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VV Brielle, meer dan alleen voetbal

“Wat ik zou willen met de Meiden van Brielle is dat 
we van elke leeftijd een goede bezetting hebben. 
Het zou ook mooi zijn als we zouden kunnen door-
groeien naar twee damesteams. En dat we met 
deze damesteams zouden kunnen opstomen naar 
de hoofdklasse. Dat is ook wat de club zelf wil. Ik 
kan zelf het beleid niet uitstippelen, maar het zou 
prachtig zijn, als dat lukt.”

Nieuw kledingsponsor!
QUICK

Lees verder op pagina 3

‘’Ik heb VV Brielle meegemaakt als trainer van 
Rijsoord. Er was altijd een goede ontvangst en een 
goed team. Bovendien is er een Technisch Coör-
dinator met goede ideeën. Deze wil niet alleen 
spelers van buiten, maar ook vanuit de eigen jeugd 
in het eerste elftal. Er is een goed tweede elftal. 
Melvin Spruijt, Jan Lecker en Wouter Bloothoofd 
zijn daarbij gekende namen”.

Lees verder op pagina 4

‘’Om dit als ouder vrijwillig te mogen doen en te 
zien dat de spelertjes er door groeien, dat is het 
mooiste wat er is. Dus als je als ouder wat voor de 
club van je kind wat kan doen, doe het dan ook. Je 
krijgt er zoveel energie van!’’

zie achterpagina

Sponsors in 
coronatijd
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Wat dit seizoen gaat brengen, blijft voor ons allen 
een grote vraag. Ik hoop dat er snel een vaccin ge-
vonden mag worden, waardoor wij elkaar weer op 
een sportieve en gezonde manier kunnen ontmoe-
ten op ons mooie complex van VV Brielle.

Lid worden van vv Brielle? Doe een aantal 
proeftrainingen meE! Kijk op www.vvbrielle.nl
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Het gaat niet om de eerste plaats, 
maar om de weg er naartoe. 
Zo’n anderhalf jaar is Bob Pieterson voorzitter van VV Brielle. Het is dus 
tijd om kennis te maken met deze aimabele man.

Even voorstellen
‘’Mijn naam is Bob Pieterson, sinds elf jaar woon ik in Oostvoorne. De band die ik met 
VV Brielle heb, is er vooral vanwege Job, mijn zoon. Hij heeft vijf jaar gekeept in de 
jeugd. Daarvoor speelde hij bij OVV en voor die tijd nog bij ADO. We hebben eerst in 
Voorburg gewoond en toen we in Oostvoorne gingen wonen, is Job bij Brielle beland, 
met dank aan Mark van Os (de huidige trainer van OHVV). Op die manier heb ik kennis 
gemaakt met VV Brielle.

Zelf heb ik vroeger heel lang gevoetbald bij VV Rockanje. Daarna ben ik het leger 
ingegaan. Toen begon ik na een tussenjaar, waarin ik bij het Kasteel van Rhoon heb ge-
werkt, op de hotelschool in Maastricht. Toen eindigde het voor mij ook met voetballen. 
Ik heb in Maastricht gewoond en ik vertrok daarna naar Londen om te werken in het 
hotelwezen. Vervolgens heb ik Den Haag Inge Wegereef ontmoet, een Brielse jeugd-
liefde. Ik ben bij haar ingetrokken en uiteindelijk hebben we 20 jaar in Den Haag en 
Voorburg gewoond. Uiteindelijk zijn we dus in Oostvoorne beland. Inge is zorgonder-
nemer. Ze heeft een eigen thuiszorgorganisatie: HappyNurse Thuiszorg. Job studeert 
inmiddels international business administration aan de universiteit in Rotterdam.

Ik ben opgeleid in de gastvrijheidsindustrie. Ik heb twee jaar in Londen gewerkt, daar-
na een jaar in Rotterdam. In 1991 ben ik met mijn bedrijf met Worldmeetings.com be-
gonnen. Dat is een zakelijke intermediair voor externe ontmoetingen (vergaderingen, 
hotels, restaurants en congressen). Het is een online platform. Wij brengen locaties en 
bedrijven bij elkaar. We regelen alles op het gebied van restaurantboekingen, hotels. 

In de tussentijd ben ik nog een bedrijf begonnen. LocalMeetings.nl. We bieden een 
reserveringssysteem aan locaties met een of meerdere vergaderzalen. De klanten kun-
nen dan de zalen uit voorraad boeken. Ik probeer alle locaties aan elkaar te koppelen.’’

Vrije tijd
‘’In mijn vrije tijd probeer ik aan sport te doen, ik doe aan crossfit. Verder vind ik het 
heerlijk om in de tuin aan het werk te zijn. Daarnaast ben ik voorzitter van VV Brielle.’’

