Correspondentie:
Postbus 75, 1190 AB Ouderkerk a/d Amstel

E-mail en internet
voetbal@svouderkerk.com
sponsorcommissie@svouderkerk.com
ledenadministratie@svouderkerk.com
redactie@svouderkerk.com
www.svouderkerk.nl

Telefoon:
kantine: 020 – 496 35 02
Afgelastingen thuiswedstrijden: M 06 -13 31 22 43

Zakelijk:
KvK. nummer: 341 84 232
BTW nummer: 8119.81.411
Bankrekening: ING B 0006 640 004
Contributierekening: ING B 0006 380 715
KNVB relatienummer: GFBG-88B

Bestuur:
Algemeen bestuur:
Voorzitter
Marco Bakker, 06 - 34 33 21 64
Secretaris
Mark van Beusekom, 06 - 16 40 75 14 na 18.00 uur
Penningmeester
Kees Bosman, 06 - 53 26 17 42

Voetbalcommissie senioren:
Voorzitter
Jereon Wirz 06-41191195
Penningmeester
Rutger Baas, 020 - 89 03 040
Secretaris
Danny de Wit, 020 - 496 40 53 of M 06 -53 64 52 31
Wedstr. secr. Zat. Senioren
Thijs Woltering, 06 - 51 09 80 19
Wedstr. secr. Zon.Selectie
Nico van Beusekom, 06 - 54 77 67 72
Wedstr. secr. Zon. Senioren
Martin de Kuiper, 0297 - 582 615 of 06 - 47 83 66 37
Wedstrijdsecr. Vrouwen
Danny de Wit 020 - 496 40 53 of 06 - 53 64 52 31
Wedstrijdsecr.Zaalvoetbal
Suzanne Koolhaas, 06 -19 38 63 26

Voetbalcommisie jeugd:
Voorzitter
Ton van 't Schip, 06 - 30 13 66 53
Wedstrijdsecr. Junioren
Robert Kops, 020 - 496 55 19
Wedstrijdsecr. Pupillen JO13/JO12
Edwin de Haan, 06 - 26 13 61 68
Wedstrijdsecr. Pupillen JO11/JO10
Marc van Vliet, 06 - 23 10 76 21
Wedstrijdsecr. Pupillen JO9/JO8
Hessel van de Pol, 06 - 81 43 45 51
Wedstrijdsecr. Meisjes
Ron Ploeger, 020 - 668 25 63
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Contributierek:
NL15 INGB 0006 580 715
KNVB rel.nummer: G F B G - 8 8 B

Algemeen bestuur

Voorzitter
Algemene mededelingen
Marco Bakker
06-3433 2164
Secretaris
Dit clubblad is voor de komende 2 weken. Het volgende clubblad verschijnt op
Mark van Beusekom
maandag 21 januari.
06-1640 7514 na 1800
Penningmeester
Kees Bosman
06-5326 1742

Senioren commissie

http://www.matcall.nl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

info@matcall.nl

Voorzitter
Theo Andriessen
06-5120 5078
Penningmeester
Rutger Baas
020-890 3040
Secretaris
Danny de Wit
020-496 4053
06-5364 5231
Wedstr.secr.Zat.Senioren
Jeroen Wirz
06-4119 1195
Wedstr.secr.Zon.Selectie
Nico van Beusekom
06-5477 6772
Wedstr.secr.Zon.Senioren
Martin de Kuiper
0297-582 615
06-4783 6637
Wedstrijdsecr.Vrouwen
Danny de Wit
020-496 4053
06-5364 5231
Wedstrijdsecr.Zaalvoetbal
Jeroen Wirz
06-4119 1195

Rooster

Zaterdag 19 januari

Keuken

8:30-13:30 Ouders jeugdteams
13:30-17:30 Team ZA 4

9:00-13:30 Ouders junioren
13:30-17:00 Remco, Colinda, Annelies
en Kelly

Bar

9:00-13:30 Ouders jeugdteams
13:30-19:00 Team ZA 4

9:00-13:00 Bestuurslid van dienst
13:00-18:00 Cees en Herman

Bestuursdienst

8:30-13:00 Jeugdbestuur
13:00-17:00

9:00-13:00 Theo Mooren en Dick
Verheul
13:00-17:00 Frank van der Linden, Cees
de Wit en Erik Heins

Lijnen trekken

18-1 Huib de Groot

Jeugd commissie

Autobedrijf ARIE OUDSHOORN
Botsholsedwarsweg 4
3646 SK Waverveen
T
0297 - 58 23 77
E
arie@arieoudshoorn.nl
W
www.arieoudshoorn.nl

