. Het duurde even voordat Patrick voor de strafschop aan mocht leggen.
Via de binnenkant van de paal was het raak 1 - 0.. Men was nog niet bekomen van de
schrik of Adnan schoot de 2 - 0 binnen middels een fraai genomen vrije trap. Dit was
ook de ruststand. Toen Remon vlak na de rust de 3 - 0 liet noteren leek de wedstrijd
gespeeld. Dit was echter niet het geval. Hercules nam de wedstrijd over en binnen de
kortste keren was de stand gelijk ( 3 - 3 ). Westlandia was de weg even kwijt maar wist
zich gelukkig weer te herpakken. Middels een voorzet van Adnan kon Anwar middels
een fraaie voetbeweging de 4 - 3 op het scorebord zetten. Hercules gaf niet op en bleef
het Westlandia doel bestoken. Jubilaris Edgar ( 250 wedstrijden in 1 ) gaf geen krimp
meer en zo behaalde Westlandia een zwaar bevochten overwinning.
Jong Westlandia speelde op zaterdag tegen Excelsior M. 2. Dat beide ploegen in de top
spelen van de reserve klasse bleek ook in deze wedstrijd. Het werd uiteindelijk 2 - 2
door doelpunten van Brendan & Sala. A.s. week-end gaat de bekercompetitie beginnen
voor het 2e elftal.

Ik reken hierbij op jullie begrip.
Trainingen.
De grasvelden worden op 26 augustus weer vrijgegeven door de gemeente
Westland. Tot die datum is er geen of slechts zeer beperkt ruimte beschikbaar voor
de recreatieve teams om te trainen.
Westlandia wenst eenieder een sportief, succesvol en blessurevrij seizoen toe.
Gerard de Vreede en Peet Barendse.

Bron: Haaglanden Voetbal

Zaterdagploeg Westlandia haalt uit tegen sv Den Hoorn
Het zaterdagteam van Westlandia heeft in haar eigen nederlaagserie met scherp
geschoten tegen het in de eerste klasse op zondag spelende sv Den Hoorn. Bij rust
hadden de Westlanders al een 4-0 voorsprong genomen.
In de eerste helft legde de ploeg van trainer Theo Verbeek al de basis voor de ruime
overwinning. Door doelpunten van Stefan Bron en Miquel van Dijk, beiden tweemaal,
ging de thuisploeg al met een 4-0 voorsprong aan de thee.
Na de pauze wist de bezoekende ploeg van trainer Ronald Hes nog de eer te redden,
maar ook Westlandia zag nog kans het vijandelijke doel te vinden via Angelo Groen.
Dat leverde een eindstand van 5-1 op.
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Dames Zaterdag en Zondag