Voorzitter van VV Brielle
‘’Vijf jaar geleden was ik bestuurslid van OVV, daar heb ik de sponsoring opgezet. Daar-
na heb ik een paar jaar niets gedaan. Ik vind dat je maatschappelijk gezien iets moet 
doen. Het begon te kriebelen. Toen kreeg ik een e-mail met vacatures van VV Brielle en 
ik dacht: waarom niet? De ouders van Inge waren op een barbecue en die vertelde ik 
dat. Zij wonen in de straat bij oud-SC Voorne-voorzitter Arij Landman. De volgende dag 
hing laatstgenoemde aan de lijn en uiteindelijk ben ik met een aantal mensen gaan 
praten en ben ik het gaan doen. Ik heb ontdekt dat het een heel complex geheel is met 
verschillende entiteiten die allemaal met elkaar te maken hebben. Voorbeelden zijn de 
voetbalvereniging, de Business Club, een vereniging voor het gebouw met de gemeen-
te en de Stichting Geuzenpark. Dat probeer ik te vereenvoudigen. Ik heb er zelf een 
maand of twee over gedaan om dat te begrijpen.’’

Doelen
‘’Ik wil een financieel gezonde club realiseren met leden die met heel veel plezier 
voetballen en hier komen. Ik wil een eerste elftal dat zo hoog mogelijk speelt, al naar 

gelang de financiële mogelijkheden en de organisatie. En dit alles moet in balans zijn. 
De jeugd vind ik heel belangrijk. In een competitie actief zijn, samen spelen. Het gaat 
niet om de eerste plaats, maar om de weg er naartoe. Of dat jeugd is of een eerste 
elftal, dat maakt niet uit.’’

Trots
‘’Ik ben er trots op dat er met een beperkt aantal mensen heel veel wordt bereikt. Dat 
is heel belangrijk. Er is een echt familiegevoel. Als buitenstaander zie je dat en dat 
is bijzonder voor een fusieclub. Ik wil ook de historie van Wit Rood Wit en SC Voorne 
terugbrengen. Ik ben ook heel tevreden hoe de verstandhouding met de gemeente 
Brielle is. Die is heel goed.’’ 

Wat u zelf nog kwijt wil
‘’Ik wil de organisatie naar deze tijd brengen.Ik wil die ‘’in de cloud’’ brengen. De lap-
tops worden vervangen, zodat de mensen die hier actief zijn, snel en makkelijk kunnen 
werken. Ook wil ik dat we succesvoller worden in het aantrekken van jonge jeugd, 
zodat we een mooie spreekwoordeljke kerstboom krijgen en we een goede doorstro-
ming hebben van jeugd naar senioren. Dat de jeugd het perspectief kan zien dat er ligt 
op weg naar senioriteit.’’

Met Brielle moeten wij reclame 
voor het voetbal zijn

In de kantine van VV Brielle ontmoet ik Gijs Zwaan, de nieuwe hoofdtrainer van VV Brielle. Tijd om eens meer over hem te weten te komen, want wie 
is deze doorgewinterde voetbalman?

Even voorstellen
“Mijn naam is Gijs Zwaan, ik ben getrouwd met Margareth en ik ben vader van vier 
dochters. Verder ben ik opa van twee kleinzoons en een kleindochter. Ik heb een verle-
den in Brielle, omdat ik er vroeger zelf op school heb gezeten. Ik ben adviseur lastech-
niek bij Vakwijs/GoFlex in Schiedam en ik ben verantwoordelijk voor de vestigingen in 
Schiedam en Den Bosch.”

Loopbaan speler en trainer
‘’Ik ben speler bij Sparta geweest, ik zat in dezelfde lichting als Michel Valcke en René 
van der Gijp. Zij gingen wel door naar het eerste elftal, maar ik niet. Ik was trouwens 
een snelle linksbuiten. Ik ben naar Zwart-Wit ’28 gegaan en daar heb ik twee leuke 
jaren beleefd. Daarna lonkte het avontuur en heb ik gespeeld in de Verenigde Staten 
bij de Philadelphia Furies. Op een gegeven moment werd ik gebeld door Rob Jacobs, 
die toen de assistent was van hoofdtrainer Thijs Libregts, om naar Excelsior Rotterdam 
te komen. Ik speelde daar met bekende namen, als André Wasiman, Graeme Rutjes 
en Ton van der Padt. Samen met Ton en Graeme gingen wij door het leven als De Drie 
Musketiers. Door Hans Dorjee werd ik bij het eerste elftal gehaald en toen heb ik met 
veel plezier bij Excelsior gespeeld, totdat een in 1983 een liesblessure roet in het eten 
gooide en ik werd gedwongen vroegtijdig te stoppen als speler.

Tijdens mijn carrière als speler was ik al bezig met het trainerschap. Bij de jongste 
jeugd ben ik begonnen. Bij DCV was ik assistent van Geert Meijer. Toen ging ik naar 

Op een dinsdagavond heb ik een afspraak in de kantine, uiteraard met gepaste 
afstand, met de drie drijvende krachten achter de Vrienden van VV Brielle (VvVVB).    
Voorzitter Aldo Krijgsman en de reeds bekende ambassadrices van VvVVB Lies 
Omlo en Marjan Schoors. Dit bracht mij gelijk bij de vraag of Aldo ook een verdien-
de bijnaam heeft, maar nee, het blijft bij de prachtige titel voorzitter.