Voorzitter
Ton van't Schip
06-3013 6653
Wedstrijdsecr. Junioren
Robert Kops
020-496 5519
Wedstrijdsecr. Pupillen
JO13 / JO12:
Edwin de Haan
06 2613 6168
JO11 / JO10:
Marc van Vliet
06 2310 7621
JO09 / JO08:
Hessel van den Pol
06 8143 4551
Wedstrijdsecr. Meisjes
Ron Ploeger
020-668 2563

Voetbalafgelastingen
thuiswedstrijden
06-1331 2243

Zondag 20 januari
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Voor de laatste wedstrijdwijzigingen kijk op: www.svouderkerk.nl of www.voetbal.nl

Mededelingen

Loop je een blessure op?
Meldt dit dan eerst bij je eigen trainer en/of teambegeleider en bel vervolgens de praktijk Jan Spits (tel: 020-4724406), om een afspraak
voor het blessure spreekuur in te plannen. Spreek in het weekend het antwoordapparaat in en meldt dat je van de sv Ouderkerk bent en
komt op het blessure spreekuur op maandagavond. Spreek je naam èn je telefoonnummer duidelijk in.
Door de samenwerking tussen sv Ouderkerk en bovengenoemde praktijk kunt u op korte termijn terecht voor onderzoek en zo nodig advies
en/of behandeling. Voor spelers van de selectie-elftallen, die een blessure hebben waardoor ze niet kunnen trainen of een wedstrijd spelen,
is het verplicht om zich te melden bij trainer/teambegeleider, zodat deze verwezen kunnen worden naar het blessure spreekuur.
Het spreekuur is op maandag van 17.00 tot 19:00 uur, in de praktijk op de Gijsbrecht van Aemstelstraat.
Bij deze de vraag aan alle trainers en teambegeleiders, om spelers in geval van blessures door te verwijzen naar het blessure spreekuur.
Voor medische vragen: info@spitsfysio.nl

Wedstrijden zaterdag-senioren
Kijk voor het meest actuele programma op www.voetbal.nl

Clubquiz 2018, oeps 2019
Heb je met de laatste clubquiz meegedaan? Dan weet je hoe gezellig en leuk het was en we heten je met jouw team natuurlijk weer van
harte welkom. Heb je niet met de laatste clubquiz meegedaan? Nou, dan weet je niet wat je hebt gemist en heb je nu een ultieme kans om
mee te gaan doen.
Anders dan in voorgaande jaren en als uitzondering is er dit keer ter opening van de tweede helft van het (voetbal)seizoen, de jaarlijkse
clubquiz avond. Dit keer zal dat zijn op donderdag 17 januari 2019 in de kantine van sv Ouderkerk. We gaan ervoor om het ook dit keer
weer enorm gezellig te maken, samen met jullie.
Zowel de Selecties als de overige Senioren die op zaterdag of zondag spelen, de A-junioren, de VR elftallen, de Veteranen en
zaalvoetballers/balsters worden van harte uitgenodigd evenals hun begeleiding, leiders en trainers.
We starten zo rond de klok van 21.00 uur (onder voorbehoud), het juiste tijdstip zal tijdig worden medegedeeld. Het principe is groepjes van
4 samen te stellen. Voor dit jaar zijn natuurlijk weer een hoop vragen bedacht, uiteraard allemaal voetbal gerelateerd of…… Wees
voorbereid op alles!!!!!!
Spel uitleg wordt voorafgaand aan de quiz gegeven.
attemaadvertentie
pagina 1

Telefoon 020 496 55 15, Fax 020 496 51 18
Mobiel 06 51 98 52 56, E-mail w.attema@planet.nl

www.attemametaalrecycling.nl

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt de winnaar, de runner up en de derde van de quiz een leuk presentje ter herinnering aan deze
avond. Maar ook de overige teams zullen niet door ons vergeten worden. Dat kunnen we nu al wel verklappen!
Komt allen en meet je kennis van en over het voetbal met anderen in een aangename, gezellige en (ont)spannende sfeer onder het genot
van een drankje en hapje. De avond wordt zoals vanouds gepresenteerd door jullie gastheren van de avond Sander, Rick, Johan en Jan
Paul. De bartenders van de avond zijn Nico en Gerd!
Verras ons met jullie deelname en laat het weer een enorm succes zijn.
Schrijf je vóór 17 januari 2019 in bij Johan Wassenberg, Sander Toussaint of Gerd Wirz onder vermelding van je naam en teamnaam via
e-mail adres: jtmwassenberg@gmail.com, sander@tenv.eu of g.wirz@upcmail.nl

Adverteren?
neem contact op met
onze sponsorcommissie
sponsorcommissie@svouderkerk.com

