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VAN DE VOORZITTER
Pfff.... Dit is alweer het laatste 
clubblad van 2016. De tijd 
vliegt voorbij. Dit jaar is 
natuurlijk een fantastisch jaar 
geweest voor onze club. Het 
absolute hoogtepunt in onze 
clubhistorie hebben we mogen 
beleven met de promotie naar 
de 3e divisie. Nu we daar 
spelen willen we daar blijven 
ook. En dat moet mogelijk 
zijn. Maar we willen ook graag 

die leuke,  gewone maar vooral ook gezellige familieclub 
blijven. Zo zei laatst één van onze ereleden treffend: Je 
bent hier onder vrienden.
Zo rond deze dagen wordt er heel veel teruggeblikt naar 
de gebeurtenissen in het afgelopen jaar maar ook veel 
vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. Natuurlijk wil ik dit 
ook graag doen in dit stukje wat ik iedere keer weer van 
Piet van Kampen mag schrijven. Maar ik ben bang dat het 
dan meer een soort verslag van een ledenvergadering gaat 
worden of juist een opsomming van zaken die goed zijn 
gegaan in 2016 of zaken die juist niet goed zijn gegaan 
in 2016. Of een lijst van plannnen waar we bestuurlijk 
mee bezig zijn. Maar uiteindelijk is dit voorwoord van ons 
mooie clubblad daar niet voor bedoeld.
Wij vormen met z’n allen een fantastische club waar met 
recht honderden leden en gezinnen iedere dag en iedere 
zaterdag veel plezier hebben. Het voelt als “ons cluppie”. Ik 
hoop dat dit ook zo blijft in de toekomst. Maar als ik jullie 
inkijk geef in mijn gedachten. Dan voelt het regelmatig 
alsof ik een 2e baan erbij heb. Maar ik denk dat veel 
vrijwilligers bij onze club dat gevoel wel hebben. Ik denk 
dat iedereen wel eens boos of teleurgesteld naar huis 
gaat vanaf de Kooltuin. Of dat nu een jeugdtrainer is, een 
kantinemedewerker, iemand van de onderhoudsploeg..... 
of misschien gewoon wel de voorzitter zelf. Ik denk dat 
we dat allemaal wel eens hebben. Maar..... na een nachtje 
slapen is dat altijd weer over. Wij vormen met elkaar 
een fantastische club met een mooi sportpark. Met een 

G-afdeling, met een leuke grote jeugdafdeling, met een 
bloeiende damesafdeling. Met een mooi aantal lagere 
seniorenelftallen. Zelfs een 35+ en een 45+ team. Met 
ons 1e en 2e elftal op hoog nivo, met vrouwen-1 op een 
goed nivo en waar zeker nog rek in zit. Maar bovenal 
we zijn een gezellige club met een hoog ons-kent-ons 
gehalte. Daar wil je toch bij horen? We hebben een grote 
en trouwe ploeg vrijwilligers. Daar mogen we met elkaar 
best trots en dankbaar voor zijn. Het is echt mooi werk om 
je verdienstelijk te maken voor de club. Maar we zoeken 
echt nog meer mensen om te helpen. Sterker nog, we 
zoeken nog veel meer vrijwilligershandjes om onze club 
te helpen. Tenslotte maken vele handen licht werk. Ik snap 
echt wel dat de mensen zich niet zelf komen aanmelden 
als vrijwilliger. Al zou dit wel mooi en makkelijk zijn 
natuurlijk........ Maar ik hoop echt dat als we mensen 
rechtstreeks gaan benaderen om iets te betekenen voor 
de club dat er niet zomaar wordt gezegd dat er geen 
tijd voor is. Want binnen alle geledingen van de club en 
in alle afdelingen en commissies van onze club kunnen 
we vrijwilligers gebruiken. Ik vertrouw er echt op dat 
iedereen met elkaar de schouders er onder wil (blijven) 
zetten.  Onze jeugdvoorzitter heeft mij onlangs gezegd 
dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Hij heeft daar 
helemaal gelijk in. Maar.... wat is er nu mooier dan met z’n 
allen verder te bouwen aan “onze” club. Wij zijn toch zeker 
FCR!!! Tenslotte wens ik alle leden en betrokken mensen 
bij onze club een hele fijne kerstdagen en een goed en 
gezond 2017. Want als ik één ding geleerd heb dit jaar dan 
is het dat gezondheid een heel belangrijk goed is in ons 
leven. En dat voetbal slechts bijzaak is. Al is het natuurlijk 
wel de belangrijkste bijzaak in het leven....
Ik hoop iedereen te ontmoeten op onze Nieuwjaars-
receptie die op dinsdagavond 3 januari wordt gehouden 
in de kantine. Op het moment van schrijven is de exacte 
tijd nog niet bekend. Dus houdt onze social media goed in 
de gaten. Misschien hoort het bij de goede voornemens in 
2017 om je aan te melden als vrijwilliger bij onze club. Ik 
kan jullie verklappen het is makkelijker dan lijnen of af te 
vallen.Ik neem in ieder geval een vrijwilligersintekenlijst 
mee naar de receptie. 
 Met sportieve groet,
 Peter Plug
 

WABO v.o.f.
BOUWBEDRIJF

Wij wensen FC Rijnvogels 
een sportief seizoen toe!

Tel. (071) 403 55 08
Fax (071) 403 55 09

Blekerstraat 14a
2222 AN Katwijk
E-mail: wabo@unnet.nl
www.wabo-bouw.nl
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Over leven en overleven

Wat zou het leven zonder voetbal 
zijn? Een maaltijd zonder een lekkere 
karbonade, een eigen gemaakte 
pittige bal gehakt of een stukje 
vis. Dat laatste is trouwens beter 
voor de gezondheid volgens de 
wetenschappers. Ja en daar hou ik 
me daar ook maar aan vast omdat 
ik het ongelijk van de wijzen dezer 
aardkloot niet kan tegenspreken. Na 
mijn hartinfarct van een aantal jaren 
geleden ben ik steeds meer een fan 
van een visje geworden. Als geboren 
Kattukker is daar toch niks mis mee? 
Op vrijdag toog ik daarom regelmatig 
naar de Kooltuin om samen met de 
vrijwilligers het voetbalweekend in 

te luiden. Het is een goede traditie 
dat zij na een week vol inspanningen 
om ons sportpark weer spic en 
span te hebben gemaakt – inclusief 
de kantine en de kleedkamers- 
gezamenlijk een gebakken visje te 
eten. De vlaggen zijn weer gehesen, 
de troep is opgeruimd en een ieder 
leeft weer naar de zaterdag toe. Het 
leven van de Rijnvogelgetrouwen 
die met passie hun taak vervullen. 
De onmisbare mannen achter 
de schermen. Hun cluppie is een 
belangrijk onderdeel van hun leven. 
Net zoals het mijne. De Kooltuin is 
hun tweede huis waar zij geheel 
belangeloos zorg voor dragen.

Overleven
Natuurlijk wordt de komende 
wedstrijd van het eerste elftal 
uitvoerig besproken. Een ieder is er 
zich van bewust dat na de slechte start 
van het seizoen ons vlaggenschip 
in de Derde Divisie moet kunnen 
overleven. De vrijwilligers zijn ervan 
overtuigd in de wetenschap dat er een 
selectie voorhanden is die de strijd 
met elke opponent kan aangaan. Er 
volgen leuke discussies over wie er 
niet of wel in de basiself van trainer 
Hein van Heek zullen aantreden. 
Zo heeft ieder zijn eigen mening. 

Praatje pot tijdens het nuttigen van 
een visje. Ik luister aandachtig en 
geniet van de mannen die er hun 
weektaak weer op hebben zitten. 
Zelf ben ik in gedachten ook weer 
met de volgende wedstrijd bezig. 
Niet alleen van het eerste maar ook 
van het tweede. Want ook dit team 
verdient de nodige aandacht op het 
niveau waarop zij acteren. Kortom, 
de zaterdag staat weer voor de deur. 
De dag waar ik naar toe leef. Gaan 
zowel het eerste als het tweede deze 
zaterdag weer overleven en kan er na 
afloop weer met een big smile aan 
de goudgele rakker worden gelurkt? 
Niet door mij want ik prefereer 
een wijntje. Mag rood, wit, of rosé 
zijn. Wat smaakt deze dan lekker 
als de triomf kan worden gevierd. 
Andersom is het ook zo dat na een 
nederlaag de bittere nasmaak moet 
worden weggespoeld. Het is immers 
all-in the game. Maar neem van mij 
aan dat ik op zaterdagavond met een 
beter gevoel achter de PC kruip als er 
goed nieuws is te vermelden. Maar 
ook in slechte tijden moet er aan de 
voetbalwereld kondt worden gedaan 
over de resultaten. Het (nood)lot 
van de clubcorrespondent die al vele 
jaren heeft overleefd in goede en in 
mindere tijden. Ja en dan…. dan is 
het even houtje bijten en proberen 
om toch de resultaten zo objectief 
mogelijk weer te geven. Overleven. 
Het hoort er bij. 