Even opfrissen: wat doen de Vrienden van VV Brielle? De Vrienden ondersteunen 
de club, door € 50,00 per jaar in te leggen. Als er een goed onderbouwd voorstel 
binnenkomt bij het bestuur, dan wordt dit bekeken en besproken. Tot een bepaald 
bedrag mag het bestuur zelf beslissen, maar komt het erboven dan beslissen de 
leden op de ledenvergadering.

Over de vraag: wat was je motivatie om je in te zetten voor de VvVVB? hoefde Aldo 
eigenlijk niet na te denken. ‘’Allereerst de actieve bijdrage aan het algemeen be-
lang van de vereniging en dan twee vriendelijke dames natuurlijk ,’’ legt Aldo uit. 

Vriend zijn van VV Brielle, 
dat willen we toch allemaal?

‘’Iets doen voor je club, motiveert ook andere mensen weer!’’

Trots is het bestuur eigenlijk op alle donaties die het tot op heden heeft kunnen 
doen. ‘’Elk jaar een Sinterklaasfeest, een speeltuin voor de kinderen, een nieuwe 
vaatwasser en oven voor in de keuken, de hogedrukspuit en graskantmaaier voor 
de onderhoudsploeg, de dweilmachine voor de schoonmaakploeg, maar ook de 
coachjassen en trainingspakken voor de vrijwilligers. Alles in het belang van de 
leden. Dat dit allemaal kan komt echt door de leden, maar dit neemt niet weg dat 
we best wel nieuwe Vrienden van VV Brielle kunnen gebruiken.’’ 

Terwijl we het over het onderwerp ‘nieuwe leden’ hebben, wordt er een inschrijf-
formulier op tafel gelegd: weer een nieuw lid! 

Zo makkelijk gaat het dus. Een formulier halen bij de bar of downloaden via 
www.vvbrielle.nl,  invullen en inleveren. Met uw vriendenkaart heeft u altijd vrije 

Neptunus en heb ik daarna nog drie jaar gewerkt als assistent-trainer van Cor pot, 
die daar toen de scepter zwaaide. Ik ben met het tweede elftal gepromoveerd naar 
de reserve eredivisie in het laatste jaar. Vervolgens ben ik drie jaar naar Dordrecht’90 
gegaan als assistent van hoofdtrainer Robert Verbeek. Dat was een interessant kijkje 
in de keuken van het betaald voetbal. Uiteindelijk ging ik naar de amateurs terug als 
hoofdtrainer. Via CVV de Zwervers ging ik naar SVV/SMC, waarmee ik in een jaar tijd 
wist te promoveren naar de hoofdklasse. Dat was destijds het hoogste amateurniveau 
in Nederland. Deltasport was de volgende club, die ik trainde. Ook die club speelde 
op het hoogste amateurniveau. Ik ben naar DOTO Pernis gegaan, toen naar VV Capelle 
aan den IJssel en uiteindelijk ben ik bij Rijsoord beland, waar ik zes jaar gebleven ben. 
Met die club ben ik vanaf de tweede klasse naar de hoofdklasse gegaan. Toen ben ik 
vertrokken naar Stedoco uit Hoornaar, uitkomend in de derde divisie. Ik hoopte een 
jaar vrij te zijn. Maar Capelle aan den IJssel vroeg me begin 2020 of ik tot het einde van 
het seizoen die ploeg onder m’n hoede kon nemen. In de tussentijd was ik rond met VV 
Brielle en dat is de volgende stap in mijn loopbaan.’’

De keuze voor VV Brielle
‘’Ik heb VV Brielle meegemaakt als trainer van Rijsoord. Er was altijd een goede 
ontvangst en een goed team. Bovendien is er een Technisch Coördinator met goede 
ideeën. Deze wil niet alleen spelers van buiten, maar ook vanuit de eigen jeugd in het 
eerste elftal. Er is een goed tweede elftal. Melvin Spruijt, Jan Lecker en Wouter Bloot-
hoofd zijn daarbij gekende namen. Zij hebben respectievelijk het tweede, de JO19-1 
en de JO17-1 onder hun hoede. Dat zijn mensen met voetbalverstand en positieve 
coaching. Dat laatste vind ik heel belangrijk.’’

De eerste indruk van de spelersgroep
‘’Alles was ‘’doodgebloed’’ vanwege de coronacrisis. Je kunt je dan afvragen: is voetbal 
nog wel leuk? Brielle is in de niet afgemaakte competitie als zesde geëindigd. Wat ik wil 
zien zijn de drie ‘’P’s’’: passie, plezier, prestatie en wellicht toch nog een vierde p.. Van 
wat ik tot nu heb gezien, zijn het fijne jongens die keihard voor elkaar willen werken. 
Stanley Rieborn, mijn voorganger, had die weg al ingezet. Ik wil er verder en dieper op 
ingaan. Als trainer hoef ik ook niet altijd aardig te zijn.’’  