Je mag ons (Sander Toussaint, Johan Wassenberg, Rick van Tol of Gerd Wirz) ook voor 17 januari 2019 aanschieten in de kantine om je op
te geven.
Onze kantine heeft een beperkte capaciteit ofwel “vol is vol”, dus wacht niet te lang.
De Quiz-commissie.
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Wedstrijden zaterdag vrouwen
Kijk voor het meest actuele programma op www.voetbal.nl

ZONDAG SENIOREN

Voor de laatste wijzigingen zie www.svouderkerk.eu of www.voetbal.nl Wedstrijdsecretaris Martin de Kuiper 06-47836637

PROGRAMMA ZONDAG SENIOREN
Programma voor zondag:

13 januari 2019

Geen programma!!!!
Programma voor zondag:

BANKETBAKKERIJ
CHOCOLATERIE

20 januari 2019

Ouderkerk 1 - ZSGOWMS 1
Coach:
Leiders:

93726 Aanvang:
14:00
veld 1
Scheidsrechter: A. (Bert) Wigchers (Scheidsrechter)

Ouderkerk 2 - ZSGOWMS 2
Coach:
Leiders:

89749 Aanvang:
11:30
veld 1
Scheidsrechter: H.D. (Hidde) de Jong (Scheidsrechter)

Ouderkerk 3
Leiders:

Vrij

Ouderkerk 4
Leiders:

Vrij

Churchilllaan 26
1078 EG Amsterdam
020 6629526

Arsenal ASV 8 - Ouderkerk 5
Leiders:

www.blommestein-banket.nl

Ouderkerk 6
Leiders:

146866 Aanvang:
Terrein:

16:30
Vertrek:
15:15
Sportpark De Schinkel- asv Arsenal, AMSTERDAM

Vrij
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Contactgegevens jeugd
Wedstrijdsecretaris & Leeftijdscoördinator JO18-JO19
Wedstrijdsecretaris & Leeftijdscoördinator JO16-JO17
Wedstrijdsecretaris & Leeftijdscoördinator JO14-JO15
Wedstrijdsecretaris & Leeftijdscoördinator JO12-JO13
Wedstrijdsecretaris & Leeftijdscoördinator JO10-JO11
Wedstrijdsecretaris & Leeftijdscoördinator JO08-JO09
Wedstrijdsecretaris & Leeftijdscoördinator MO11-MO19
Jeugdcommissie

svo.jo18jo19@gmail.com
svo.jo16jo17@gmail.com
svo.jo14jo15@gmail.com
svo.jo12jo13@gmail.com
svo.jo10jo11@gmail.com
svo.jo8jo9@gmail.com
meisjes@svouderkerk.com
svojeugd@gmail.com

Kantinedienst Zaterdag Jeugd en Zondag Jeugd
De kantinedienst op zaterdagmorgen bestaat uit 3 mensen van 8.15 tot 11.00 uur en 4 mensen van 11.00 tot 13.30 uur.
De kantinedienst op zondagmorgen bestaat uit 3 mensen van 9.00 tot 11.30 uur en 4 mensen van 11.30 tot 13.30 uur.
Indeling onder voorbehoud van eventuele KNVB programma wijzigingen.
19-01:
20-01:

M011-1
JO17-4

LET OP: bij afkeuring van de grasvelden, gaan er wel wedstrijden op het kunstgras door, dus ook de kantinedienst gaat dan door!!

Jonge Linde 12
1191 RJ Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 48 38

NA AFLOOP WEDSTRIJD DOELEN AAN DE KANT ZETTEN (EN PENNEN MEENEMEN!)
In het programma staat bij diverse teams de bovenstaande zin. Dat team is het laatste team wat speelt op een half veld en wordt verzocht
om de doelen van het veld te halen en de pennen in te leveren bij de receptie. Laat de pennen niet bij het doel liggen!! Anders gaan
kinderen er wellicht mee spelen of kunnen erop vallen. Daarnaast wanneer een pen in de maaimachine terecht komt, mag de club een
nieuwe machine aanschaffen.
SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!
Helaas kunnen wedstrijden nog steeds niet zonder een scheidsrechter.
Zit je in een juniorenteam en wil je graag wedstrijden fluiten? Geef je dan snel op bij Michel Jansen.
Je krijgt dan een interne scheidsrechtercursus en kan per direct wedstrijden E en F pupillen gaan fluiten op zaterdag.
Het fluiten van de wedstrijden kan ook worden opgegeven als een maatschappelijke stage.
Voor de wedstrijden van D-junioren zijn we ook nog opzoek naar scheidsrechters vanaf 16 jaar.
Aanmelden of extra informatie is te verkrijgen bij Michel Jansen (06-38417560 of mbjansen0909@gmail.com)

Wedstrijden juniorenvoetbal
PROGRAMMA JUNIOREN VOETBAL
Programma voor zaterdag:
Ouderkerk JO19-1
Leider/Coach:

Programma voor zondag:

12 januari 2019
Vrij

13 januari 2019
Aanvang:
Scheidsrechter:

Ouderkerk JO15-2 - Buitenveldert JO15-6M
Leider/Coach:

Adverteren?
neem contact op met
onze sponsorcommissie
sponsorcommissie@svouderkerk.com

Programma voor zaterdag:
Ouderkerk JO19-1
Leider/Coach:

19 januari 2019
Vrij
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10:00

Aanwezig:

09:15

http://www.
http://www.
rongastroba
rongastroba
r.nl/

20 januari 2019

Programma voor zondag:
WV-HEDW JO19-4 (zon) - Ouderkerk JO19-2
Leider/Coach:

www.compieraannemers.nl

Gratis parkeren!

90270 Aanvang:
Terrein:

Ouderkerk JO17-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO17-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO17-3
Leider/Coach:

Vrij

11:00
Vertrek:
Sportpark Middenmeer, AMSTERDAM

09:45

Ouderkerk JO17-4 - Tos Actief JO17-3
Leider/Coach:

108084 Aanvang:
Scheidsrechter:

12:00

veld 4

Aanwezig:

11:15

Ouderkerk JO17-5 - Sloterdijk JO17-2
Leider/Coach:

145133 Aanvang:
Scheidsrechter:

10:00

veld 4

Aanwezig:

09:15

Ouderkerk JO15-1 - Arsenal ASV JO15-1
Leider/Coach:

94190 Aanvang:
Scheidsrechter:

9:45

veld 1

Aanwezig:

09:00

Ouderkerk JO15-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO15-3
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO15-4
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO14-1
Leider/Coach:

Vrij

Wedstrijden meidenvoetbal
PROGRAMMA MEISJES VOETBAL
Programma voor zaterdag:
ZAND- EN GRINDHANDEL

Geen programma!!!!

J. de Haan & Zonen b.v.

Programma voor zaterdag:

12 januari 2019

19 januari 2019

RODA 23 MO19-2 - Ouderkerk MO19-1
Leider/Coach:

202372 Aanvang:
Terrein:

12:00
Vertrek:
10:45
Sportpark RODA '23 Bovenkerk, AMSTELVEEN

WV-HEDW MO17-1 - Ouderkerk MO17-1
Leider/Coach:

83356

Vertrek:
10:15
Sportpark Middenmeer, AMSTERDAM

Aanvang:
Terrein:
5

09:00

Ouderkerk MO15-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk MO13-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk MO13-2 - Huizen MO13-2
Leider/Coach:

145167 Aanvang:
Scheidsrechter:

Ouderkerk MO11-1 - Laren 99 MO11-1
Leider/Coach:

86825

Aanvang:
Scheidsrechter:

11:45

veld 4

Aanwezig:

11:00

9:00

veld 4

Aanwezig:

08:15

veld 4

Aanwezig

09:45

Wedstrijden pupillenvoetbal
PROGRAMMA PUPILLEN VOETBAL
Programma voor zaterdag:
Ouderkerk JO13-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO13-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO13-3
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO12-1 - Ouderkerk JO12-2
Leider/Coach:

Bankrasweg 4, 1183 TP Amstelveen
T 020 496 3936

12 januari 2019

Oefen

Ouderkerk JO12-3
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO11-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO11-3
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO11-4
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO10-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO10-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO10-3
Leider/Coach:

Vrij

Aanvang:
Scheidsrechter:
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10:30

Hoger Einde Zuid 26, 1191 AH Ouderkerk a/d Amstel
tel: 020-4961988 e-mail: info@verwie.nl
facebook: FaceBook w: verwie.nl

Tearoom
High Tea & Brunch
Openingstijden Tearoom ma t/m vrij 8.30 t/m 17.00,
en zaterdag van 8.30 t/m 16.30 uur.
Kerkstraat 1, 1191 JB Ouderkerk a/d Amstel
Telefoon: 020 - 496 1232 - Fax: 020 496 331
E-Mail: info@bakkerout.nl W: www.bakkerout.nl

Ouderkerk JO10-4
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO9-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO9-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO9-3
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO8-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO8-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO8-3
Leider/Coach:

Vrij

Aanvang:

Sv Ouderkerk VOS Talenten Competitie
Leiders: G. van der Vall, T. Hogg, R. Jacobs

Programma voor zaterdag:
Ouderkerk JO13-1 - Badhoevedorp JO13-1
Leider/Coach:

Adverteren?
neem contact op met
onze sponsorcommissie
sponsorcommissie@svouderkerk.com

9:00

Veld 4

Aanwezig:

08:30

Aanvang:
Scheidsrechter:

10:30

veld 1

Aanwezig

09:45

10:15

veld 4

Aanwezig

09:30

19 januari 2019
Oefen

Ouderkerk JO13-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO13-3
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-1
Leider/Coach:

56503

Aanvang:
Scheidsrechter:

Sporting Martinus JO12-5 - Ouderkerk JO12-2
Leider/Coach:

55338

Aanvang:
Terrein:

Ouderkerk JO12-3 - Abcoude JO12-4
Leider/Coach:

144667 Aanvang:
Scheidsrechter:

Ouderkerk JO11-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO11-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO11-3
Leider/Coach:

Vrij
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10:00
Vertrek
Sportpark Overburg, AMSTELVEEN
10:30

veld 4

Aanwezig

08:45

09:45

Ouderkerk a/d Amstel
Dorpsstraat 7 -1 hg, 1191 BG
T 020 - 496 5517

Loenen a/d Vecht
Albrechtlaan 4, 3632 BB
T 0294 - 234 234

M 06 - 22 99 59 11, Fax 084 - 711 46 70, E-mail info@amstelvecht.nl
Postbus 91, 1190 AB Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk JO11-4
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO10-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO10-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO10-3
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO10-4
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO9-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO9-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO9-3
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO8-1
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO8-2
Leider/Coach:

Vrij

Ouderkerk JO8-3
Leider/Coach:

Vrij

Sv Ouderkerk VOS Talenten Competitie
Leiders: G. van der Vall, T. Hogg, R. Jacobs

Aanvang:

8

9:00

Veld 4

Aanwezig:

08:30

Bericht van de kledingcommissie
Wegens aanschaf van nieuwe kleding heeft de kledingcommissie een paar mooie aanbiedingen!
Trainingspakken:
Training pak compleet maat S 1 stuks per stuk 15,00 euro
Training pak compleet maat XS 4 stuks per stuk 15,00 euro
Training pak compleet maat 34 1 stuks per stuk 15,00 euro
Training broeken:
Maat XS per stuk 7.50 euro 4 stuks
Maat 36 per stuk 7.50 euro 1 stuks
Maat yxs per stuk 7.50 euro 2 stuks
Regenjacks maat S 3 x geel 3x lichtgroen 1x zwart per stuk 9.00 euro
Alles met het mooie logo van sv Ouderkerk
Bij interesse even een mail naar de kledingcommissie: kledingcommissie@svouderkerk.com
Neem ook eens een kijkje in onze webshop: http://clubsite.gobelinskysport.com/index14.php

www.ford-albers.nl
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Herbstmeister 2018-2019
Ouderkerk aan de Amstel, kerst 2018
De veteranen van sv Ouderkerk beleven met het seizoen 2018-2019 hun 3e lustrum van de interne competitie. Een mooie mijlpaal. En zoals
het de traditie betaamt, volgt rond kerst de bekendmaking van de ‘Herbstmeister’, ofwel in goed Nederlands, de Winterkampioen. Vorig jaar
gebeurde dat via de Amstelgids, dit jaar, hoe kan het ook anders, via het clubblad en de svO website.
Eerst even wat belangrijke en minder belangrijke feitjes.

Polderweg 16, 1191 JR, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020-4961476, Mobiel: 06-54375651

Als gezegd is dit het 15e seizoen. De competitie is in 2004 door Ton Geijsel opgezet en nog steeds is hij de competitieleider en
verantwoordelijk voor de indelingen, de regels en degene die patent heeft op het begrip ‘voetballend vermogen’. In het kort komt het op het
volgende neer: iedereen is ingedeeld naar sterkte, loopvermogen, technisch en tactisch inzicht alsmede de willekeur van de
competitieleider. Om de zaterdag spelen 4 teams van ongeveer 7 personen een halve onderlinge competitie. 3 keer 2 wedstijdjes dus van
25 minuten. Winst levert 3 punten op en een gelijkspel 1 punt. Aan het eind van het jaar worden alle scores bij elkaar opgeteld en degene
met de hoogste gemiddelde score wint. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je 70% van het aantal gespeelde wedstrijden ook
daadwerkelijk meegedaan hebt. In de regel komt dat neer op 14 van de 20 zaterdagen die we spelen tussen eind augustus/begin september
en de laatste vrijdag van mei. Er is geen ondergrens qua leeftijd, maar als je bedenkt dat er maar een paar 30-ers meedoen en de
gemiddelde leeftijd rond de 50 ligt, kun je een beetje inschatten wat er onder veteraan verstaan wordt. En aangezien er naarmate de tijd
vordert altijd wat onoverkomelijk blessures en /of gewone normale ouderdomskwalen optreden, zijn we altijd op zoek naar jonge energieke
aspirant-veteranen die het bestand van in totaal 40 veteranen kunnen aanvullen. Er wordt gespeeld op een half veld en met 2 zogenaamde
vosjesgoaltjes per team die op 10 meter van de zijlijn staan. Om blessures te voorkomen zijn slidings niet toegestaan en verder zijn er
eigenlijk geen regels (nodig).
Afgelopen jaar was een soort van unicum: de Herbstmeister werd ook de uiteindelijke kampioen. Dat was –naar mijn weten- de eerste keer
in de historie. Hoe het dit jaar zal aflopen, is natuurlijk nog niet bekend, maar dat het een spannende tweede competitiehelft wordt moge bij
voorbaat al duidelijk zijn.
De top 3 van dit jaar zit binnen een tiende punt van elkaar en ook dat is nog nooit zo close geweest halverwege. Wat dat betreft is de
spanning hier veel meer voelbaar dan bijvoorbeeld bij de eredivisie.