P(R)IET  PRAAT

gerardbol@live.nl - www.gerardbol.nl
06 363 16 703 - 071  40 324 43
Zeewinde 25, 2224 GL Katwijk

Als u de presentatie anders wilt...
...origineel, met humor of juist ingetogen, met een inspirerende 
boodschap of een persoonlijke touch. Met het bedrijf ‘Spraak-
Maker’ haalt u een zelfstandig trouwambte naar voor binnen-
en buitenland, een presentator, uitvaartleider, dagvoorzitter,
stemacteur of gastspreker in huis die maatwerk presentaties 
geeft met een unieke stem die iedereen boeit en bindt!



www.witteprijzenslager.nl
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Het bestuur van FC Rijnvogels en trainer Hein van Heek 
zijn tot een contractverlenging gekomen. Trainer Hein 
van Heek die aan zijn vijfde seizoen FC Rijnvogels bezig is 
heeft voor het zesde seizoen bijgetekend. Het succesvolle 
huwelijk tussen trainer en club duurt dus nog voort. 

Trainer Van Heek heeft mede de successen gebracht waar 
zo lang op werd gewacht. Kampioen in de eerste klasse en 
twee jaar later promotie vanuit de Hoofdklasse naar de 
Derde Divisie. Trainer Van Heek past prima bij de cultuur 
van FC Rijnvogels. Een goede zaak dat hij nog minimaal 
een jaar op de Kooltuin actief zal zijn. We zijn blij met 
deze verlenging. Dit was het nieuws wat begin november 

Hein van Heek nog een jaar langer 
Hoofdcoach!

naar buitenkwam. Een aantal weken later werd de 
handtekening officeel geplaatst. Nadat Hein had getekend 
kwam de spelerscarrousel op gang. Inmiddels hebben 9 
spelers bijgetekend voor het volgende seizoen en is de TC 
in gesprek met de rest van de selectie. Andere clubs volgen 
FC Rijnvogels en de spelers van de selectie in het bijzonder, 
dus er kunnen en zullen vast verschuivingen plaatsvinden. 
Zo gaat dat als je als club aan de weg timmert en op een 
hoger niveau speelt. Uiteraard is FC Rijnvogels ook weer 
interessant voor spelers die de overstap naar de Kooltuin 
willen maken. De verwachting is dat we volgend jaar 
gewoon weer met elf spelers de eerste wedstrijd kunnen 
spelen.

Voorzitter Peter Plug en Hoofdcoach Hein van Heek
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Uit de oude doos

Uit de tijd dat FC Rijnvogels nog 
geboren moest worden door het 
samengaan van KRV en MVKV, uit de 
tijd dat KRV nog 4 herenteams op de 
zondag had voetballen, uit de tijd dat 
de KNVB nog afdelingen had waarin 
wij mochten spelen, uit de tijd dat 
het ieder weekend spannend was 
of de wedstrijd vanwege het weer 
nog wel door zou gaan, uit de tijd 
dat de winters nog winters waren, 
uit de tijd dat een overwinning nog 
maar twee punten opleverde, uit de 
tijd dat de (groot)vaders van nu, de 
voetbalgoden van toen waren. 

We hebben het hier over het 
begin van de jaren 80 uit de vorige 
eeuw. Beatrix was net koningin 
van Nederland geworden en in dat 
najaar werd tijdens het seizoen 80-
81 de basis gelegd van het historisch 
kampioenschap van KRV zondag 
heren 4 wat uiteindelijk in 1983 
behaald werd. 

De grondleggers van het kampioens-
team van weleer waren staand: Arie 
Oudshoorn, Marc en Eric van Schie, 
Arie van der Bent, Rob Bij, Hans 
de Bruin en Henk Looijesteijn en 
op de hurken: Willem Hoek, Wico 
Heemskerk, Carlo Sindioni, Arie Hoek, 
Cor van Duijn en Sjaak van Kampen.

Het eerste seizoen was het 
best wennen voor het team dat 
zorgvuldig uit alle gelederen van KRV 
geselecteerd was. De weekenden 
waren zwaar, op zaterdag werd er 
door de meeste nog volop gewerkt 
en het uitgaan op de zaterdagavond 
was voor de meeste heilig. Het 
was dan ook best vroeg om op 
zondagmiddag rond twaalf uur fris 
en fruitig op het veld te verschijnen. 
Het voetballen kwam in het eerste 
seizoen nog niet helemaal uit de verf. 
We hadden er voor gekozen om dit 
eerste seizoen vooral in teambuilding 
en gezelligheid te investeren en 
dat was dat jaar dan ook meer dan 
gelukt. Deze strategie werd ook in 
het seizoen 81-82 gehanteerd. Hoe 
kon je immers presteren wanneer de 
sfeer in het team niet goed was!

Aan het begin van het seizoen 82-
83 werd het roer omgegooid. Er 
waren, deels door blessures en deels 
door hogere ambities, een aantal 
personele wijzigingen in het team 
doorgevoerd en last but not least 
besloot de toenmalige voorzitter 
van KRV (C. van Kesteren) een 
weddenschap met ons aan te gaan. 
Wanneer wij dat seizoen kampioen 
zouden worden, kregen we van hem 
een vat bier! We hebben er destijds 

hartelijk om gelachen en eerlijk 
gezegd weet ik niet meer wat onze 
tegenprestatie zou zijn wanneer wij 
de weddenschap zouden verliezen. 
Dolle pret dus aan het begin van 
het seizoen en vol goede moed 
namen wij de uitdaging aan. Na 
enkele oefenwedstrijden gespeeld te 
hebben, een trainingskamp in Spanje 
zat er toen nog niet in, begon voor 
ons de competitie. 
De eerste wedstrijden werden 
zowaar gewonnen, wat voor ons 
destijds aanleiding was om zelfs door 
de week voltallig op de training te 
verschijnen. De training gebeurde 
onder de bezielende leiding van ons 
zelf, omdat de pot waaruit de trainers 
betaald werden, op dat moment al 
leeg was. 
Zo rond de kerst begonnen we zelfs 
af en toe te rekenen om te bepalen 
hoe we ervoor stonden. We wisten 
onze eigen resultaten natuurlijk wel, 
maar wat hadden onze concurrenten 
gedaan? We spitten de oude kranten 
na, waarin één maal per week ook 
de uitslagen van de lagere teams 
genoemd werden en stelden daarmee 
ons eigen competitie overzicht 
op. Dit allemaal zonder computer, 
Internet, voetbal.nl, apps, want dat 
had je in die tijd allemaal nog niet. De 
winter was koud en nat en het aantal 
afgelastingen was legio, behalve 
voor de wedstrijden die op zanderige 
ondergrond van de Kooltuin gespeeld 
werden. 
In het voorjaar van 1983 begon de 
spanning behoorlijk toe te nemen. 
Stonden we op dit moment echt 
boven aan? Hoeveel punten verschil 
hadden wij met de nummers twee 
en drie en wie waren dat dan wel? 
Wij hadden bijna al onze wedstijden 
gespeeld, maar de concurrentie, die 
voornamelijk rond en achter Leiden 
vandaan kwam, had blijkbaar veel 
meer last van onbespeelbare velden 
gehad dan wij en moesten nog veel 
wedstrijden inhalen. Onze laatste 
wedstrijd was gepland uit en tegen 
de virtuele nummer twee van de 
competitie (volgens mij Kickers). Tijd 
dus om maar eens met de KNVB 
te bellen om helemaal zeker van 
de tussenstand te zijn. Wij bleken 
twee verliespunten minder dan de 
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nummer twee te hebben en zouden 
dus aan een gelijkspel voldoende 
hebben om kampioen te worden. Wie 
had dit aan het begin van het seizoen 
durven dromen? Wij en de voorzitter 
van KRV in ieder geval niet.
Vol goede moed en met een hele 
schare aan supporters, het was 
prachtig weer dus een aantal partners 
vond het niet erg om in het zonnetje 
langs de lijn te vertoeven, vertrokken 
wij ruim op tijd naar het sportpark. 
Het werd een spannende wedstrijd 
en er door iedereen voor elke meter 
en grasspriet gestreden. De ruststand 
was 1-1 en dat zou dus voldoende 
zijn. Jan Bloeming, onze topscorer 
van dat seizoen wist halverwege de 
tweede helft ook nog de winnende 
treffer te scoren! Het kampioenschap 
was binnen. 
Het was een geluk bij een ongeluk 
voor ons dat het eerste team van 
onze tegenstanders die middag hun 
kampioenschap waren misgelopen, 
dus de voor dat team gekochte 

bloemen waren daarna dus voor 
ons! Het werd laat deze zondag 
en die middag werden tevens de 
plannen gesmeed voor een grandioos 
kampioensfeest bij Daan van der 
Meij thuis. Het werd een fantastische 
barbecue avond waarbij het 
gewonnen vat bier van de voorzitter 
van KRV er aan moest geloven. 