Speelwijze VV Brielle
‘’Ik wil 1-4-3-3 spelen. Ik wil uitgaan van veel positiewisselingen, een overtal creëre-
nom tot kansen te komen. Er zijn drie gebieden: rood, oranje en groen. Rood is geen 
risico nemen, oranje iets meer en daarbij schuin naar voren spelen en om vanuit die 
positie richting groen te komen en dodelijk te zijn voor de goal. Op dit niveau krijg je 
maar twee of drie kansen en dan moet de bal erin.’’

De doelstelling
‘’Ik wil dat we beter presteren dan vorig seizoen. We stonden zesde. We speelden twee 
of drie keer gelijk en we kukelden zo van de derde naar de zesde plaats. We zullen dus 
efficiënter voor het doel moeten zijn. Daarnaast gaan we kijken naar de jonge spelers, 
die vanuit het tweede elftal eventueel kunnen doorstromen naar het eerste elftal.’’
Wanneer bent u tevreden?
‘’Ik ben nooit tevreden. Het kan altijd beter, mooier en slimmer. Je moet nooit tevre-
den zijn en dat probeer ik ook over te brengen op de spelers.’’

Wat wilt u zelf nog kwijt?
‘’Ik hoop dat we de mensen uit Voorne-Putten kunnen laten zien dat wij reclame voor 
het voetbal zijn. Dat we passie en plezier tonen om het beste uit onszelf te halen. Soms 
moet je een wedstrijd ook durven verliezen, in plaats van een aantal keer een gelijk-
spel te halen. Je moet voor de winst gaan.’’

toegang tot alle thuiswedstrijden van de competitie. Uiteraard waardeert het 
VvVVB-bestuur het enorm als u als lid naar de ledenvergadering komt. Hier krijgt u 
dan elk jaar een uitnodiging voor.  

U heeft nog tijd om u op te geven, Aldo, Lies en Marjan gaan voorlopig nog door 
met hun mooie werk als vrijwilliger bij DE VRIENDEN VAN VV BRIELLE.
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Mooi om te zien dat de meiden 
echt steeds beter worden.

Binnen VV Brielle hebben we vrijwilligers, sponsoren en dan heb je er 
ook die beide met elkaar combineren. Jeffrey van Hoorn sponsort de 
meidenafdeling van VV Brielle met zijn bedrijf MOH en hij is de trainer 
van MO15-1.

Even voorstellen
‘’Mijn naam is Jeffrey van Hoorn, ben 43 jaar, ik ben Briellenaar en ik heb een vrien-
din: Aimée. Verder ben ik de trotse vader van drie dochters. Zelf heb ik wel gevoet-
bald, maar ik ben daar laat mee begonnen. Ik was zeventien, toen ik lid werd van het 
inmiddels ter ziele gegane Nelson/LSV in Rotterdam. Ik heb nooit op een hoog niveau 
gevoetbald, maar wel met heel veel plezier. Na Nelson/LSV ging ik naar VV Rhoon. Ver-
volgens heb ik bij Wit Rood Wit gespeeld, toen nog drie jaar bij Vierpolders en uiteinde-
lijk ging ik terug naar Wit Rood Wit. Daar speelde ik toen vaak in het derde elftal. Ik heb 
gevoetbald met bekende Wit Rood Witters, als David Rodgers, Remco Baumann, Martin 
Roest en Stephan Niekamp. De dochters van verschillende voetballers met wie ik heb 
gespeeld, train ik nu. Te denken valt daarbij aan Luna Niekamp en Jette Roest.’’

MOH
‘’Ik ben de eigenaar van het bedrijf MOH, gevestigd op bedrijventerrein Segge-
lant-Noord. Dat bestaat volgend jaar 20 jaar. Wat wij doen in ons bedrijf is service en 
onderhoud, piping en constructie en installatietechniek. Ons werkgebied is regionaal. 
Met name in de Botlek en op de Maasvlakte zijn we actief. Zeker ook met de ontwikke-
ling van de Tweede Maasvlakte is er veel werk te verrichten.’’

MOH en VV Brielle
‘’Met MOH sponsor ik de gehele meidenafdeling van VV Brielle. Op elk shirt staat dus 
onze naam. Daarnaast sponsoren we de clubs in de regio met reclameborden. Ook bij 
VV Vierpolders, VV Nieuwenhoorn en bij VV Hellevoetsluis staan er dus reclameborden 
van MOH. Ik ben mede-eigenaar van Aber Logistics, samen met Guy Paterson. Met dit 
bedrijf sponsoren we door middel van trainingspakken. Een ander bedrijf, Mainte-
nance Assistance, is van Jamal Azgui en mij. Daarmee sponsoren wij de tassen van de 
MO17-1. En in dat team speelt Jamals dochter Layla. Zo is het mooi om te zien dat er 
allerlei dwarsverbanden zijn.’’

