
DSS-leden en -sponsors ontvangen dit magazine gratis.

assist
Port Betaald

Haarlem seizoen 

2019-2020

26
nr



LID VAN

B l o e m e n d a a l s e w e g  5 9  B l o e m e n d a a l 
B i n n e n w e g  7 9 d  H e e m s t e d e

S p e k s t r a a t  2   H a a r l e m
f a c e b o o k . c o m / l u k x . n l

w w w. l u k x . n l

VOETBALLENZEN
O n z e  p u p i l  i s  8  j a a r  o u d .  A l s  h i j 
m o e t  v o e t b a l l e n  g a a t  s n e l  z i j n 
b r i l  a f .  D a t  h i j  2  x  2 0  m i n u t e n 

m i n d e r  z i e t ,  n e e m t  h i j  v o o r  l i e f .

E e n  g e m i s t e  k a n s .

C o n t a c t l e n z e n  z i j n  d e  o p l o s s i n g 
v o o r  h e m .  D e s k u n d i g e 

b e g e l e i d i n g  i s  d a a r b i j  e e n 
m u s t .

M a a r  d a t  i s  l o g i s c h .

DSS ADVERTENTIE.indd   1 9/2/14   12:59 PM



3

Colofon

Redactie: Anton Jansen,  
Edwin van Dijk, Ellen Meijer,  
Erik Jan Vermeulen, Mario de Vries,
Ron van der Wel, Roos van der Sluis

Vormgeving en productie: 
Indrukwekkend, Heiloo
 
Sponsorzaken: Bob Schouten 
commercielezaken@dssvoetbal.nl
 
E-mail: redactieassist@gmail.com
 
Belangrijke telefoonnummers:
DSS-kantine: 023 527 2678
DSS-bestuurskamer: 023 517 6449

Assist is een uitgave van DSS Voetbal  
en verschijnt 3 x per seizoen.

Opstelling

3

Hans de Winter 4 
 
Winterkampioenen 8
 
Positie in het veld 10 
 
Trainert 14

Peter Vink 17

Column 18

In de wissel 21

2 teams 22

11e voetbalquiz 25

Op vakantie met DSS 26

Waar is het feestje? 28



4 

Met een jetlag van de terugvlucht uit Japan nog in het lijf heeft Hans de Win-
ter maandagmorgen om negen uur, na de training van de HMVS-meiden, tijd 
voor een interview. De Haarlemse Meidenvoetbal School is een van de pro-
jecten waarmee hij zich richt op voetbalontwikkeling. Sinds afgelopen au-
gustus is Hans ook manager Voetbal Technische Zaken bij DSS.

Onze man op het veld

Wat doet een manager Voetbal Techni-
sche Zaken?
Hans: ‘DSS wil verder professionaliseren. 
Bij de meidenafdeling loopt dat goed en 
het bestuur wil dat ook voor de jongens 
bereiken. Het idee is dat het voetbal van 
de mannen en de vrouwen in beleving en 
prestaties dichter bij elkaar komt. Met als 
doel dat het eerste elftal van de mannen 
en de jeugd beter gaan presteren. Dat be-
tekent dat ik alle hoofdtrainers aanstuur, 
en het hoofd Opleidingen. Daarvoor sta ik 
dagelijks op het veld.’

Hoe kijk jij, na 20 jaar ervaring in het 
amateur- en betaald voetbal, naar DSS?
‘Het is een geweldige club – die een beetje 
in een identiteitscrisis zit. Een groot deel 
van de jeugd wil dat DSS op prestatiege-
bied vooruitgaat. Tegelijkertijd klinkt het 
geluid dat dat niet ten koste mag gaan 
van de gezelligheid, omdat die óók het be-
staansrecht vormt van de club. Tussen die 
twee zoek ik de balans.’

Valt de spreekwoordelijke derde helft 
wel te combineren met ambities?
‘Zeker, als je geen leuke sfeer hebt in 

Ontmoet de technisch manager:
Ontmoet de technisch manager:

Hans de WinterHans de Winter
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je team, kun je niet optimaal presteren. 
Voor veel mensen draait gezelligheid om 
biertjes drinken. Het is maar wat je kiest: 
als je zaterdag top wilt spelen, kun je vrij-
dagavond dat biertje beter laten staan. Als 
je er na de wedstrijd eentje neemt, heeft 
dat geen invloed op je prestaties van vol-
gende week.
In het beleidsplan van de club staat dat 
er voor elk wat wils moet zijn bij DSS. De 
een vindt presteren belangrijker, de ander 
kiest voor gezelligheid. Het gaat er niet 
om wat beter is, maar dat je met je team 
afspraken maakt waar iedereen zich aan 
houdt.’