De kampioenen van weleer waren 
staand: Carlo Sindioni, Henk 
Looijesteijn, Sjaak van Kampen, André 
Guijt, Daan van der Meij, Jos Halman, 
Wico Heemskerk en Marc van Schie.
Op de hurken: Arie Oudshoorn, 
Jan Bloeming, Arie van der Bent, 
Meindert Vink, Marcel van der Meij 
en Jan Kerpershoek.
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Autobedrijf STIPDONK

Valkenburgseweg 66 - 2223 KE Katwijk - T. 071-4077740 - F. 071-4074499
Email: info@autobedrijfstipdonk.nl - www.autobedrijfstipdonk.nl

VLEES VAN TOPKWALITEIT
                        Waar anders dan bij

Visserskade 2, Katwijk
Multi Markt



    FC Rijnvogels Clubmagazine nummer 58-2016 11

Opbrengst jaarveiling geëvenaard
Het is vrijdag 18 november en de klok loopt tegen 
middernacht. De bijna 300 kavels zijn door veilingmeester 
‘topper’ Piet van Dijk weer in rap tempo aan de man 
gebracht. Eigenlijk is het een sport op zich hoe hij bijna 
vier uur achtereen zonder pauze de kopers kan verleiden 
om een bod uit te brengen op het scala aan items. Van 
een bos bloemen tot een weekend Berlijn of naar de TT 
in Assen. Van een doosje wijn tot een kappersbon of een 
keuze uit de vele diners, bezoek aan voetbalwedstrijden 
en weekendjes. Het is zo maar een greep uit het rijke 
aanbod van de gulle schenkers.

De kantine is vol en het geroezemoes stijgt met het uur. 
De sfeer is uitermate gezellig. Maar dan stijgt de spanning 
als voorzitter Peter Plug het podium betreedt. Vorig jaar 
werd er maar liefst € 60.000,- op de teller genoteerd. 
Hoe zou de eindscore er nu uitzien? Dit recordbedrag van 
vorig jaar leek bijna niet haalbaar. Maar toch kon de breed 
glunderende preses de blijde boodschap verkondigen dat 
het bedrag van vorig jaar was geëvenaard. Met dank aan 
een ieder en ook aan TRS, P & P en Cornelis Vrolijk die het 
magische bedrag vol maakten.



•

•

•

•

•

•

•



    FC Rijnvogels Clubmagazine nummer 58-2016 13

Bijzondere aankomst van Sint 
op de kooltuin
Waar is de witte schimmel gebleven. De trouwe viervoeter 
Amerigo? Daar zou de Sint eventueel nog wel mee naar de 
Kooltuin zijn kunnen komen maar de stoomboot kan niet 
aanmeren op ons sportpark. 

Dus hebben de goedheiligman en zijn zwarte Pieten een 
hoogwerker ingehuurd om toch maar op tijd op woensdag 
30 november bij de vele jonge Rijnvogeltjes te zijn. Een 
bijzondere intocht waarbij de Sint en Pieten luidkeels 
werden toegezongen. De oude bisschop was ook dit jaar 
weer in een goede bui want iedereen werd verwend en er 
waren ook nu gelukkig weer geen stoute kindertjes bij.  
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Frizzparty een verfrissend feestje
Het is alweer een goede maand 
geleden dat er op de Kooltuin door de 
Evenementcommissie een Frizzparty 
voor onze jongens en meiden van 13 
t/m 17 jaar werd georganiseerd. Het 
was volle bak in de kantine. 

Voordat de jongelui de feestzaal 
mochten betreden werd er formeel 
een blaastest afgenomen. Niemand 
op de bon natuurlijk. Geen drank, 
geen drugs en geen sigaretten 
om een clean feestje te vieren. De 
ruim 120 feestbeesten hebben een 
kostelijke avond beleefd. “De jeugd 
kan er wat van” blikt Olga Koopman 
tevreden terug. 
Zij en haar medecommissieleden 
verzorgden een gevarieerde avond. 
Karaoke, wie durft? Er werd spontaan 
gebruik van gemaakt om de 
zangtalenten ten gehore te brengen al 
was het dikwijls meer schreeuwen dan 
zingen. Het deed er allemaal niet toe. 
Voor het TV programma The Voice of 

Holland kwam er sowieso niemand in 
aanmerking. So what? “Als ze gij maar 
leut hebt” zou een Brabander zeggen. 
Leut in overvloed. De dansvloer was 
een geliefde en druk bevolkte plek om 
eens lekker alles uit de kast te halen. 
De DJ’s zweepten de enthousiaste 
menigte op en Chris Koopman van 
K&L Sound nam het van hen over. Het 

scheelde weinig of het dak ging eraf. 
Een avondje om uit je dak te gaan. Er 
mocht uiteraard niet worden gerookt 
maar de rookmachine deed zijn werk. 
Evenals de vrijwilligers achter de bar 
en de stewards die er weer een vrije 
avond voor over hadden om deze 
party te doen slagen. Voor herhaling 
vatbaar.   



Tulpstraat 1
2223 HN Katwijk
Tel.: (071) 401 54 15

Trefpunt voor sportvrienden

Gezellige gelegenheid voor een partijtje 

biljarten, klaverjassen enz....



Het bestuur van FC Rijnvogels wenst als haar leden, sponsors, 

adverteerders en vrijwilligers hele mooie en sfeervolle Kerstdagen

Tevens een fijne jaarwisseling en een gezond en sportief 2017.

U wordt van harte uitgenodigd op onze Nieuwjaarsreceptie op 

dinsdag 3 januari. Aanvang 20.00 uur.



Remisestraat 5, 2225 TH Katwijk ZH
Telefoon 071 - 407 68 74
Telefax 071 - 407 68 94
Mobiel 06 - 24 26 70 34

Salades
Buffetten warm en koud
Barbeques
Warme en koude hapjes

Tapijtcentrum Demati

ALLES
ONDER ÉÉN DAK!

• Tapijt • Vinyl • Wandbekleding • Gordijnen • Zonwering

Openingstijden:
ma. t/m za. van
08.00 - 17.00 uur

DOBBEWEG 11 • VOORSCHOTEN
(nabij station Voorschoten) Tel. (071) 561 08 59

tapijt
centrum
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E.A. Borgerstraat 50

2225 AS Katwijk aan Zee

Tel. 071 40 164 65

cafeboeien@gmail.com

www.cafeboeien.nl

 

Men in Tights
De feestdagen staan voor de deur. 

Tijdens deze dagen ligt voetballend 

Nederland op één oor. Dat is in 

Engeland wel anders. Daar wordt 

“gewoon” gevoetbald op tweede 

kerstdag. Boxing Day heet het. 

En de stadions zitten daar ook 

gewoon vol. Hier niet. Hier houden 

we even pauze. Het is winterstop. 

Het bestuur, de commissies en alle 

vrijwilligers. Alle spelers en trainers. 

Iedereen hoeft even niet aan voetbal 

te denken. Met de kerst is het tijd voor 

tradities. Eten met de hele familie. 

En er wordt gezellig gezongen in de 

kerk (sommige mensen komen er 

maar 1 keer per jaar en dat is met de 

kerst). Alle meubelboulevards zitten 

tweede kerstdag weer helemaal 

vol. De reservebank wordt hier 

probleemloos omgeruild voor een 

driezitter. En een paar dagen later 

als het kerstdiner is gezakt, worden 

er volop oliebollen gebakken. Het 

zijn dagen van vreet en zuip. De 

Kooltuin is een paar weken lang 

een voetbalvrije zone. Net zoals 

er tegenwoordig in het dorp ook 

vuurwerkvrije zones zijn. Dat is 

nieuw. Plekken waar er geen rotje 

afgestoken mag worden. Eigenlijk 

nix mis mee. Niet iedereen houdt 

nou eenmaal van die knallen die 

ieder jaar weer harder lijken te 

klinken. Vroeger was je als klein 

jongetje al blij met een matje van 

“muggescheten”. Helemaal los 

halen dat ding en dan alles één 

voor één afsteken. Hoop lol en als 

het eens fout ging, was het niet 

dramatisch. Tja, daar trappen ze 

nu niet meer in. Daar kom je als 

ouder nu niet meer mee weg. Ach, 

dat kon lang geleden allemaal 

nog. In de tijd dat de winterstop 

de hele winter duurde. De tijd 

dat je voetbalde in je korte broek. 

Weer of geen weer. Tegenwoordig 

speelt men in maillots. Dat is echt 

van deze tijd. Moest je vroeger dus 

niet mee aankomen hoor. Met 

een maillot. Dat is voor mietjes 

of meisjes. Meisjes?! Ik zag laatst 

een meisjesteam (MO15-1) op ons 

eerste veld spelen. Het veld bevroren. 