Persoonlijke betrokkenheid bij VV Brielle
‘’Zaterdag coach ik samen met Patrick Joosten, Robert Stout en Raymond Schriek de 
MO15-1, waar ook mijn dochter Faith in speelt. Op woensdag train ik dan met een van 
hen. Patrick is onze vaste assistent-scheidsrechter. Dat is heel erg prettig. Overigens 
keept mijn oudste dochter Liza in de MO19-1. Ook organiseer ik in het voorjaar het 
MOH-toernooi. Dan komen er allerlei meidenteams en hebben we samen een mooie 
dag. Tussendoor regelen we ook allerlei toernooien. Sandra Terol en Mike Mol van 
de meidenafdeling spelen hierbij een grote rol. Ik probeer daarbij wel altijd mee te 
denken in het beleid. De laatste jaren is de meidenafdeling explosief gegroeid en het is 
fijn om te zien dat er veel mensen bij betrokken zijn, onder wie ook Dick Baumann en 
Natascha Dijkstra. Zij verzorgt ook de trainingen.

Ik vind het heel leuk om de trainingen te verzorgen en om de ontwikkeling van de mei-
den op voetbaltechnisch gebied te zien en te volgen. Van meiden, die in het begin nog 

niet veel kunnen, om dan te zien dat ze in de loop van de tijd ook echt beter worden. 
Het is niet het belangrijkste, maar het motiveert natuurlijk wel dat sommigen een paar 
keer kampioen zijn geworden. Ik word er ook altijd blij van al ik zie hoe enthousiast 
de meiden reageren als ze bijvoorbeeld een nieuwe tas krijgen van een sponsor. Dat je 
dat voor de kinderen kunt betekenen, vind ik heel fijn. Gemeenschappelijke lokale be-
trokkenheid vind ik daarbij heel belangrijk. Dat bedrijven in de omgeving oog hebben 
voor de jeugd en zij de jeugd het plezier in het voetballen daarbij stimuleren.’’

Meiden van Brielle
‘’Wat ik zou willen met de Meiden van Brielle is dat we van elke leeftijd een goede 
bezetting hebben. Het zou ook mooi zijn als we zouden kunnen doorgroeien naar 
twee damesteams. En dat we met deze damesteams zouden kunnen opstomen naar 
de hoofdklasse. Dat is ook wat de club zelf wil. Ik kan zelf het beleid niet uitstippelen, 
maar het zou prachtig zijn, als dat lukt. Ik denk ook dat er nu meiden bij zitten, die dat 
zouden aankunnen.’’

Wat je zelf nog kwijt wil
‘’Het meidenvoetbal neemt een hele vlucht. Je krijgt een mooie mix van prestatief 
en recreatief voetballen. Het meidenvoetbal krijgt ook meer aanzien en wordt steeds 
meer in en bij de clubs betrokken. Als ik m’n steentje daaraan kan bijdragen, geeft dat 
veel voldoening.‘’

In de schijnwerpers: Familie Bloothoofd
Als ik bij Peter en Carolien binnenkom, beginnen we gelijk over onze club VV Brielle en 
al snel vertelt Peter waarom hij besloot toch weer een actieve vrijwilliger te worden. 
Ondanks dat hij wel in de commissiekamer is gebleven, heeft hij al zijn verdere vrijwil-
ligerswerk tijdelijk gestopt een aantal jaar geleden. Toen hij hoorde dat Peter Tuk er 
in het nieuwe seizoen echt mee ging stoppen, vond hij dat het tijd werd om weer wat 
taken op zich te nemen. ‘’Ik stop per 1 oktober met werken, dus heb ik weer meer tijd 
om wat te gaan doen,’’ vertelt Peter. ‘’Met mijn drukke en onregelmatige baan kon ik 
dat heel moeilijk combineren, maar nu is er weer ruimte. Naast het jeugdwedstrijdse-
cretariaat blijf ik een keer in de maand op de zaterdagochtend in de commissiekamer 
zitten. Ik heb wel gelijk aangegeven dat ik niet elke dag op de club aanwezig zal zijn. 
We moeten de taak van terreinbeheerder op de doordeweekse trainingsdagen op een 
andere manier gaan invullen. Ik probeer verder de leden te informeren wat er zoal 
gaande is binnen de vereniging.”

Vaak zijn Peter en Carolien samen op de club te vinden. Carolien is namelijk de drij-
vende kracht achter alle clubkleding-zaken. Op de vraag: hoe ben je als vrijwilliger 
daar terecht gekomen? komt een korte en duidelijke uitleg. ’’Irma ten Berge was mijn 
voorganger en eigenlijk ging ik alleen maar helpen. Toen Irma ermee stopte, werd ik 
door Manuela Frerichs gevraagd hoe de kleding in de zomerstop altijd werd verzorgd. 
Die zomer heb ik het klaar maken van de teamtassen samen met Manuela gedaan 
en heb ik de taak “kleding” op mij genomen. Ondertussen ben ik er al vijf jaar mee 
bezig. Ik vind het belangrijk dat alles er netjes en verzorgd uitziet, maar dat is best veel 
werk.’’ Afgelopen maanden is Carolien met een team van de sponsorcommissie druk 
geweest met de nieuwe kledinglijn en de sponsoren die daarop moesten komen. ‘’Dit 
was een drukke tijd,’’ zegt Carolien. Op de vraag of ze blij is over hoe de kleding eruit 
gaat zien krijg ik een volmondige JA! als antwoord. ‘’Wat ik spannend vind,’’ gaat Ca-
rolien verder,’’ is of alle maten wel kloppen, dat is spannender dan hoe het eruit gaat 
zien. Het is ontzettend leuk dat iedereen erg enthousiast is en heel nieuwsgierig.’’