www.zand-grind-grond.nl

De derde plaats wordt ingenomen door Hennie Schep (een gemiddelde van 2.07 met 15 wedstrijden). Hennie is een sobere, stille kracht op
het middenveld die makkelijk een balletje kan aannemen en voor een hoge doorloopsnelheid (van de bal welteverstaan) kan zorgen. Waar
nodig temporiseert hij. De topsnelheid mag dan misschien niet meer zijn wat die ooit geweest is, maar 3 wedstijdjes volhouden is geen enkel
probleem.
Op de tweede plaats staat Wim Verburg. Een ook al stille kracht die vooral via rechts vaak de hele lengte van het veld weet te overbruggen
(en dan niet een keer per dag ;-) ). Hij is solide in opbouw en in de omschakeling weet hij vaak met splijtende passes een mooie counter op
te zetten. het scorend vermogen is daarentegen nog een puntje wat aandacht nodig heeft.
En momenteel staat op de eerste plaats … Wouter Steiner. Een relatieve jonge veteraan die toch al op leeftijd is. Dat komt natuurlijk doordat
hij pas op latere leeftijd zijn tweede voetbaljeugd beleefde. Wouter’s specialiteit is het ontregelen van de verdediging als zijn team in de
aanval is. verder is hij een enthousiaste werkmier die zeker niet schroomt zijn verdedigende taken uit te voeren. En dan te bedenken dat hij
afgelopen seizoen vanwege een drukke werkagenda zich bijna genoodzaakt voelde om de kicksen voorgoed bij de gemeentewerf af te
leveren … het kan verkeren. Nu in ieder geval de gevierde man. Maar of dat na 20 competitieronden nog steeds zo is…
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De meisjes van VR2 met “aanhang” 1-1 (1-1)
Herken je dat….. een ó zo leuke 31/12 en vroege 1/1, met de bijbehorende oliebollen, appelflappen, biertjes, wijntjes, champagne of wat dan
ook, luisterend naar de nummers van de top 2000, vuurpijlen, rotjes, gelukwensen en noem maar op. Herken je dat……na afloop in je bed
liggen en dat je met één been vertwijfelt probeert dat carrousel tegen te houden? Daarnaast, voor je gevoel 2 tellen later weer uit bed moet
om zogenaamd naar het nieuwjaarsconcert te “mogen” luisteren of naar dat schansspringen te “mogen” kijken. “Mogen…..” is alleen om
jezelf in de maling te nemen... Herken je dat…… nou ik wel, maar…. wat ik nog het meeste herken, echt, is die lieftallige por in mijn zij, die
zeker wel als zodanig is bedoeld, maar ergens heel ver weg “hard” overkomt, vooral omdat je net even op dat relax moment, met je ogen
dicht, het vorig jaar nog diep aan het herdenken en verwerken bent…. “Mijn beleving”, zeg ik altijd tevergeefs kuchend na die por…. “Hééé
WIRZ!!!, ben je er nog wel een beetje bij, we gaan zo naar svo, onze club, had je beloofd gisteren, weet je nog wel, iedereen gelukkig
nieuwjaar wensen, kom op…..” Eerst denk ik heel flauw: “Gisteren is een jaar geleden …”, daarna: “s Nachts een man, ’s ochtends een
man….”, dat vul ik dus maar in gedachten aan en kom met veel moeite uit mijn “Standby Mode”. Eerst even hééééél voorzichtig met gevoel
en daarna zelfdenkend beheerst vanuit de stoel vooroverbuigend, de ellenbogen rustig op kniehoogte proberen te krijgen; rechts bij rechts
en links bij links. Dat allemaal om wat tijd te winnen, met name voor het moeten opstaan uit die stoel. En echt, dat hele rustige, helemaal om
vooral die kermis in mijn hoofd tegen te gaan met al die draaimolens, dat geschal en super irritante trompetgeroffel. Lijkt wel of dat die hele
politie-, brandweer- en ziekenautokorps in één keer langs komt in jouw hoofd met volop sirenes aan…...en de rest aan herrie…. Herken je
dat…..
Het vorig jaar “was”, het huidig jaar “is” en daar gaan we vol voor. Dus op naar svo.
Sabine, Gloria en ik liepen met “hindernissen” over het terras richting ingang. Niet dat daar allemaal omgevallen stoelen of tafels lagen, nee
hoor, niets van dat, gewoon allemaal lieve sv Ouderkerkers die het nieuwe jaar met jou willen verwelkomen, delen en dus begroeten. Niet
alleen buiten, maar ook binnen was er veel hartelijke warmte. Wat is het toch een mooie club dat sv Ouderkerk.
sv Ouderkerk heeft als missie een ieder een warm verenigingsgevoel
te geven en elk voetballend lid op zijn of haar eigen niveau zo hoog
mogelijk met plezier te laten voetballen om ieder individu tot een
betere voetballer(ster) te maken.