Bron Haaglanden Voetbal – tekst Eric de Wit

Westlandia wint nipt van DSO in eigen nederlaagserie
Het publiek zag zaterdag op een zonnig sportpark ‘De Hoge Bomen’ een zeer
aantrekkelijke wedstrijd met veel doelpunten. Hierbij speelde Stefan Bron, spits
van Westlandia, een belangrijke rol.
Hij was zaterdag goed voor vier doelpunten. De strijd ging tussen zaterdag eersteklasser
Westlandia en het één klasse lager spelende DSO. Deze wedstrijd was onderdeel van de
nederlaagserie van de Naaldwijkers. De Westlandse ploeg won in deze serie eerder van
sv Den Hoorn (5-1) en sv Honselersdijk (3-1). Het Zoetermeerse DSO oefende in de
afgelopen weken tegen de JO19-1 van Excelsior Rotterdam (2-2) en Soccer Boys uit
Bleiswijk (6-0 winst).
Na een kwartier spelen opende Stefan Bron de score nadat hij door één van zijn
verdedigers werd aangespeeld en in een één-op-één situatie kwam met DSO-doelman
Yusuf Can: 1-0. Vijf minuten na de openingsscore kreeg Mitchel Abdoel de kans om de
stand gelijk te trekken, maar faalde in de afronding. In deze fase van de wedstrijd was
de thuisploeg nog de bovenliggende partij. De elf van Westlandia-trainer Theo Verbeek
zette druk op de verdediging van DSO en had overwegend balbezit. De ploeg van Faisel
Soekhai bood echter uitstekend tegenstand en wist gedurende de wedstrijd steeds meer
tegenstand te bieden en het spel naar zich toe te trekken.
Met snelle buitenspelers werd DSO steeds gevaarlijker en dit resulteerde in de
aansluittreffer op slag van rust. Na een scrimmage voor het Westlandse doel belandde
de bal bij Camiel de Wit die het overzicht hield en de vrijstaande Mitchel Abdoel
aanspeelde, die de bal slechts hoefde in te tikken. De ploeg van Theo Verbeek had het
tegen DSO minder gemakkelijk dan tegen eerdere tegenstanders en moest zelfs toezien
hoe zijn ploeg in de tweede helft met 1-3 achter kwam te staan. Binnen een kwartier
hadden de gasten de stand weten om te buigen door een vrije trap van Tim Lamboo op
de rand van de zestien meter. Kort hierna was Mitchel Abdoel opnieuw succesvol nadat
hij de Westlandse sluitpost Khalid El Menkouzi verraste met een prachtige lob.
Een kwartier voor tijd kreeg Stefan Bron tot twee keer toe een bal aangespeeld vanaf de
vleugel en beide keren kon hij de bal nagenoeg ongehinderd binnen de palen schieten:
3-3. De laatste seconden van de wedstrijd was de verdediging van DSO niet scherp en
werd verrast door een snel genomen inworp. De Zoetermeerse verdediging appelleerde
voor buitenspel en greep niet in. De bal kwam opnieuw voor de voeten van Stefan Bron,
die niet twijfelde en voor de vierde keer het net wist te vinden. Scheidsrechter Tacac
wilde niets weten van een vermeend buitenspel en wees resoluut naar de middenstip.
De strafschoppenserie na de wedstrijd eindigde na 24 penalty’s in een 12-11 score voor
Westlandia.

Wedstrijdsecretaris dames: Peter Barendse. Tel:0174-629357 (06-13634647)
E-mail:peetyvon@kabelfoon.nl
Verenigingsnummer: BB-GW-614
Sponsors
Dames Zat.1
Dames Zat.2
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Total green Europe en Garage Schellenboom
Total green Europe, Garage Schellenboom en de Hudson bar en
kitchen
ING

MB1

Trainingstijden
Vr. 1
Vr. 2
MB1

Dinsdag
20.00 uur - 21.30 uur
20.00 uur - 21.30 uur
18.45 uur -20.00 uur

Donderdag
19.45 uur - 21.00 uur
19.45 uur - 21.00 uur
18.30 uur - 19.45 uur

Veld

7 x 7
Zie ook www.westland7x7.nl
28/08 Teamleidersoverleg 1 Verburch 20u
02/09 ronde 1 – serie 1
Overige data volgen na 1ste teamleidersoverleg

.

Trainingsschema senioren en junioren
Hieronder het trainingsschema zoals dat vanaf 28 augustus gehanteerd zal gaan worden.
Trainingstijden van de overige senioren vanaf 28 augustus moeten nog in kaart gebracht
worden!
Peet Barendse (06.13.63.46.47). Namens het Bestuur R. K. V. V. Westlandia.
19
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Kantine Berichten

Vanaf 28 augustus zijn de trainingstijden als volgt:
Westlandia JO19:1
Westlandia JO19:2
Westlandia JO19:3
Westlandia JO19:4
Westlandia JO17:1
Westlandia JO17:2
Westlandia JO17:3
Westlandia JO17:4
Westlandia JO17:5
Westlandia MO17:1
Westlandia JO15:1
Westlandia JO15:2
Westlandia JO15:3
Westlandia JO15:4
Westlandia JO15:5
Westlandia JO15:6
Westlandia JO13:1
Westlandia JO13:2
Westlandia JO13:3
Westlandia JO13:4
Westlandia JO13:5
Westlandia JO13:6
Westlandia JO12:1
Westlandia JO11:1
Westlandia JO11:2
Westlandia JO11:3
Westlandia JO11:4
Westlandia JO10:1
Westlandia JO10:2
Westlandia JO10:3
Westlandia JO10:4
Westlandia JO10:5
Westlandia JO10:6
Westlandia JO09:1
Westlandia JO09:2
Westlandia JO09:3
Westlandia JO09:4
Westlandia JO09:5
Westlandia JO08:1
Westlandia JO08:2
Westlandia JO08:3
Westlandia JO08:4
Westlandia JO08:5
Westlandia 4x4