De kinderen van Peter en Carolien hebben het dus niet van een vreemde om wat voor 
een club te doen. Bart heeft in de begintijd van VV Brielle gevoetbald, wedstrijden 
gefloten en hij heeft in de keuken geholpen. Ook Martijn voetbalde en floot wedstrij-
den, maar kon dit niet meer combineren toen hij naar Amsterdam ging verhuizen in 
verband met zijn studie. Wouter is tot drie jaar geleden keeper geweest bij VV Brielle 
en is nu weer terug bij VV Brielle, deze keer als trainer van de JO17-1. Simone is ook tot 
twee jaar geleden speelster geweest bij VV Brielle. Ze is ooit begonnen met het trainen 
van de mini’s, dat was destijds nog met Jan van Buuren bij SC Voorne. Zij traint nu 
samen met Ryanne Mol de JO11-1 en JO12-1 ‘’We hebben ze nooit gepusht, maar het 
is een mooie combi van opvoeding, genen en een goed voorbeeld!’’

Op de vraag of er nog essentiële veranderingen voor spelers, trainers en gasten zijn 
rondom de commissiekamer in verband met Covid 19 geeft Peter een eerlijk antwoord: 
“Dat is een bestuursbeslissing en ik voer die uit. Het contact met het dagelijks bestuur 

is goed en naar aanleiding van alle dingen die we meemaken passen we zaken aan. We 
moeten grote drukte op het complex vermeiden en gaan in de komende weken hierop 
wat bijsturen. Maar als we het nu toch over de commissiekamer hebben, wil ik graag 
van de gelegenheid gebruik maken om op te merken dat we naarstig op zoek zijn naar 
vrijwilligers die op een doordeweekse avond de commissiekamer willen bezetten voor 
de trainers en om een oogje in het zeil te houden. Werven van nieuwe vrijwilligers is 
belangrijk’’, haalt Peter aan. ‘’Tenslotte maken vele handjes licht werk.’’

Carolien wil kort nog iets zeggen over de webshop. ‘’Via de website www.vvbrielle.nl  
kunt u de webshop aanklikken. Er staat een uitleg bij om te kunnen bestellen en ook 
hoe u uw kortingscode, voor 25% korting kunt gebruiken. Het leuke van bestellen via de 
webshop is dat een bepaald bedrag terugkomt bij de club en dat dat weer besteed kan 
worden aan nieuwe kleding. Bijvoorbeeld nieuwe kleding voor trainers.’’

Als laatste stel ik Peter en Carolien de vraag hoe lang we bij VV Brielle nog van hun 
tomeloze inzet en altijd positieve aanwezigheid mogen genieten. Beide schieten in de 
lach en antwoorden in koor:’’ Zolang we er plezier in hebben!’’

Daar zitten we dan, beiden ingelogd bij teams, om coro-
na-proof te praten over wat Flory-Anne Warmenhoven doet 
voor en met de spelertjes van de JO11-1 en de JO12-1 onder 
leiding van Ryanne Mol en Simone Bloothoofd. Ryanne heeft 
deze sportieve mama (met hockey- en atletiektrainingser-
varing) van Roos-Anne gevraagd elke week een soort boot-
camptraining te geven, naast de reguliere voetbaltraining. 
Onder de bootcamptraining verstaat Flory-Anne loop/sprint-
training, krachttraining en conditietraining, waarbij aandacht 

Doe wat voor de club van je kind, 
je krijgt er zoveel energie van!

voor de houding tijdens het sporten van groot belang is.
‘’Als je namelijk aan kinderen vraagt: ‘’Neem je grote of kleine stappen bij het sprinten?’’, dan antwoorden ze 
bijna allemaal: ’’Met grote stappen.’’ Natuurlijk is dat logisch vanuit de gedachtegang van een kind. Helaas is 
het tegendeel waar. Goed sprinten houdt in: kleine stappen zetten, op je voorvoet staan en een klein beetje 
naar voren hangen. Houding en arminzet zijn hierbij van groot belang en probeer ik ze mee te geven.  Ook le-
ren zij bijvoorbeeld te doseren met sprinten. Het is namelijk erg belangrijk dat kinderen leren wanneer je voor 
100% gaat en wanneer het wat minder kan,’’ vertelt Flory-Anne. ‘’Je energie-inzet kan zo optimaal worden in-
gezet. We maken bijvoorbeeld ook gebruik van intervaltraining (goed voor kracht en conditie). Dat wil zeggen: 
30 seconden voluit sprinten en een minuut rustig lopen en dat vier tot zes keer achter elkaar. Hiermee leren ze 
snel schakelen en werken ze aan hun conditie. Je core trainen is ook belangrijk, dus de favoriete buikspieroe-
feningen zitten er natuurlijk ook bij. Niet alles blijft in één keer hangen, dat hoeft ook niet, ik herhaal wel,’’ zegt 
Flory-Anne. “Bedenk dat alles wat ik doe tijdens deze training in spelvorm is. Op een speelse wijze leren deze 
tieners dus allerlei ins en outs van de sport.’’ 