Zij korte mouwen. Blote benen. Ik 

stond me er van een afstandje over 

te verwonderen. In m’n winterjas, 

met m’n handschoenen aan en 

m’n muts op. Even verder op veld 4 

liep er een jongensteam met stoere 

gasten in maillots. Men in tights. 

Dat kan allemaal anno 2016. Ik 

kan me de tijd nog herinneren dat 

je een bal op je bovenbeen kreeg. 

In spiegelschrift was er “tango” te 

lezen. Een afdruk die wel even bleef 

staan, maar die je voor lief nam. Het 

was de tijd dat er nog echte winters 

waren. Die tijd lijkt nu wel eeuwen 

geleden. Koek en zopie op de 

Overrijn is een onbekend fenomeen 

voor onze jongste leden. Daarom 

zijn die winterstops tegenwoordig 

ook zo kort. Geen winter. Bovendien 

is het gros van de voetbalvelden 

gemaakt van plastic. Die hebben 

niet te lijden onder kou. Twee 

weken nadat ons zakgeld de lucht 

in geschoten is, de kerstbomen weer 

opgeruimd zijn en iedereen volop 

met z’n goede voornemens bezig is, 

begint het spelletje weer. De meeste 

teams staan vier weken stil en 

waarschijnlijk is iedereen weer blij 

dat het weer begonnen is.

Vanaf deze plaats wens ik iedereen 

hele fijne feestdagen toe. En voor 

2017, voor jong en oud, veel 

voetbalplezier. Mooie acties en 

mooie goals. Kampioenschappen. 

Een blessurevrij seizoen.

De criticaster



Tweewielers V.O.F.
Achterweg 22, Katwijk
Tel.: 071 - 402 90 35
Fax: 071 - 403 36 21

Of het nu om onderkleding betreft, of regenjacks; bij Frans Luyten tweewielers vindt u het beste van het beste. 

Bekende merken zoals: Odlo, Agu, Louis Garneau en sportvoeding Maxim. Deskundig advies en kwaliteitsspullen. 

Daarom loopt iedereen weg met Frans Luyten Tweewielers.

Groot assortiment:
• Fietsen, bromfietsen en scooters

• Regen en racekleding (zowel onder- als bovenmode 

   o.a. Agu, Louis Garneau en Odlo)

• Race en ATB-onderdelen

• Schaatsen (Viking en Raps)

• Skeelers

• Kunst- en hockeyschaatsen

• Hartslagmeters (Agu en Polar)

Bij Frans Luyten hebben
tweewielers altijd voorrang!

Rijnstraat 93a
2223 EA Katwijk

Tel. 071 - 408 26 24
Fax 071 - 402 79 64

Administraties
Belastingzaken

Loonadministraties

Lid
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Het is een goede gewoonte dat wij in het clubblad ook melding maken hoe het met de lagere seniorenteams 

vergaat. Die informatie haal ik altijd van een voetbalwebsite af. Maar op de een of andere manier kom ik er dit keer 

niet op dus blijf ik van relevante gegevens verstoken. Wel is mij ter ore gekomen dat het derde elftal de koppositie 

in neemt en dat ons vierde team ook in de hoogste regionen mee draait. Daar moeten we het op dit moment mee 

doen. Hopelijk kan er in de voorjaarsuitgave meer worden vermeld. 

ACHTERUITKIJKSPIEGEL



Service in 
topvorm!

De Roysloot 11, 2231 NZ  Rijnsburg
T 071 - 402 92 00
E info@grimbergennoordermeer.nl
I www.grimbergennoordermeer.nl

• Centrale verwarming

• Luchtbehandeling

• Airconditioning

• Elektrotechniek

• Sanitaire installaties

• Preventief onderhoud

• 24-uurs servicedienst

Grimbergen-Noordermeer: 

gecertificeerd en erkend 

installatiebureau

Samen op weg naar 

een duurzame toekomst!
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Naam: Frank Guijt
Bijnaam: ‘Guti’
Geboren: 05-07-1992
Woonplaats: Katwijk
Broers/zussen: 1 zus
Beroep: werkzaam op de afdeling tuchtzaken van de 
KNVB
Partner:  Annemiek 
Kinderen:  geen
Clubs: Quick Boys, Voorschoten’97 en FC Rijnvogels 
Positie: centrale verdediger
Trainers: In de jeugd bij Quick Boys: Wim van der Plas en 
Jerry Ubink
Bij Voorschoten’97: Marcel de Hoogt en Paul van der 
Zwaan
Bij Rijnvogels: Huig-Jan Heeringa, Antoin Hoovers en Hein 
van Heek
Welke de beste: Iedere trainer heeft zijn sterke en zwakke 
punten. 
Hoogtepunt: In mijn laatste jaar bij Voorschoten’97 
stonden wij met nog 8 wedstrijden tot het einde op 
een laatste plek met 11 punten. Degradatie uit de 1ste 
klasse was erg dichtbij. Toen begon het echter te draaien 
en pakten we in de laatste 8 wedstrijden 22 punten! 7 
wedstrijden gewonnen en 1 gelijkspel. Een geweldig 
einde van het seizoen waardoor wij ons rechtstreeks 
veilig speelden. Bizar dat we toen geen periodetitel 
hebben gepakt. 
Dieptepunt:  Schouderblessures  
Sterke punt: coaching / sterk in de duels. 

Strikt Persoonlijk Zwakke punt: linkerbeen
Favoriete speler: Carles Puyol 
Vrije tijd: te weinig
Lezen: Biografieën van topsporters
Tijdschriften: VI
Beste boek: Ik, Zlatan (wat een fenomeen) 
Krant: / 
TV:  Netflix 
Beste CD: / 
Beste film:  James Bond: ‘Skyfall’ 
Social media: Facebook en Twitter 
Favoriete eten:  Spareribs
Favoriete drankje: ice tea 
Roken: /
Café: /
Trots op: mijn ouders
Hekel aan: verliezen
Lelijkste tenue: VVSB
Mooiste tenue: FC Barcelona seizoen 2016/’17 
Vakantie: Frankrijk 
Beste eigenschap: doorzettingsvermogen
Slechtste eigenschap: slechte verliezer
Bewondering voor: vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen 
vereniging. 
Graag ontmoeten: /
Ambitie: er uithalen wat er in zit (zowel op sportief als 
maatschappelijk vlak) 
Voetbalhumor:  of het nou echt humor is weet ik niet, 
maar ik heb me erg verbaasd over de grap die Andreas 
Stam vorig jaar heeft uitgehaald. Stam heeft een dode 
vogel in de voetbaltas van Wouter Soomer gestopt. Zulke 
dingen kom je niet vaak tegen in een kleedkamer. 
Eindklassering eerste: een mooie plek in de middenmoot. 
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John Warmenhoven, sponsor, 
supporter, vrijwilliger en gastheer
John is een van de vele vrijwilligers 
in onze vereniging. In vele 
hoedanigheden betreedt hij ons 
sportpark. Een man die achter de 
schermen werkt en nooit op de 
voorgrond treedt. 

Naast de eerder genoemde feiten 
is hij ook een trouw supporter. De 
eigenaar van hotel Zee en Duin 
weet zijn ondernemerschap en 
de liefde voor onze club heel goed 
te combineren. Het is een van de 
mannen die veel inbreng heeft op de 
Kooltuin al zou je dat niet aan hem af 
kunnen lezen. Een rustig persoon die 
zijn dingen doet waar hij zich voor 
heeft ingezet. Hij loopt er niet mee 
te koop maar mannen zoals John zijn 
van onschatbare waarde voor de club. 

Voor hem is het logisch dat er een 
reclamebord op ons sportpark 
hangt en dat hij zijn bedrijf ook via 
advertenties in het clubblad en de 
presentatiegids promoot. Het bedrijf 
waarvan hij sinds de oprichting in 
1928 inmiddels de derde eigenaar 
van de generatie is. John heeft naast 
zijn activiteiten voor de FC Rijnvogels 
een bijzondere hobby. Whisky. In zijn 
etablissement heeft hij maar liefst 
duizend merken verzameld. John 
lacht geheimzinnig. ‘Vierhonderd 
zijn er voor mijn verzameling en de 
overige zeshonderd zijn er om te 
schenken voor de ware liefhebbers. 
Die vierhonderd soorten zijn een 
appeltje voor de dorst voor later’ 
grapt hij overigens heel serieus. De 
eigenaar van het driesterrenhotel 
organiseert jaarlijks een aantal 
Whiskyproeverijen in zijn hotel. 
‘Het zijn bijzondere avonden voor 
de liefhebbers’ heeft hij inmiddels 
ervaren. Maar goed, dat zijn de 
extraatjes die het hotel biedt. ‘Ik 
moet het ook hebben van mijn vast 
hotelgasten die hier jaarlijks graag 
terug komen. Het zijn er gelukkig veel 
die mij telkens weer weten te vinden’.