MAANDAG
19.00-20.15
20.15-21.30
20.15-21.30
20.15-21.30
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
17.45-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
17.45-19.00
17.45-19.00
17.45-19.00

DINSDAG
18.30-19.45

WOENSDAG

DONDERDAG
18.30-19.45

20.15-21.30
20.15-21.30
20.15-21.30
18.30-19.45
18.30-19.45

18.30-19.45
18.30-19.45
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15

18.30-19.45
18.30-19.45
18.30-19.45

18.30-19.45
18.30-19.45
18.30-19.45
19.00-20.15
19.00-20.15

18.30-19.45
18.30-19.45
17.15-18.30

18.30-19.45
18.30-19.45
17.15-18.30
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00

17.15-18.30
17.15-18.30
17.15-18.30

17.15-18.30
17.15-18.30
17.15-18.30
17.00-18.00
17.00-18.00

17.45-19.00
17.45-19.00

17.15-18.30
17.15-18.30

17.15-18.30
17.15-18.30
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

17.00-18.00
17.00-18.00

16.00-17.00
16.00-17.00

16.00-17.00
16.00-17.00

15.45-16.45
15.45-16.45
15.45-16.45
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Namens het bestuur
J de Bruin
Kantine beheerder.
K.V.O zondag 3 september: n.v.t. (geen wedstrijden)
De kantinesluitingstijden zijn:
!
ma-, di-, wo avond: 24.00 uur
!
do avond: 01.00 uur
!
zaterdag en zondag: 18.30 uur
Zaterdag 2 sept.
Harry
v
Maria
Mary
Annemiek
Ineke
vd
Sandra
Renate
vd
Sandra
vd
Lysanne

Zondag
Siem
17.00-18.00
17.00-18.00

16.00-17.00
16.00-17.00
15.45-16.45
15.45-16.45
15.45-16.45
15.00-16.00

Huisregels
- Het is verboden zich met voetbalschoenen in de kantine te bevinden.
- Het is verboden in de kantine te roken.
- Fietsen plaatsen in de fietsenstalling bij de speeltuin dus niet achter de
kantine bij de kleedkamers.
- Limonade na de training ophalen in de kantine door de leider of trainer.

Adrichem
Behrtel
Verbeek
Vollebregt
Zalm
Ballering
Mol
Linden
Linden

08.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

3 sept.
Bronswijk 09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Zaterdag
9 sept.
Dirk
Nellie
vd
Marian
Trudy
Annet
Mart
Lida
de
Ria
vd
Marian
de
Jacqueline
Zondag
Moniek
Trudy
Sabine
Joijce
Vincent
Lysanne
Ria
Sandra
Gea
Marga
Zaterdag
Zaterdag
22

Burger
Meer
Groenheide
Koot
Bijl
Vijverberg
Vijverberg
Kok
Valk
Brabander

10 sept.
vd
Ende
vd
Ende
Veltman
Gardien
Terlaak
vd
Linden
Enthoven
vd
Linden
Verbeek
Bronswijk
sel.
sel.

08.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
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Spelertjes van 6 jaar (O7).
Westlandia O7 trainen elke woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur op Westlandia en
op de zaterdagen spelen zij zowel uit als thuis wedstrijden (met uitzondering van de
vakanties en de zomerperiode).

Junioristiek
Wedstrijdsecretariaat:

Om antwoord te krijgen op alle vragen m.b.t. trainingen verzoeken wij u contact op
te nemen met Westlandia4x4@gmail.com

JO19:
Vacature –
Wedstrijdsecretaris-O19@rkvv-westlandia.nl

Spelertjes die dit kalenderjaar 7, 8, 9 of 10 jaar worden (O8 tm O11).
Westlandia O8 tm O11 pupillen trainen op diverse dagen en tijden (met
uitzondering van de vakanties en de zomerperiode).