Waar schort het aan bij het jongens-
voetbal?
‘Jongens die prestatiegericht willen voet-
ballen, vertrekken al gauw naar een an-
dere club. Bij de meiden is het andersom. 
Omdat DSS in het meidenvoetbal op het 
hoogste niveau in de regio speelt, trek-
ken we meisjes van andere clubs aan. Dat 
willen we ook bij de jongens: dat iedereen 
hier kan voetballen op het niveau dat hij 
wil. Het vertrek van ambitieuze spelers 
komt naar mijn idee doordat er soms een 
overdaad aan gezelligheid is, zonder dui-
delijke communicatie.’

DSS-spelers worden weleens ‘te 
lief’ genoemd. Wat vind je daarvan?
‘DSS staat voor sport. Dat betekent res-
pect tonen voor je medespelers, je te-
genstander en de scheidsrechter. Met lief 
overkomen is niks mis; het zegt ook niks 
over je prestaties.’

Bij sportschool Kenamju volgen de 
HMVS-meiden, onder wie veel DSS-
speelsters, krachttraining. Moeten 
ze fysiek sterker worden?
‘Nee, we doen dat om ze tot atleten te 

ontwikkelen. Vroeger klommen kinderen 
in bomen. Tegenwoordig bestaat bewe-
gen meestal uit naar school fietsen en 
één sport, dat is vrij eenzijdige beweging. 
De krachttraining maakt meiden meer all-
round sporters.’

Wat is volgens jou de belangrijkste 
voorwaarde voor talentontwikke-
ling?
‘Aandacht. Die krijg je wel bij DSS, maar 
het moet de juiste aandacht zijn. Waarom 
stroomden in de afgelopen drie jaar niet 
veel jongens door naar de mannenselec-
tie? Dat zit denk ik in aandacht. Natuurlijk 
is niet iedereen die uit de JO19 komt even 
sterk. Maar kun je de potentie van een 
speler zien op de langere termijn, voordat 
hij stopt met voetballen?’

Over wat voor aandacht gaat het 
dan?
‘Spelers bij de groep betrekken, vragen 
wat zij zelf willen. Als je een barrière op-
werpt voor de selectie, schrik je jongens 

Hans de WinterHans de Winter



De kracht van de combinatie
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af. Er moet meer doorstroom komen en 
daarbij is persoonlijke aandacht belangrij-
ker dan technische aanwijzingen. De JO17 
en JO15 zijn talentvolle groepen. We moe-
ten geduld opbrengen tot die spelers naar 
de senioren komen en intussen zorgen 
dat ze bij de club willen blijven. Bij de on-
derbouw kunnen kinderen nu al vaker trai-
nen en krijgen meer spelers de kans om in 
de selectie te spelen.’

Welk type trainer ben jij?
‘Je zult mij niet langs de lijn horen schreeu-
wen. Trainen is een proces: doe de goede 
dingen en de resultaten komen vanzelf. 
Vanuit die visie hoef ik me niet al te veel 
bezig te houden met winnen of verliezen. 
Want als een bal op de lat eindigt, heb ik 
daar geen invloed op. Ik vind het belangrijk 
dat spelers kiezen voor voetbal omdat ze 
het leuk vinden – dan zijn ze gemotiveerd. 
En niemand maakt bewust fouten. Als je 
boos wordt om dingen die misgaan, blaf je 
iemand af in het bijzijn van anderen. Ik leg 
liever op normale toon uit hoe het anders 
kan.’

Je geeft voetbalclinics op Japanse scho-
len. Wat leer je kinderen daar?
‘In Aziatische landen ligt de focus op fy-
siek trainen, plezier in sporten doet er wei-
nig toe. Dat probeer ik er meer in te bren-
gen. Voor Japanse kinderen is voetbal een 
schoolvak in plaats van een activiteit die 
voor je lol doet. In Nederland begint spor-
ten met plezier en als je talent hebt, kun je 
meer trainen.’

Wat kunnen wij van Aziatische landen 
leren?
‘De Haarlemse Meidenvoetbal School is 
gestoeld op het Japanse model van trai-
nen onder schooltijd, en vaker trainen in 
de week. Qua discipline zie ik niet echt een 

leerpunt. Daar doen de kinderen precies 
wat de trainer zegt, zolang hij ze ziet. Hier 
leggen we de verantwoordelijkheid meer 
bij de spelers: wat wil je zelf doen om ver-
der te komen?’

Wat drijft jou als voetbalmens?
‘Ik vind dat iedereen de kans moet hebben 
om zijn of haar ambities waar te maken in 
het voetbal. Voor mij zit de uitdaging in dat 
je altijd vooruit kunt komen, zowel fysiek 
als mentaal. Ook al heb je misschien eens 
een mindere periode, het gaat om de in-
steek: wíl je je ontwikkelen?’