FC Rijnvogels
John heeft in vroeger jaren bij 
KRV gevoetbald toen er nog geen 
sprake van een fusie was. Hij heeft 
de veranderingen meegemaakt en 
zet zich volledig in voor zijn club 
die hij door de jaren heen immer 
trouw is gebleven. Samen met 
Marcel van Duijn heeft hij voor een 
puike bezetting van enthousiaste 
gastvrouwen in het sponsorhome 
gezorgd. Bij elke thuiswedstrijd van 
Heren 1 staan de broodjes en de soep 
klaar voor de gasten. Zij komen niets 
tekort. Als alles tot in de puntjes is 
geregeld begeeft John zich langs de 

lijn. Een trouw supporter waaraan 
je het niet kunt aflezen of de Vogels 
hebben gewonnen of verloren. Een 
man die zichzelf blijft en zorgt dat 
zijn zaakjes zowel zakelijk al bij de 
Rijnvogels goed voor elkaar zijn. 
Sinds kort heeft hij in samenwerking 
met de businessclub ook gezellige 
avonden georganiseerd. ‘Want ook 
buiten het voetballen om kom je 
ook in beter contact met elkaar’ is 
de filosofie van John hier achter. 
Kortom, John is een van de velen die 
in de Rijnvogelfamilie een belangrijk 
man is ook zal hij nooit met de borst 
vooruit lopen.



Zeilmakerstraat 2 - 2222 AA Katwijk ZH
Telefoon 071 402 75 92

Klokken, horloges,

goud, zilver, reparaties, 

graveerwerk

en onze bekende service!!!

Wij zitten in de

uw voordeeljuwelier
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Het was een leuk idee van de 
supportersvereniging om van de 
wedstrijd tegen Jong Volendam deze 
in het teken van een visdag te stellen. 

Volendam met een rijke historie 
aan met name de palingvisserij. 
Derhalve worden de liederen van de 
vele muzikanten uit het toeristische 
dorp als ‘palingsound’ betiteld. De 
Kattukse vissers togen echter verder 
de wijde wateren op en vingen meer 
van allerhande zeevruchten. De 

Vissen achter het net 
tijdens de visdag

bezoekers konden tijdens het duel 
–voor de aanvang en tijdens de rust- 
van het zilt der zee genieten. Helaas 
was de paling niet voorradig dus 
moest er met een warm lekkerbekje, 
een broodje haring of gerookte zalm 
genoegen worden genomen. Op zich 
geen straf toch? Degenen die te laat 
kwamen visten achter het net. Net 
zoals onze Rijnvogels die met 1-2 
de eer aan de jonge wijdbroeken 
moesten laten. Maar goed, al met al 
was het weer een mooie middag op de 

Kooltuin. Na afloop trad in de kantine 
het shantykoor Skuytevaert op, nou 
en dan vergeet je gauw dat het eerste 
verloren heeft. Zo’n optreden maakt 
alle remmen los. Tekenend voor de 
goede sfeer die er in onze vereniging 
heerst, samen lachen, samen huilen. 
Kijk maar eens naar onze vrijwilliger 
Siem Guijt die ingetogen op zijn 
gitaar staat te tokkelen.‘Schijt aan 
de hele wereld’ zou Siem zeggen 
en hij tokkelde rustig door op zijn 
instrument. Gewonnen of verloren, 
het maakt hem geen barst uit. De 
wereld draait door. Ook voor de 
Rijnvogels. Een mooie middag op ons 
sportpark die met een ietsjepietsje 
geluk nog mooier had kunnen zijn. 
Maar en mens kan niet alles hebben 
in het leven. Enjoy the moment 
oftewel geniet van elk moment. 

Ook het tweede viste achter het net
Het tweede ging met 0-3 ten onder 
tegen RVVH. Doelman Gert Jan moest 
drie keer vissen. Nee, dan smaakte de 
speciale taart die Leon Houwer had 
gemaakt beter vooraf gaand aan de 
wedstrijd. Leon is een sportvisser 
in hart en nieren dus had hij al zijn 
energie en creativiteit gestoken in het 
bereiden van een speciale taart, een 
vis. Kenners zouden hier een karper 
in herkennen. De karper spartelde 
niet tegen toen het mes er in ging. 
Maar het Rijnvogelmes was niet 
scherp genoeg om de tegenstander 
uit Ridderkerk te villen……………



Zeeweg 117  2224 CD  Katwijk | Postbus 514  2220 AM  Katwijk  

T 071 407 16 46 | F 071 407 51 00 

contact@vvdp.nl | www.vvdp.nl

Voor alle duidelijkheid, als hoofdsponsor
supporten wij de FC RIJNVOGELS.

Op werkdagen ontvangen wij u graag op ons kantoor. Om u van dienst te zijn

op notarieel en fiscaal gebied, ons speelveld.

Zaterdag ziet u ons op de Kooltuin, als hoofdsponsor en als supporter!

Voor alle duidelijkheid, als sponsor
supporten wij de FC RIJNVOGELS

Op werkdagen ontvangen wij u graag op ons kantoor. Om u van dienst te zijn

op notarieel en fiscaal gebied, ons speelveld.

Zaterdag ziet u ons op de Kooltuin, als sponsor en als supporter!
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Samenwerking met stichting 
juul verlengd

FC Rijnvogels heeft de samenwerking met Stichting Juul weer voor drie jaar verlengd. Voorzitter Peter Plug namens onze 
club en Wim Korndorffer namens de Stichting Juul bezegelden het akkoord. Er zullen derhalve weer nieuwe activiteiten 
plaats gaan vinden. In de afgelopen drie jaar brachten diverse acties ruim  € 18.000,- op ten behoeve van het onderzoek 
naar kinderkanker. 

TIMMER- & AANNEMERSBEDRIJF

✔ Nieuwbouw
✔ Verbouw
✔ Onderhoud
✔ Renovatie

Molentuinweg 7
2223 HA Katwijk ZH
Tel.: (071) 401 56 84
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Van harte gefeliciteerd

Vorige maand werd het gezin Messemaker verblijd met de geboorte van de kleine BOAZ JACOBUS. De trotse ouders 
Peter en Willemijn hebben nu ook een zoon en de zusjes Evi en Finn zijn maar wat blij met hun broertje. Dat hij in goede 
gezondheid mag opgroeien en papa, mama en de beide meiden maar veel geluk mag brengen.

DEZWEMLES.NL 

Mallebrugge 3, 2223 BV Katwijk

Particuliere Zwemlessen 6 dagen per week

locaties Leiden-Noordwijk-Voorhout

Maximaal 4 kinderen per leraar



www.procoatings.nl

Altijd in de buurt, 
altijd welkom!

Tramstraat 50
2225 CL   Katwijk ZH

T 071 403 55 26
M 064 212 57 94 | Jaco
M 064 808 87 16 | Jan

W www.dek leurmakers.n l    E  info@dek leurmakers.n l

Sportprijzen - Organisatie - Dartartikelen

Let op! Beperkt open:
wo. 14.00-18.00 uur 
do. 14.00-18.00 uur 
vr. 14.00-18.00 uur

Bekers
Medailles

Vaantjes
Standaards

Graveren

Dahliastraat 1
2223 HG Katwijk 

Tel.nr. 0714076852 
Faxnr. 0714078358 

Flights
Shafts

Dartborden
Darts

(testen mogelijk)



Man of the match
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Arno Dijkstra werd na de met 4-1 
gewonnen wedstrijd tegen SteDoCo 
tot namens de Supportersvereniging 
tot Man van de wedstrijd uitgeroepen. 
Het is soms moeilijk kiezen. Zoals te 
doen gebruikelijk geeft de bekroonde 
een korte terugblik op het duel en 
zijn belevingen.

Ik gun het jou van harte maar waren 
er andere teamgenoten die hiervoor 
in aanmerking kwamen? 
“Het kwam voor mij als een grote 
verrassing eerlijk gezegd! Ik zat 
voor mijn gevoel niet echt lekker 
in de wedstrijd, het is lekker dat ik 
belangrijk kon zijn met de 2-1 en de 
assist op de 3-1 maar verder was ik 
niet tevreden. Ik had eerder Ricardo 
van der Vlugt of Romano van der 
stoep gekozen! Desalniettemin leuk 
dat ik het mocht zijn”.

Geef in het kort jouw visie over de 
wedstrijd.
“Het was een spannende wedstrijd, je 
merkte dat de belangen groot waren! 
Vooraf werd al gesproken van een 
6 punten wedstrijd! Dat was zeker 
de eerste helft wel bij ons te zien. In 
de tweede helft namen wij het heft 
in handen en hebben we erg veel 
kansen gecreëerd! Als je hem dan 
nog tegen krijgt wordt het echt een 
lastig verhaal, na mijn kopbal zag je 
dat Stedoco was verslagen en konden 
we de score nog leuker maken”.  