JO17 + MO17: Vacature –
Wedstrijdsecretaris-O17@rkvv-westlandia.nl
JO15:
Arjan van Schie
Wedstrijdsecretaris-O15@rkvv-westlandia.nl

0174-624021

JO13:
Arjan van Schie
Wedstrijdsecretaris-O13@rkvv-westlandia.nl

0174-624021

JO11:
Wim Verschoor
Wedstrijdsecretaris-O11@rkvv-westlandia.nl

0174-422760

JO9-JO5:
Jasper Ruijgrok
Wedstrijdsecretaris-O9@rkvv-westlandia.nl

0174-610802

Om antwoord te krijgen op alle vragen m.b.t. trainingen verzoeken wij u contact
op te nemen met de betreffende wedstrijdsecretaris: Wim Verschoor voor O11 en
O10 via wedstrijdsecretaris-O11@rkvv-westlandia.nl, en Jasper Ruijgrok voor O9
en O8 via wedstrijdsecretaris-O9@rkvv-westlandia.nl
Spelertjes die dit kalenderjaar 11 of 12 jaar worden (O12-O13).
Westlandia O12 en O13 pupillen trainen op diverse dagen en tijden (met
uitzondering van de zomerperiode).

Jeugdselectie oefenwedstrijden: Peet Barendse
Commissiekamer@rkvv-westlandia.nl

06-13634647

Jeugdselectie toernooien:
Peet Barendse
Commissiekamer@rkvv-westlandia.nl

06-13634647

Om antwoord te krijgen op alle vragen m.b.t. trainingen van de O12-O13 verzoeken
wij u contact op te nemen met Arjan van Schie, wedstrijdsecretaris O13,
via wedstrijdsecretaris-O13@rkvv-westlandia.nl
Bestuur R.K.V.V. Westlandia.

Toernooisecretaris recreatieve jeugdteams: Clemens Duwel
jeugdtoernooien@rkvv-westlandia.nl

06-27062434

Programma / uitslagen Jeugd
Ontvangstcommissie zaterdag 2 september

Informatie voor alle nieuwe leden van de RKVV Westlandia
Wanneer uw zoon of dochter ervoor heeft gekozen om bij Westlandia te komen
voetballen, dan kunt u de inschrijving in orde maken via Inschrijvingsformulier
RKVV Westlandia
Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen en geven wij aan bij wie
u met eventuele andere vragen terecht kan.
Spelertjes van 4 of 5 jaar.
4 / 5 jaar trainen elke zaterdag van 8.45 uur tot 9.45 uur (met uitzondering van de
vakanties en de zomerperiode).
Om antwoord te krijgen op alle vragen m.b.t. trainingen verzoeken wij u contact op
te nemen met Westlandia.4.5.jarigen@gmail.com
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’s-Ochtends
’s-Middags

: Francsca Vonk, Bianca v. Gils
: Peter v. Winden Charles Wubben

Doordeweekse wedstrijden woensdag 30 augustus
Westlandia JO12:1
Westlandia JO17:1
Westlandia JO17:2
Westlandia JO13:1
VV Naaldwijk JO13-2
VV Naaldwijk JO13-3

DHC JO12:1
DHC JO17:1
RKAVV JO17:2
RKDEO JO13:1
Westlandia JO13:3
Westlandia JO13:4
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18:30
20:00
20:00
18:30
18:00
18:00

oefen
oefen
oefen
oefen
oefen
oefen

RKVV Westlandia
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Programma zaterdag 2 september
KNVB nr.
8858
9305
9385
9428
10148
10452
10392
9808
9809
22095
11626
20423
11889
11400
10639
13088
13131
12175
13204
12910
12763
13477
15252
24095
13948
15108
15573
15589
15803
15564
15559
15612
15911
16410
16745
17408
16991
17434
17961
17898
17782