“Om dit als ouder vrijwillig te mogen doen en te zien dat de spelertjes er door groeien, dat is het mooiste wat er is. 
Dus als je als ouder wat voor de club van je kind wat kan doen, doe het dan ook. Je krijgt er zoveel energie van!’’

Interview Jeffrey van Hoorn - MOH

Interview Flory-Anne Warmenhoven



Sponsors in 
coronatijd
Met het abrupte einde vorig seizoen van de competitie door 
het corona-virus hadden we met ons sponsorteam van en-
thousiaste vrijwilligers wel even onze bedenkingen hoe onze 
sponsoren hierop zouden reageren. Temeer daar wij met de 
nieuwe kledingleverancier Quick een vierjarige overeenkomst 
hadden afgesloten om de gehele veldvoetbalafdeling van 
nieuwe voetbalkleding te voorzien. 

Om dit te bekostigen, hadden wij een plan bedacht om voor 
alle teams één of meerdere shirtsponsors te gaan werven. 
Ondanks deze moeilijke tijd voor het bedrijfsleven, hebben we 
toch vastgehouden aan het plan en zijn we erin geslaagd om 
alle veldvoetbalteams te voorzien vaan shirtsponsors.

Naast de inspanning van het sponsorteam is het ook een groot 
compliment aan alle bedrijven die in deze tijd loyaal aan onze 
club zijn gebleven en ook deze huis-aan-huis-editie in Vierpol-
ders, Zwartewaal en Brielle mogelijk hebben gemaakt. 
De sponsoren die afgehaakt zijn, vanwege de slechte voor-
uitzichten of andere redenen, wil ik ook niet vergeten. Vele 
hebben de club soms jarenlang gesteund en dat mag zeker 
niet onvermeld blijven.

Wat dit seizoen gaat brengen, blijft voor ons allen een grote 
vraag. Ik hoop dat er snel een vaccin gevonden mag worden, 
waardoor wij elkaar weer op een sportieve en gezonde manier 
kunnen ontmoeten op ons mooie complex van VV Brielle.

Daan van der Ent

VV Brielle, meer dan alleen voetbal

Aannemersbedrijf L.D. van Dijk BV
Aannemersbedrijf Poldervaart 
Alanya Brielle
Assurantiekantoor Krinsen
Assurantiekantoor van der Hoek
Auto Wüst 
Autobedrijf Jan van Dijk
Autopia Autoparts BV
Autoschade Steenbeek
BIS
Boelaars & Lambert
Bres Theater
Brielse Glashandel
Brunotti beachclub
Bryte Groep
Buko Infrasupport BV
Cafe Nobel
Camping de Krabbeplaat
Caravanstalling de Konne BV
Carriere goed werk
Chico & Chica
Chin. Ind. Kant. Restaurant Lotus
Cloudstekker
Continental Benelux
Dama Hefstuck BV
DDental Praktijk Rugge  
de Beren Heenvliet
de Bruin Piping en Construction 
de Hoofdwacht
De Vreij Makelaardij

de Vrienden van VV Brielle.
DFDS Seaways
Dick Klok Cultuurtechniek BV
Dick's Autoschade
DRV Accountants & Adviseurs
Ebits BV
Elektrotechnisch Bedrijf Levering
EMD Constructions
Estrada
Ewell Energie & Wellness
eZ-Fix Brielle
Frame Vastgoed Participaties
Frans van den Bos Hoveniers BV
G.M.S. Instruments BV
Goflex Young Professionals B.V.
Haar van Maarland
Henrie Systems Holland BV
Het Stylinghuys
Hoogenboom van Gink
Horeca Centrum Zuid-West
Hoze BV
Interfilter
Jack van Pelt
JJ Sport 
JLT Audiovisual
Jumbo Supermarkt Brielle
JW Advies
Ken Group BV
KGN Measurement
Kooistra -Ter Borgh

Kortland Consult
Kramer group
M.A.de Vries Exploitatie My.
Maerlant College Brielle
Maintenance Assistant
Matrix Design
MaxxGrib
Meesterbakker Voskamp
MOH Service BV
Noordzij Brielle BV
Olijve Project ondersteuning
Ortho Hellevoetsluis
Oude Polder BV
Paul en Elles Woonmode
Petros
Phalaenova
Pinchox
Plus John Bos Brielle
Poffertjes Salon Seth
Qliq media
Radar Logistics
Repro Voorne 
RO Financieel Management
Robo Educational Toys BV
Roxx Oogzorg Optiek &Optometrie
Royal Safety
Schildersbedrijf Gouw
SOS
Spack BV
Specsavers Hellevoetsluis