Inzet

Doe altijd je best
tijdens de training
en de wedstrijd

Plezier

Pas dan vorm je
een goed team

Sportief

Zonder respect
geen voetbal

Winnen

Met dit doel ga je
elke wedstrijd in

Tijd

Tijd Laat je team niet
wachten, kom op tijd

Het was weer een super mooi verzorgde nieuwjaar receptie. Ik ga geen namen noemen, dan vergeet ik er zeker weten weer één en dat
terwijl iedereen zo haar of zijn best heeft gedaan. Ik ben er slecht in, in met name onthouden van namen (Edwin weet er alles van) maar de
zichtbaren achter de bar en in de keuken hielpen ons allen aan een heerlijke koude en warme versnapering.
Ik ben het volkomen met Marco (zijn speech) eens dat een club alleen maar gedragen kan worden door vrijwilligers en het is ó zo belangrijk
dat die mensen er zijn. Komen voetballen is één, maar help dan ook een handje het is niet alleen jouw club, het is onze club.
Memorabel moment. Ik besluit mijn diepgaande analytische voetbalverslagen altijd met een memorabel moment. Dat wil ik dit keer ook
doen, de analyse daargelaten…. . Wij, ofwel, de meisjes van VR2, Jan, Gerda en mijn persoon willen als groep bij deze alle vrijwilligers
hartstikke bedanken voor het schoonmaken van de kleedkamers, het verzorgen van de thee, het verzorgen van de wedstrijd of het nu fluiten
of wat dan ook is, het verzorgen van de derde helft achter de bar en keuken, het verzorgen van de kousen, broekjes, tenues, het trekken
van strepen of wat ook, kortom wat wij misschien zijn vergeten maar niet daargelaten alle vrijwilligers bedankt voor datgeen wat jullie voor
ons doen een dikke hele dikke x. BEDANKT.
Ps. Piet, sorry met name jij, jij en jij , ik wilde geen namen noemen maar jij,,,,, jij wordt namens de VR2 meisjes en mijn persoontje met name
bedankt dat ik altijd de l*l mag zijn dat als jij dienst hebt wij de hoekvlaggen neer mogen zetten en de doelen mogen neerhalen. Gelukkig is
Arie aan een brilletje toe en kan het ook na aanvang van de wedstrijd zelfs nog niet zien…..desalniettemin…..
Alle meisjes van VR2

Adverteren?
neem contact op met
onze sponsorcommissie
sponsorcommissie@svouderkerk.com
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Vrijwilliger van de maand het echtpaar Floor
Er zijn maar enkele echtparen binnen de vereniging die vrijwilligerswerk doen en dat over een hele lange periode, 1 zo’n echtpaar is
Maarten en Martha Floor.
Maarten 71 jaar en al 7 jaar gepensioneerd, komt uit de elektrotechnische wereld en is het grootste deel van zijn werkzame leven docent
elektrotechniek geweest.
Martha 68 jaar en heeft in de thuiszorg gewerkt.
Hebben jullie een achtergrond met de sport?