Team
Honselersdijk JO19-1
Concordia JO19-2
Wippolder JO19-2
Westlandia JO19:4
Westlandia JO17:1
VELO JO17-1
Westlandia JO17:3
Celeritas JO17-1
Westlandia JO17:5
Westlandia MO17:1
Concordia JO15-1
DHL JO15-2
RKDEO JO15-6
Loosduinen JO15-2
Westlandia JO15:6
Westlandia JO13:1
Westlandia JO13:2
Blauw-Zwart JO13-3
Nootdorp JO13-6
VFC JO13-6
Westlandia JO13:6
Westlandia JO12:1
Westlandia JO11:1
Hillegersberg JO11-3
MSV '71 JO11-2
Westlandia JO11:4
Westlandia JO10:1
Westlandia JO10:2
Delft JO10-1
VELO JO10-1
HBS JO10-2
Westlandia JO10:6
Westlandia JO9:1
Westlandia JO9:2
SVV JO9-1
LYRA JO9-4
LYRA JO9-7
Westlandia JO8:1
Westlandia JO8:2
Den Hoorn JO8-8
Westlandia JO8:4

Tegenstander
Westlandia JO19:1
Westlandia JO19:2
Westlandia JO19:3
DWO JO19-5
Rotterdam United JO17-1
Westlandia JO17:2
Verburch JO17-2
Westlandia JO17:4
FC 's-Gravenzande JO17-5
Spijkenisse MO17-1
Westlandia JO15:1
Westlandia JO15:3
Westlandia JO15:4
Westlandia JO15:5
FC 's-Gravenzande JO15-6
VDL JO13-1
Quick Boys JO13-5
Westlandia JO13:3
Westlandia JO13:4
Westlandia JO13:5
Rozenburg JO13-4
Wippolder JO12-1
Den Hoorn JO11-2
Westlandia JO11:2
Westlandia JO11:3
DVO '32 JO11-1
Zwaluwen JO10-1
Quick JO10-2
Westlandia JO10:3
Westlandia JO10:4
Westlandia JO10:5
VELO JO10-2
FC 's-Gravenzande JO9-2
Blauw-Zwart JO9-1
Westlandia JO9:3
Westlandia JO9:4
Westlandia JO9:5
Den Hoorn JO8-1
Naaldwijk JO8-1
Westlandia JO8:3
Naaldwijk JO8-2
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Programma zondag 3 september
Aanvang
14:30
16:30
11:30
14:30
12:00
11:45
10:30
12:00
10:30
12:00
11:30
12:30
11:45
10:00
10:00
10:00
08:30
11:00
10:00
11:00
09:00
08:30
09:30
09:45
09:00
12:30
11:30
08:30
12:00
08:45
09:30
10:30
08:30
09:30
09:00
08:30
08:30
08:30
09:30
10:30
08:30

Soort
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker

Team
Alphense Boys

Tegenstander
Westlandia JO9:1

Aanvang
10:00

Soort
VTT toernooi

Ontvangen Uitslagen
19-08
23-08

Jo13-1
Jo13-1

–
-

DHC Jo13-1
Spijkenisse Jo13-1

6-0
2-0

Ligging terreinen
Vereniging
Alphense Boys
Blauw Zwart
Concordia
Delft
Den Hoorn
DHL
HBS
Hillegersberg
Honselersdijk
Loosduinen
LYRA
MSV ‘71
Naaldwijk
Nootdorp
RKDEO
SVH/ Celeritas
SVV
VELO
VFC
Wippolder

Ligging terreinen
De Bijlen, Sportlaan 4-22, 2406 LD Alphen a/d Rijn
De Schulpwei, Dr. Mansveltkade, 2242 XM Wassenaar
Brasserskade 2, 2612 CE Delft
Kerkpolder, Kerkpolderweg 12, 2625 EB Delft
Tanthofkade 10, 2635 CP Den Hoorn
Brasserskade 29, 2612 CA Delft
Craeyenhout, Evert Wijtemaweg, 2565 AA Den Haag
Duivenpad 11, 3055 VE Rotterdam
De Strijphorst, Strijphorst 2, 2675 WN Honselersdijk
Madestein, Madesteinweg 1, 2553 EC Den Haag
De Zweth, Veilingweg 26, 2678 LN De Lier
Dr. Albert Schweitzerdreef 501, 3146 TA Maassluis
De Hoge Bomen 1, 2671 NZ Naaldwijk
’s-Gravenhout, De Poort 8, 2631 PT Nootdorp
Centrum, Sportparkweg 34, 2631 GA Nootdorp
Wateringseveld, Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
Harga, Sportlaan 54, 3118 JC Schiedam
Noordweg, 2291 EE Wateringen
Sportlaan 130, 3135 GX Vlaardingen
Rijksstraatweg 9, 2628 GZ Delft