Spero Services BV
SSC Consolidation
Stichting het Brielse Sinterklaashuis
Stichting Oud Wit Rood Wit
Strandcafe de Meiden
Stucadoorsbedrijf Martin de Groot
Stucadoorsbedrijf Meulemeester
Team Terminal
Top Media Groep
Tuinderij Vers
Vakgarage Jos van Enthoven
van de Broek Wegenbouw
van der Ent Topmovers
van Dienst Beheer BV
van Ravens Makelaardij
Van Zanten Bouw Vlaardingen
Varekamp Grondverzet BV
Vervolg op Einstein
Voorne Gas bv
Vrienden van VV Brielle
Vroegh & Hobbel BV
Warmendam
Wellant College
Wemmers Tank Transport 
Zeppowen
Ziggurat
Zwemschool Goederond

Wij zijn trots op onze sponsors

Toernooicommissie
Ewout Torreman maakt sinds een aantal jaren deel uit van de toernooi-
commissie. Toen zijn zoon Tom in de JO-09 speelde, (en VV Brielle nog 
geen thuistoernooien had) was er ook voor de uittoernooien nog niet 
veel aandacht. Samen met Onno van der Elst en Leon Schultz wilde 
Ewout wat structuur aanbrengen in, in eerste instantie, deze uittoer-
nooien.Dit verliep steeds soepeler en het enthousiasme groeide om ook 
een thuistoernooi te organiseren. 

Zoals eerder vermeld is, behoort Ewout nog steeds tot de toernooi-
commissie. Samen met Ilona Rooimans, Vincent van Diggelen, Edwin 
Rietveld en Edwin Wingelaar proberen ze in het huidige seizoen weer 
enkele jeugdtoernooien te organiseren, zowel voor jongens als meisjes. 
Natuurlijk is een en ander mede afhankelijk van het coronavirus, maar 
de plannen zijn er alweer en er wordt al aan het draaiboek gesleuteld. 

Bijdrage van ouders aan de club
Inmiddels is ook dochter Janna lid geworden bij VV Brielle, zodat de 
zaterdagen van oud-basketballer Ewout steeds meer in het teken staan 
van de voetbal.  Maar ondanks het feit dat hij geen voetbalachtergrond 
heeft, vindt hij het fijn om iets te doen voor de vereniging. De toernooien 
zorgen naast een positieve uitstraling voor VV Brielle ook nog voor extra 
centen in het laatje van de 

penningmeester. 
Volgens Ewout zouden meer ouders zijn voorbeeld moeten volgen en 
een bijdrage leveren aan de vereniging. ‘’Iedereen heeft vast kwalitei-
ten waar de vereniging van kan profiteren. Misschien zelfs zonder dat 
je daar op dit moment over nadenkt. Een vereniging kan niet zonder 
vrijwilligers. En juist voor nieuwe leden of ouders van nieuwe leden is 
het vrijwilligerswerk een goed middel om meer mensen binnen de club 
te leren kennen.’’

De kinderen
Tom voetbalt inmiddels als verdediger in de JO13-1 en Janna voetbalt in 
de MO15-2 en beiden hebben veel vrienden en vriendinnen op de club. 
Ze hopen allebei nog jarenlang plezier te beleven bij onze vereniging. En 
ook voor de ouders langs de lijn en in de kantine is het gezellig om met 
elkaar om te gaan.

Meer ouders moeten een bijdrage leveren 
aan de vereniging waar hun kind voetbalt.

Interview Ewout Torreman

Colofon

Cadeau inspiratie

Teksten: Ralph Majenburg, Edwin Wingelaar en Patricia Gouw.  
Fotografie: Top Media Groep, Patricia & Ed Gouw en   
                         Marie de Ronde (waarvoor Dank!)  
Modellen: Dennis Krijgsman, Wesley Gouw, Roos-Anne  
                       Warmenhoven en Raphael van den Nieuwenhuizen.  
Opmaak: Top Media Groep  
Druk: Top Media Groep  
Oplage: 9.000 stuks  
verspreding: Huis aan huis in Vierpolders, Zwartewaal                
                            en Brielle

Overname of vermenigvuldiging uit deze uitgave is alleen 
toegestaan na toestemming van vv Brielle. De makers kunnen 
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele spel-,  
plaatsing- of drukfouten.

Het veelbewogen jaar 2020 zit er 
alweer bijna op. Kijken jullie al uit 
naar het geven van cadeaus tijdens 
de feestdagen? Of wil je het jaar 2021 
helemaal in de nieuwe kledinglijn 
van VV Brielle op het voetbalveld 
verschijnen? Dan hebben wij goed 
nieuws! 
 
Voetbalstraat.nl is klaar voor de 
feestdagen en komt met mooie acties. 
Houd de sociale kanalen en de website 
van VV Brielle goed in de gaten en blijf 
op de hoogte van alle acties!

Klaar voor de feestdagen



voetbalstraat.nl
Log in met je clubcode VVBRIELLE_2011
(ook voor niet leden)