Zoals ik het beleef kunnen we ons met 
elke tegenstander meten. Eens?
“Ja zeker, Als wij met zijn allen 100% 

strijd leveren en voor elkaar willen 
knokken dan kunnen wij het iedere 
ploeg in de derde divisie lastig maken! 
Als wij een klein beetje verzaken 
dan kunnen wij ook van iedereen 
verliezen! Wij zijn geen ploeg die op 
80% wedstrijden kunnen winnen. 
Nu wordt er voor elkaar gestreden 
en dan zie je vanzelf de individuele 
kwaliteiten naar boven komen”. 

Het is een mooie maar zware 
competitie. Gaan we ons handhaven?
“Dat moet lukken denk ik, wij hebben 
een sterke en brede selectie die thuis 
hoort in de derde divisie! We mogen 
niet verslappen, iedereen wint van 
elkaar en dan sta je zo weer bij de 
onderste 4. Maar ik denk dat het 
goed komt”. 

Beste tegenstander tot nu toe?
Dat is IJsselmeervogels, die hebben 
onwijs veel kwaliteit! Het verbaast 
mij ook niet dat ze de laatste weken 
allerlei teams oprollen met 6-0. 
Als spits kijk ik natuurlijk ook naar 
de verdedigers die je tegenover je 

krijgt, dan vond ik de verdedigers van 
IIsselmeervogels veruit het beste”.

TEUN GUIJT
De wedstrijd tegen Capelle die met 
1-2 werd verloren, was amper tien 
minuten onderweg toen doelman 
Peter Messemaker tegen een rode 
kaart aanliep. Doelman Teun Guijt 
mocht zich uit het trainingspak 
hijsen. Een paar vragen aan de 
doelman die voortreffelijk inviel.

“Na tien minuten val je in. Was je er 
klaar voor?”
“Toen de scheidsrechter naar de 
grensrechter liep wist ik genoeg en 
dacht direct, Teun gas geven! Mijn 
moment!

“Een goed gevoel over jouw 
optreden?” “Ja absoluut”.

“Balen na de nederlaag?”
“Een verliespartij is altijd vervelend 
voor het team. Winnen staat op 1 
maar persoonlijk heb ik ook genoten”.

“Jouw mening over de tegenstander”.
“Tegen Capelle weet je gewoon dat je 
het spel moet maken en dat het een 
stugge ploeg is maar op deze manier 
help je ze in het zadel. Ze hebben 
80 minuten een man meer en dan 
weet je dat het lastig wordt maat het 
geloof was er wel”.

“Verkiezing tot Man van de Wedstrijd 
terecht?”.
“Daar mogen andere mensen over 
beslissen. Dat is niet aan mij”.



Zwaaikom 8
Postbus 40
2220 AA Katwijk aan zee
Telefoon 071 - 4074450
Fax 071 - 4073088
E-mail: info@reisburonoordeinde.nl

Bezoekadres: 
Boulevard Zeezijde 47, 

2225 BB Katwijk

strandhuyskatwijk.nl

nieuwe naam, uitstraling en 
strandtent maar dezelfde eigenaren

FEESTEN & PARTIJEN

ETEN & DRINKEN

ZOMER & WINTER

BBQ & BUFFET

NIEUW
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Na twee verliespartijen in even zoveel wedstrijden aan 
het begin van de competitie heeft Rijnvogels het heel 
aardig opgepakt. In de maanden november en oktober 
werd er slechts één nederlaag geleden en de rest werd 
allemaal gewonnen. De ploeg van Wim Bouckaert staat 
inmiddels op de derde plaats en gedeeld eerste in de strijd 
om de tweede periodetitel. 

05/11: Wartburgia VR2 – FCR VR1 (1-3) 
De maand november begon goed voor Rijnvogels. Tegen 
de reserves van Wartburgia moest het al vroeg vertrekken 
richting Amsterdam. Toen de aftrap om 11.00 uur was 
genomen wist Vrouwen 1 al snel op een comfortabele 
voorsprong te komen. Tweemaal wist Anouschka Wolvers 
te scoren. De eerste uit een penalty en de tweede uit de 
rebound na een geweldig knal uit een vrije trap van Sandra 
Owel. Net voor rust maakte Wartburgia nog gelijk maar er 
was maar één ploeg die de overwinning verdiende en dat 
was Rijnvogels. In het tweede bedrijf tal van kansen op 
meer, maar uiteindelijk wist Nikki Krayenoord op sierlijke 
wijze door de bal met rechts in de kruising te krullen en de 
1-3 eindstand op het bord te zetten. 

12/11: FCR VR1 – Odysseus 91 VR1 (1-0) 
De kraker van het weekend ging tussen de Utrechtse 
studentenvereniging en Rijnvogels op De Kooltuin. Inzet 
derde plaats en het werd een mooie wedstrijd voor 
het publiek. In het begin overrompelde Rijnvogels de 
bezoekers, maar vergat het echter te scoren. Daarna kwam 
het duel meer in evenwicht en werd al vrij snel duidelijk 
dat het team wat als eerste scoorde ook de winnaar zou 

zijn.  Het kwartje viel de kant op van ons vlaggenschip. In 
de slotseconde een laatste corner van Rijnvogels en het 
was wie anders dan Anouschka Wolvers die bij de tweede 
paal het beslissende zetje gaf. Een flinke ontlading op De 
Kooltuin, want de derde plaats is nu in ons bezit. 

26/11: DSS VR1 – FCR VR1 (2-0)
Een verschrikkelijke off-day voor Rijnvogels in het duel 
met de Haarlemmers die in de subtop van de ranglijst 
bivakkeren. DSS is een hele stugge ploeg die vanuit de 
verdedigende stellingen opereert. Rijnvogels probeert 
juist het tegenovergestelde op de mat te leggen en wil 
veel scoren, een mooie wedstrijd neerzetten en iedereen 
vermaken. Het zat er echter geen moment in deze middag 
en door een eigen goal en nog een uitval van DSS in de 
tweede helft werd na tien wedstrijden zonder nederlaag 
dus weer een verliespartij geslikt. 

03/12: FCR VR1 – Rhoon VR1 (1-0) 
Nieuwe ronde nieuwe kansen en er was nog wat goed 
te maken tegen Rhoon naar aanleiding van de eerste 
wedstrijd in de competitie die verloren werd gegaan. Nu 
dus een mooie kans op revanche. Binnen tien minuten 
had het al 3-0 nu moeten staan, maar er werden drie 
levensgrote kansen om zeep geholpen. Net voor rust 
kreeg Rijnvogels een onbegrijpelijke penalty tegen, maar 
Laura Kuijt wist met een mooie save haar ploeg op de 
been te houden. Daarna was er ook maar één ploeg die 
wilde voetballen en dat was Rijnvogels. Rhoon kwam 
voor een punt en parkeerde de bus op De Kooltuin. Na 
ongeveer een uur spelen was het Tirza Kromhout die een 
afvallende bal binnen knalde en zo de drie punten op De 
Kooltuin hield. 

10/12: Berkel VR1 – FCR VR1 (1-4) 
De laatste wedstrijd voor de winterstop ontaarde in een 
kiezelharde ontmoeting tussen Berkel en Rijnvogels. 
Eeuwige rivalen en dat werd deze middag ook maar weer 
eens duidelijk. Berkel had de heenwedstrijd gelukkig 
gewonnen en dus had het veel vertrouwen in de goede 
afloop. Op het natuurgras maakten beide ploegen in de 
beginfase veel kleine foutjes en de thuisploeg wist deze 
als eerste af te straffen. Daarna stroopte Rijnvogels de 
mouwen op, werkte zich een slag in de rondte en kwam 
als winnaar boven drijven. Voor rust had Claudia Owel met 
twee goals de score werd in het voordeel van Rijnvogels 
gebracht. Na rust gaf Rijnvogels niet meer weg en dat tot 
frustratie van Berkel. Ons vlaggenschip hield het hoofd 
koel en wist via twee fraaie treffers van Tirza Kromhout 
en Nikki Krayenoord het kalenderjaar af te sluiten op de 
derde plaats. 

Vrouwen 1 met derde plaats de 
winterstop in 
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Vrouwen 1 en Vrouwen 2 van Rijnvogels staan voor een 
verschrikkelijk belangrijke tweede seizoenshelft. Vrouwen 
1 wil minimaal de derde plaats vasthouden en wil het 
hoogst haalbare eruit slepen met hopelijk een gooi naar 
promotie via bijvoorbeeld de nacompetitie. Vrouwen 2 
heeft keihard gewerd het afgelopen half jaar maar weet 
zichzelf nog niet goed te belonen. Veilig spelen lijkt de 
eerste prioriteit richting het eind van het seizoen. Een 
goede voorbereiding is daarvoor vereist en het programma 
is hieronder terug te lezen. 
Op vrijdag 6 januari gaat de gehele selectie weer op voor 
de aftrap van de tweede seizoenshelft. Net als vorig jaar 
wordt groepsaccommodatie Het Kattenveld net onder 
Utrecht betrokken. Voor het eerst gaan nu ook de meiden 
van Onder 19 mee op het trainingsweekend. Er staan drie 
dagen vol met activiteiten op het programma voor onze 
meiden waarbij teambuilding voorop staat.  Op zondag 8 

januari keert de gehele groep weer huiswaarts waarna er 
weer wordt toegewerkt naar de wedstrijden door middel 
van een aantal trainingen en wedstrijden. Op zaterdag 11 
februari zal de competitie weer beginnen. 