Telefoon
0172-492774
070-5115787
015-2134492
015-2560612
015-2614973
015-2131572
070-3681960
010-4183508
0174-626272
070-3978920
0174-513677
010-5917947
0174-625486
015-3109726
015-3109577
0174-296611
010-4702186
0174-292779
010-4708903
015-2567021

Programma volgende week woensdag 6 september
Team
Westlandia JO19:1
SC Monster JO19:2
Westlandia JO17:2
Westlandia JO15:1
Westlandia JO15:2
QUICK JO13-1

Tegenstander
ASWH JO19:1
Westlandia JO19:2
SV Honselersdijk JO17:1
VV Spijkenisse JO15:1
DHC JO14:1
Westlandia JO13:1
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Aanvang
20:00
19:00
20:00
18:30
18:30
18:30
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RKVV Westlandia

Programma volgende week zaterdag 9 september
Team
Westlandia JO19:1
Westlandia JO19:2
Westlandia JO19:3
Naaldwijk JO19-2
Sparta (AV) JO17-1
Westlandia JO17:2
DWO JO17-3
Westlandia JO17:4
Delft JO17-2
SJC MO17-2
Westlandia JO15:1
Westlandia JO15:2
Westlandia JO15:3
Westlandia JO15:4
Westlandia JO15:5
Victoria'04 JO15-3
FC 's-Gravenzande JO13-1
VELO JO13-4
Westlandia JO13:3
Westlandia JO13:4
Westlandia JO13:5
Victoria'04 JO13-4
Wilhelmus JO12-1
VDL JO11-1
Westlandia JO11:3
FC 's-Gravenzande JO11-5
Excelsior M JO10-1
HBS JO10-1
Westlandia JO10:3
Westlandia JO10:4
Westlandia JO10:5
Honselersdijk JO10-2
Concordia JO9-1
Quick JO9-3
Westlandia JO9:3
Westlandia JO9:4
Westlandia JO9:5
MSV '71 JO8-1
LYRA JO8-2
Westlandia JO8:3
LYRA JO8-4
Westlandia JO7:1

Tegenstander
Botlek JO19-1
Zwaluwen JO19-2
AGE-GGK JO19-1
Westlandia JO19:4
Westlandia JO17:1
Hercules JO17-1
Westlandia JO17:3
Wippolder JO17-4
Westlandia JO17:5
Westlandia MO17:1
Victoria'04 JO15-1
VFC JO15-1
VFC JO15-3
DSVP JO15-2
FC 's-Gravenzande JO15-5
Westlandia JO15:6
Westlandia JO13:1
Westlandia JO13:2
Rijnsb.Boys JO13-4
Oliveo JO13-5
Nieuwerkerk JO13-8
Westlandia JO13:6
Westlandia JO12:1
Westlandia JO11:1
Sportclub Monster JO11-2
Westlandia JO11:4
Westlandia JO10:1
Westlandia JO10:2
Excelsior M JO10-2
Honselersdijk JO10-1
Quick JO10-4
Westlandia JO10:6
Westlandia JO9:1
Westlandia JO9:2
Sparta (AV) JO9-3
Maasdijk JO9-3G
VDL JO9-7
Westlandia JO8:1
Westlandia JO8:2
MVV '27 JO8-2
Westlandia JO8:4
HVC 10
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Aanvang
14:30
12:30
14:30
14:30
14:30
10:30
15:00
12:30
14:00
12:30
10:00
08:30
10:00
10:30
08:30
11:00
10:30
11:00
08:30
11:00
09:30
09:00
08:30
09:00
08:30
08:30
11:00
09:30
10:30
11:30
09:30
09:45
08:30
09:30
08:30
08:30
08:30
10:00
11:30
08:30
10:45
08:45

Zaalvoetbal
Wij zijn telefonisch en via de mail bereikbaar .
06-10962000 Ben Nadorp
mail: bnadorp@gmail.com.
06-51193543 Ricardo Kortekaas
kippen2@caiway.nl.