Autobedrijf ARIE OUDSHOORN
Botsholsedwarsweg 4
3646 SK Waverveen
T
0297 - 58 23 77
E
arie@arieoudshoorn.nl
W
www.arieoudshoorn.nl

Martha: Jeroen onze zoon begon met voetbal bij NEA en stopte in de senioren bij sv Ouderkerk. Ikzelf heb altijd gehandbald ook bij NEA en
zelfs nog in de tijd van 11 tegen 11 handbal wat ook gespeeld werd op een voetbalveld.
Joke Jansen vroeg of ik wilde helpen in de keuken van de kantine, dat is ongeveer een 32 jaar geleden. Een hele leuke tijd, zelf gehakt
ballen maken en in de jus laten pruttelen erg gezellig. Onder leiding van Wim Bouwman ben ik terecht gekomen bij het klaverjassen elke 1e
maandag van de maand en tot op de dag van vandaag doen wij dat samen nog steeds. Dat houdt in achter de bar, de koffie, en het
afrekenen.
Daarna rolde ik in de kantinecommissie onder leiding van Daniel Mansvelder, dat was in de tijd dat OSDO bij NEA op het complex speelde,
voordat we naar de wethouder Koolhaasweg verhuisden.
Ik ben ook stand in voor Rinus Weijgertse de wasman, als hij op vakantie is neem ik de was over en eens in de zoveel weken ben ik zijn
assistent, dan vervang ik Gerard van Dijk die heeft dan weer de zondag ervoor kantinedienst gedaan.
Het handbal ligt alweer een tijdje achter mij en nu trim ik nog 1 keer in de week op donderdag bij NEA Handbal.
Maarten:
Ook ik ben destijds gestrikt om het e.e.a. te doen, ook omdat men wist dat ik in de techniek werkzaam was. Zo benaderde Henk Kars mij om
in de houten voetbalkantine van OSDO enige werkzaamheden aan de elektra te verrichten.
Bij NEA werd ik door Bart Jansen gevraagd om te helpen bij de bestuursdienst een jaar of 30 geleden. Eigenlijk heb ik helemaal niets met
het spelletje voetbal.
Er stond aan de wethouder Koolhaasweg een accommodatie van NEA handbal men moest als er ‘s avonds getraind werd naar OSDO toe
om het licht aan en uit te doen voor de verlichting van het handbalveld erg onhandig. Ik heb er mede voor gezorgd dat de handbal zelf vanuit
hun eigen kantine het licht kon regelen.
Toen ik met pensioen ging ben ik Dhr. Dick Aaftink gaan vervangen door op maandagmorgen de inkomsten van het weekend uit de kantine
te tellen. Dat doe ik nog steeds, ik zit ook in de kantinecommissie en bij het klaverjassen doen wij nog steeds de koffie en de bar.
Eens in de 14 dagen openen wij op zaterdag de kantine, we zijn dan om een uur of 8 aanwezig en instrueren de mensen die in de keuken
en achter de bar komen te staan. Ik heb 20 jaar in het bestuur van de club van honderd gezeten, doe nog steeds bestuursdienst, doe de
indeling voor de vrijwilligers die het clubblad draaien en help Kees Leurs met het klaar maken van het blad.
Buiten sv Ouderkerk ben ik betrokken bij het repaircafe waar Ouderkerkers hun kapotte spullen kunnen laten maken. Tegen een vrijwillige
bijdrage repareren wij (als het in ons vermogen ligt) allerlei spullen, dan moet je denken aan een stofzuiger, een radio of speelgoed en
eigenlijk van alles waar elektriciteit bij te pas komt. We zitten dan, 1 keer in de maand op zaterdagmorgen in de Bindelwijk.
Wat gaat goed en wat niet bij s.v. Ouderkerk.
Wij zijn naarstig op zoek naar 12 vrijwilligers, die staan ingeschreven in het register Sociale Hygiëne, of via een één daagse cursus het
certificaat willen halen. De kosten worden door de vereniging vergoed. Zij kunnen dan om toerbeurt op zaterdag- en zondagmiddag
aanwezig zijn om het reilen en zeilen van Bar en Keuken in de gaten te houden. Het is namelijk een verplichting dat iemand met het
certificaat aanwezig is.
Martha: ik mis de grote schoonmaak aan het begin van het seizoen, met een hele club mensen de kantine en keuken schoonmaken. Dat
hebben we een aantal jaren gedaan met een grote groep vrijwilligers.
Wij openen zoals gezegd elke 14 dagen op zaterdag de kantine maar als Maarten bestuursdienst heeft doen we dat ook op de zondag,
weliswaar wel een drie kwartier later dus om kwart voor negen. Kijk en daar zouden wij wel wat hulp bij kunnen gebruiken het zou wel lekker
zijn als je weet dat je maar 1 keer in de 4 weken aan de beurt bent.
Maarten: Ik ben eerlijk gezegd wel een voorstander om iemand te zoeken bv een betaalde kracht die vrijwilligers aanstuurt (iemand met de
nodige horecapapieren) mocht het aantrekken van vrijwilligers een groot probleem gaan worden.
Ondanks dat we beiden binnen de vereniging werkzaamheden doen praten we thuis nooit over s.v. Ouderkerk hoor!
Het echtpaar Floor was unaniem van mening dat Henny de Haan de volgende vrijwilliger zou moeten worden.
Herman van Luijn
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