Zaterdag 14 januari 
12.00 uur: DSS VR2 – FCR VR2 
Zaterdag 21 januari 
14.30 uur: FCR VR1 – Maarssen VR1
Woensdag 25 januari
20.00 uur: FCR VR2 – Olympia VR1 
Zaterdag 28 januari 
14.30 uur: FCR VR1 – Ter Leede VR2
11.30 uur: FCR VR2 – DSVP VR1
Zaterdag 4 februari 
14.30 uur: FCR VR1 – Quick Boys VR1 
14.30 uur: Wassenaar VR1 – FCR VR2 

Programma winterstop Vrouwenselectie
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MIKE ZWIJNENBURG
Een jaar lang niet voetballen. Mike baalt er stevig van. 
Geen pechvogel van de maand maar pechvogel van het 
jaar dus. Een dubbele beenbreuk is hier de oorzaak van.

Het is dinsdagavond 15 november. FC Rijnvogels onder 
de 23 speelt tegen ARC. Een wedstrijd die Mike niet snel 
zal vergeten. De linkerspits van FC Rijnvogels 3 sprint 
achter een diepe bal aan en treft een verdediger van de 
tegenstander aan die eveneens voor de bal gaat. Het 
mondt uit in een ongelukkig duel waarin geen sprake is 
van opzet maar Mike het slachtoffer van wordt. Kermend 
van pijn stort hij neer. Een dubbele beenbreuk (scheen- en 
kuitbeen) is het gevolg. De ambulancebroeders dienen 
hem de medicamenten toe die hem even de pijn doen 
vergeten en ook dat hij zich niet meer van zijn omgeving 
is bewust. De rit naar het LUMC volgt. Daar wordt hij 
geopereerd. Het ziet er niet best uit en dat de voorlopige 
conclusie is dat Mike een jaar lang buitenspel zal staan.
Het wordt dus een lange periode van revalideren. 
Zijn laatste jaar op het CIOS waar hij zijn studie voor 
sportmanagement wil afronden loopt echter geen gevaar. 
Die ene dag in de week naar Haarlem zal op de een of 
andere manier wel geregeld kunnen worden. Ook zijn 
stageopdracht die hij vanuit zijn studie bij de FC Rijnvogels 
–beleidsmanagement- zal Mike wel op kunnen pakken. 
Maar de JO 13 2 trainen is er voorlopig niet bij evenals het 
zelf actief achter het lederen monster aanrennen. Daar 
baalt hij nog het meeste van en dat wordt houtje bijten als 
hij zodra het mogelijk is zijn makkers van het derde op De 
Kooltuin ziet ballen. ‘Ik wil zo snel mogelijk weer aan de 
bak’ klinkt het zelfverzekerd. Maar dat ‘zo snel mogelijk’ 
vergt de nodige tijd. Want het voetballen zit hem in het 
bloed. Angst om na de genezing weer aan de bak te gaan 

kent hij totaal niet. Maar voorlopig is geduld een schone 
zaak. Hopelijk verloopt de genezing voorspoedig en wordt 
het iets minder dan een jaar. 

MITCHEL BEIJERSBERGEN
Het is alweer een heel dik half jaar geleden dat Mitchel 
Beijersbergen ernstig geblesseerd raakte. Het was tijdens 
de thuiswedstrijd tegen Quick Boys dat de rechterspits 
noodgedwongen moest afhaken. In een schouder- aan 
schouder duel met Joey Ravensbergen halverwege de 
eerste helft ging hij naar de grond. ‘Ik hoorde een knak en 
wist dat het fout zat’. 

Die bewuste zaterdag van de 2e april zal hij niet licht 
vergeten. Einde seizoen voor hem en geen denken aan 
dat hij in het nieuwe seizoen weer zou kunnen starten. 
De kruisbanden waren immers te zwaar beschadigd. 
Er wachtte hem een lange periode van revalideren. 
Tussentijds was hij vrijwel altijd aanwezig om vanaf de 
zijlijn toe te zien hoe zijn gepromoveerde teamgenoten in 
de Derde Divisie zouden presteren. ‘Het is natuurlijk wel 
leuk om erbij te zijn en te kijken maar je hebt natuurlijk 
altijd zin om zelf te voetballen’.

‘Hoe vindt jij het niveau van de Derde Divisie?’
‘Ja het ligt toch wel ietsje hoger dan vorig seizoen 
alhoewel ik het verschil toch nog niet zo heel erg groot 
vind’ analyseert hij vanaf de zijlijn. Een plek die hij liefst 
zo snel mogelijk weer wil verlaten om binnen de lijnen 
aan de bak te kunnen. In januari gaat Mitchel weer met 
de groep mee trainen en hoopt zich weer terug te kunnen 
knokken. Ook hij weet dat de concurrentie groot is. ‘Daar 
maak ik me niet zo druk om en ik ga er weer voor’ klinkt 
het vastberaden. De juiste instelling van de sportman 
die in zijn zesde seizoen bij de FC Rijnvogels ook nog wat 
speelminuten hoopt te kunnen maken. 
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Emiel Lingg
Het is natuurlijk hartstikke leuk om pupil van de week 
te mogen zijn. Leuker is het echter dat ook de wedstrijd 
waarbij je als eregast aanwezig mag zijn dan ook 
gewonnen wordt. Dat gebeurde helaas niet want de 
Vogels verloren met 2-1 van Capelle.
Maar toch kijkt hij met een tevreden gevoel terug op 
deze middag. De speler van de F1 had in de ochtenduren 
met 2-1 van Foreholte gewonnen, een goed begin van 
de dag dus. Helaas verloren zijn favorieten die middag 
met dezelfde cijfers. ‘Toch vond ik het leuk om er bij te 
mogen zijn en heb de wedstrijd vanuit de dug-out goed 
gezien. Wie hij de beste bij de Rijnvogels vond? Er volgt 
een moment van enige aarzeling. ‘Ja die keeper die er 
in kwam, die vond ik wel goed’. Een juiste visie van de 
jongeling die later graag ook in het eerste elftal wil spelen. 
Zijn grote voorbeeld is Davy Klaassen van Ajax dat tevens 
zijn favoriete team is. Dat hij na afloop met een bal, een 
vaantje en een oorkonde kreeg verraste hem niet want 
hij wist al hoe zijn voorgangers werden beloond. ‘Toch 
ben ik er natuurlijk wel erg blij mee’ geeft hij toe nadat 
hij de laatste happen van een heerlijk broodje nam. In 
tegenstelling tot andere pupillen die zich meestal tegoed 
doen aan een patatje. Zo heeft ieder zijn eigen smaak. De 
middag voor Emiel smaakte in ieder geval naar meer. 

Tygo Koopman
Tygo heeft best wel een leuke middag beleefd ondanks 
dat hij zijn favoriete FC Rijnvogels met een 2-1 nederlaag 
de teil in zag gaan tegen Jong Volendam. ‘Ja wel jammer 
maar het was een leuke wedstrijd. Ik heb alles goed kunnen 
zien en ik vond onze keeper ook erg goed. De rechtsback 
van de F 1 die zelf die ochtend met 3-1 van Voorschoten 
’97 had gewonnen geniet zichtbaar na. ‘Ajax is mijn 
favoriete club en ik vind Davey Klaassen een hele goede 
speler’. Maar die Davey Klaassens liepen er niet rond op 
de Kooltuin. Wel twee goed voetballende teams. Zal Tygo 
het ooit ook zover schoppen om in de hoofdmacht van 
de Rijnvogels zijn balletje te kunnen trappen? Als het aan 
hem ligt wel. Het is nog een lange weg te gaan. Eerst maar 
eens even nagenieten van de leuke momenten van deze 
middag. Het mooiste moment? ‘Dat ik de openingstreffer 
mocht scoren. En natuurlijk ook dat ik na afloop de bal 
met handtekeningen, de oorkonde en het vaantje als 
cadeautjes mee kreeg’. Voor het jonge talent dus een 
onvergetelijke middag. 
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   en in het weekend
• Van standaard pakketreizen tot reizen op maat
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• Persoonlijke service zonder extra kosten; niet duurder  
   dan het reisbureau
• Geen wachttijden, tijdsbesparend, 100% privacy.
   Voor gratis advies en boekingen, neem vrijblijvend  
   contact op.