Ledenadministratie
De volgende leden heten wij van harte welkom:
Z- 6052m G.M.L. Oord (Gordon)
Knvb: SNPS025, Geb.datum: 23/06/1993
Z- 5358m M.N.C. Zwinkels (Maurice) Knvb: GDJH668, Geb.datum: 02/08/1994
-C 6056v J.Y.M. Smit (Jessy)
Knvb: SNPX03V, Geb.datum: 16/02/2004
-E 5801m L. de Bruin (Lorenzo)
Knvb: QZSD377, Geb.datum: 08/11/2008
-F 6049m T.B. Feller (Thomas)
Knvb: SNPR94X, Geb.datum: 09/11/2010
-F 6053m S.C.J. van Rijn (Sepp)
Knvb: SNPS036, Geb.datum: 28/08/2011
-F 6055m N.E.P. Scheper (Nout)
Knvb: SNPS07A, Geb.datum: 31/07/2011
-F 6057m R.D. v.d. Vliet (Ray)
Knvb: SNPX10B, Geb.datum: 28/02/2011
-N 8399v T.A.M. Olsthoorn (Tirza) Knvb: SNPX20E, Geb.datum: 06/11/1991
-Z 6054v T. v.d. Sar (Twiggy)
Knvb: FWLP187, Geb.datum: 28/07/1992
Wijzigingen:
Van niet-spelend naar spelend lid:
-S 5287m T.A.J. Alleblas (Tom)

Knvb: FXWV27P, Geb.datum: 30/04/1995

Van spelend naar niet-spelend lid:
-N 8400m J.A.M. van Dijk (Joris)

Knvb: CDHS14E, Geb.datum: 06/06/1980

Van veld naar veld en zaalvoetbal:
ZZ 5200m V. Bakkenes (Vincent)

Knvb: FRMW737, Geb.datum: 02/09/1993

Bedankt als lid:
-A 4810m B.R. van Stokrom (Bryan)
-E 5983m D.C.A. Aygün (Demir)
-E 5845m B. Grootscholten (Ben)
-F 5780m T.A.J. Barendse (Thijs)
-Z 5748v D. Duijvestijn (Desiree)
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Kwekers weten als geen ander hoe belangrijk een
stabiel kasklimaat is. En juist de kléine kascomponenten zijn daarbij oh zo belangrijk. Daarom
maakt Van der Valk Systemen luchtingsmaterialen
die er voor zorgen dat luchtramen perfect en
gelijkmatig sluiten. En schermmaterialen die het
maximale rendement halen uit scherming en
verduistering. Stuk voor stuk gemaakt met een

‘Ik
zet
mij
in
‘Ik zet mij in
liefde
uit
uit liefde
voor
de
club.’
voor de club.’
De verbindende kracht van voetbal

wiskundige precisie. Zo ziet u, een stabiel kas-

Of je nu jong of oud bent, topscoorder of kantinehulp: voetbal raakt je!
Omdat
de sport zoveel
mensen
bijvoetbal
elkaar brengt en plezier geeft,
De
verbindende
kracht
van
ondersteunen
Westlandia
van harte.of kantinehulp: voetbal raakt je!
Of
je nu jong ofwij
oud
bent, topscoorder

klimaat wordt mede mogelijk gemaakt door de

Omdat de sport zoveel mensen bij elkaar brengt en plezier geeft,
www.rabobank.nl/westland

welhaast wetenschappelijke benadering en een

klimaatmaterialen van Van der Valk Systemen.

VAN DER VALK SYSTEMEN BV, ZWARTENDIJK 73, 2681 LP MONSTER, TELEFOON (0174) 21 22 23, WWW.VALKSYSTEMEN.NL, INFO@VALKSYSTEMEN.NL

ondersteunen wij Westlandia van harte.

Een
aandeel in elkaar
www.rabobank.nl/westland
Een aandeel in elkaar