Esther van Kampen 
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Website: www.thetravelclub.nl/esthervankampen
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Teun Houtenbos

Voor de jonge Teun, die zelf in de vroege kille ochtenduren 

nog met 8-3 van UVS had gewonnen en zelf drie keer 

scoorde was het een dag met twee gezichten. In de morgen 

dus drie punten pakken en in de middag toezien hoe FC 

Rijnvogels met 1-4 tegen Harkemase Boys met 1-4 ten 

onder ging. Smullend van zijn patatje wilde hij wel even 

kwijt dat hij het jammer vond dat het eerste had verloren. 

‘Ik vond het een leuke middag maar de uitslag niet’. Ja wie 

vond die uitslag nou wel leuk? Maar goed, de jongeling 

die fan is van Ajax maar Arjen Robben als zijn favoriete 

speler ziet, was toch teleurgesteld. ‘Ze moeten weer eens 

een keer gaan winnen’ is zijn duidelijke boodschap aan 

heren 1. Het wordt hoog tijd. Maar goed, dat is van later 

zorg. Voorlopig ging Teun na een dag met twee gezichten 

voldaan naar huis met de bal, het vaantje en de oorkonde. 

Was het een verrassing voor hem? ‘Nee want ik weet dat 

elke pupil van de week dit krijgt’ antwoordde hij nuchter.  

Ook bij Vrouwen 1 staat er bij elke thuiswedstrijd 
een speelster uit de eigen jeugdafdeling centraal die 
in het zonnetje wordt gezet. Zo is ze natuurlijk bij de 
wedstrijdbespreking, bereid ze zich met de speelsters in 
de kleedkamer voor op de wedstrijd, mag ze de eerste 
goal bij de tegenstander proberen te scoren, de wedstrijd 
vanaf de bank volgen en na afloop krijgt ze een mooie 
oorkonde samen met een mooi voetbaltenue. 

Elise van Leeuwen
Nadat Elise de aftrap had genomen met aanvoerder Anique 
van der Klaauw en op uitstekende wijze de eerste goal van 
de middag had gemaakt wist ze al zeker dat Rijnvogels 
van concurrent Odysseus zou gaan winnen. En wat een 
mooie wedstrijd om pupil bij te zijn. In de laatste minuut 
wist Rijnvogels te winnen en dus was het feest op het veld 
en later in de kleedkamer. Na de wedstrijd kon Elise eerst 
even bijkomen met een patatje en een frikandel, maar 

daarna werd ze natuurlijk nog even in het zonnetje gezet 
en mocht ze op de foto met Jaclyn Leiwakabessy, want zij 
werd na haar sterke wedstrijd verkozen tot speelster van 
de wedstrijd! 

Julia Roosjen
Deze vrolijke verschijning vond het allemaal fantastisch 
wat er deze middag op haar af kwam en moedigde 
haar ploeg in de lastige uitwedstrijd met man en macht 
aan. Het zou toch wel goed komen ondanks dat het zo 
lang duurde voordat Vrouwen 1 op voorsprong kwam? 
Uiteraard kwam het goed deze middag tegen het stugge 
Rhoon want na een uur spelen mocht er eindelijk gejuicht 
worden en deze voorsprong werd niet meer weggegeven. 
Na de wedstrijd natuurlijk het gebruikelijke patatje en de 
oorkonde. Het mooie tenue met de handtekeningen erop 
had ze al trots aangetrokken ondanks dat het best een 
koude middag was. Natuurlijk mocht ze ook nog op de 
foto met de speelster van de wedstrijd en dat is ditmaal 
Nikki Krayenoord geworden! 



Meer en Duin 5
2163 HA  Lisse

info@stolarchitecten.nl
www.stolarchitecten.nl
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Maandag 28 november 2016 leek de tijd even stil te 
staan. Nieuwsberichten kwamen in de vroege ochtend 
door via de radio en televisie. In Colombia is een 
vliegtuig neergestort. Het Braziliaanse voetbalelftal 
Chapecoense zou aan boord van dit vliegtuig zitten. Dit 
elftal met zijn begeleiders en bestuurders was op weg 
naar Colombia om daar de finale te gaan spelen om de 
Copa Sudamericana tegen het Colombiaanse Atlético 
Nacional. Later op de ochtend komt de bevestiging 
binnen dat inderdaad het voetbalelftal aan boord zat van 
dit vliegtuig. Negentien van de 22 spelers kwamen om 
het leven bij de vliegtuigcrash in Colombia, toen het team 
op weg was naar Medellín voor de heenwedstrijd van de 
finale om de Copa Sudamericana. In totaal overleden 71 
van de 77 inzittenden. Kinderen die hun vader verliezen, 
vrouwen die weduwe zijn geworden en moeders die hun 
zoon kwijt zijn. Zo’n vliegtuigcrash krijgt nog meer een 
gezicht doordat er bijna een geheel elftal verongelukt. 
En zeker als je het filmpje van de donderdag daarvoor 
terug ziet. Juichende spelers, bestuurders en trainers in 
de kleedkamer nadat de finale gehaald was. Ik kijk ernaar 
en kan me eigenlijk niet beseffen dat ik naar mensen 
zit te kijken die niet meer in leven zijn. Verschrikkelijk. 
In de weken na het ongeluk komen de verhalen naar 
buiten. Eén van de spelers had vlak voor het vertrek te 
horen gekregen dat hij vader zou worden, een ander 
zou het weekend na de heenwedstrijd gaan trouwen. 
En i.p.v. een trouwdag stond zijn aanstaande nu bij zijn 
crematie. De keeper die het ongeluk heeft overleefd ligt 
in het ziekenhuis te herstellen na zijn beenamputatie. En 
van de week zie ik beelden van de verdediger die in het 
ziekenhuis voorzichtig zijn eerste stappen weer zet. De 
terugkomst van de spelers in het stadion van Chapecoense 
is groots. In de stromende regen komen de kisten het 
stadion in wat tot de nok toe gevuld is. Bizar om te zien, 

dat waar normaal een feestelijke sfeer hoort te hangen 
de droefenis de overhand heeft. Ik ken de gezichten en de 
spelers niet die om zijn gekomen bij dit verschrikkelijke 
ongeluk. Ik kan me wel het verdriet indenken. Je club 
waar je wekelijks naar de spelers komt kijken. Je hebt je 
favoriet en die ene speler waar je, je altijd aan ergert. Die 
gedachtes zullen bij de supporters in Brazilië door het 
hoofd gaan. Voor de mensen die nog dichter bij de spelers, 
trainers en bestuurders staan moet het nog veel erger 
zijn. Verdriet waar je haast niet overheen kan komen. Dan 
besef je, je pas hoe onbelangrijk heel veel dingen in het 
leven zijn. En dan komt deze feestelijke maand eraan. 
Het feest van het licht en verlichting zal voor sommige 
mensen een steun zijn, maar voor vele ook niet. Kan 
je ooit nog Kerst vieren als er iemand die je lief is uit je 
leven wordt weggerukt? Er zullen met de Kerstdagen 
veel kaarsjes worden aangestoken wereldwijd. Ook in het 
katholieke Brazilië  (74% van de inwoners is katholiek) 
zullen er kaarsen worden ontstoken voor de mensen 
die bij deze vliegtuigramp zijn omgekomen. En dat zal 
jaarlijks herhaald gaan worden, zodat ze nooit vergeten 
zullen worden. Ik zal thuis ook een kaarsje branden en 
hopen dat men in de toekomst niet op zullen gaan zien 
tegen de Kerst.

Nooit meer Kerst?

Chr. Moerkerk & Zn. B.V. 

Planten, potterie, 
vijverartikelen, sfeerartikelen etc.

tuinaanleg en onderhoud

Wassenaarseweg 71A
2223 XK Katwijk ZH
Tel.: (071) 401 69 05

Vrijheidslaan 35
2321 JR, Leiden

Tel.: (071) 523 32 77
Fax: (071) 521 24 94



Als enige strandpaviljoen in Katwijk vanaf 1 maart 
2014 al geopend.

- Sfeervolle ambiance aan zee

- Prima keuken

- Serre voor partijen tot 40 personen

- Ook voor grotere feesten en partijen

Tel. 071 4082380 - www.hetwantveld.nl

 IEDEREEN IS MOOI 
MOOI Parfumerie is specialist in huidverzorging, make-up en 
parfums van de belangrijkste merken zoals Dior, Chanel, Clinique, 
Estée Lauder, Clarins en Lancôme. Ook vind je bij MOOI de 
merken Rituals en Riverdale. Of je nu op zoek bent naar een 
cadeau voor jezelf of voor een ander, bij MOOI slaag je altijd! 
Wil je meer weten over jouw perfecte huidverzorgingsroutine of 
welke make-up kleuren jou nóg mooier maken, kom dan snel 

langs en schrijf je in voor een Beautyschool!

MOOI in Katwijk Voorstraat 15a Katwijk
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