Zie je kansen voor DSS om vooruit te ko-
men?
‘Absoluut. DSS is een van de grootste 
clubs in Nederland. Als elders talent rond-
loopt, hebben wij het ook. Je moet alleen 
de voorwaarden scheppen om het te ont-
wikkelen. Het bestuur heeft een doortim-
merd beleidsplan gemaakt, de volgende 
stap is dat in de praktijk te brengen. Daar 
draag ik met veel plezier aan bij.’

Ellen Meijer  
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JO10-1 
Een sterk team, 

dat vorig jaar 
ook al top was. 

Talenten voor de 
toekomst!

JO12-5
Alles gewon-

nen en slechts 
4 tegengoals.

Veteranen 
35+ 

Oude mannen die 
nog steeds ieder 

jaar aan de top 
meedraaien.

Winterkampioenen
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Winterkampioenen

JO17-3 
Een hecht 

vriendenteam, dat 
twee keer achter-
een kampioen is 

geworden. 

JO14-01 
Een heel knappe 
prestatie om in 

de 1e klasse ruim-
schoots de concur-

rentie voor te 
blijven.

JO15-4  
Een vrienden-

team, dat nu twee 
keer achtereen 

kampioen is. 
Topteam!

JO12-1 
Een 100% sco-

re! Toppers voor 
de toekomst.

Edwin van Dijk  
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mooiste aan het keepen. Voor Pepijn is het 
leuke aan keepen het gevoel dat hij er voor 
het hele team is, als keeper heb je echt 
een leidersrol en dat vindt hij heel leuk.

Pepijn heeft elke vrijdag een speciale kee-
perstraining, daarnaast traint hij ook nog 
2 keer met zijn eigen team waarbij hij ook 
vaak op doel staat. ‘Het is belangrijk dat 
je goede training krijgt van een speciale 
keeperstrainer, alleen oefenen met oefen-
wedstrijdjes is niet genoeg, een stukje 
techniek is ook heel belangrijk’. Ook Tim 
krijgt speciale keeperstraining en dan leer 
je ook snel hoe je moet staan en waar je 
dan moet staan in het doel.

Een wedstrijd begint voor Tim met een 
goeie warming up. Met het koppie er bij 

De

Positie

In deze Assist verschijnt de ru-
briek ‘De positie’ voor de eerste 
keer. We beginnen met rugnum-
mer 1: de keeper, de doelman, de 
goalie, de sluitpost, de doelver-
dediger. Twee keepers doen hun 
woordje: Pepijn Kraefft, keeper 
van JO15-2 en Tim Groen, sluit-
post van het vierde herenteam. 

Pepijn is keeper sinds hij in het team E7 
zat en dat was in het jaar 2015, de reden 
dat hij toen keeper is geworden was dat 
er geen keeper was en niemand anders 
keeper wilde zijn. Pepijn heeft het direct 
heel leuk gevonden en dus was de keuze 
snel gemaakt. Het gebrek aan keepers 
was ook voor Tim de reden om te gaan 
keepen; Hij was laatste man en staat nu al 
weer 6 jaar op het doel.

Hoe beter je wordt, er goed op blijft trai-
nen dan merk je ook aan jezelf dat je voor-
uit gaat met keepen. Dat is voor Tim het 



blijven in de kleedkamer 2 minuten concen-
tratie en ervoor gaan. ‘Als ik het veld op loop 
staat mijn verstand op 0 en ik ga ervoor’. 
Pepijn zorgt er sowieso voor goed gegeten 
te hebben voor de wedstrijd. Voor het be-
gin van de wedstrijd wordt hij als warming-
up ingeschoten. Ook zorgt hij dat hij lekker 
warm is voor de wedstrijd en dit is heel be-
langrijk om blessures te voorkomen.

De filosofie van DSS is dat we opbouwen 
van achteruit. Pepijn en Tim bouwen ook 
bij voorkeur op van achteruit, maar dat is 
natuurlijk niet altijd mogelijk. En dan moet 
je toch die lange bal geven.

Ook keepers hebben een favoriet. Voor 
Pepijn is dat Allison Becker van de Engel-
se club Liverpool. Dit komt ook omdat hij 
- naast dat hij een hele goede keeper is -  
ook een krachtige, maar tegelijk ook rus-
tige uitstraling heeft, hij speelt met zelf-
vertrouwen en dat is het allerbelangrijkste 
voor een keeper. De favoriet van Tim is 
de Duitse doelman van Barcelona  Marc-
André ter Stegen.

Als Pepijn geen keeper zou zijn zou hij wel 
een centrale verdediger willen zijn. Dat 
heeft hij dat altijd als tweede keus over-
wogen, maar hij was gewoon een stuk be-
ter in keepen. En Tim had gewoon op z’n 
ouwe plekkie willen staan: laatste man. 

Pepijns vader is z’n grootste fan denkt hij-
zelf, maar hij krijgt over het algemeen wel 
genoeg waardering. ‘En dit is voor een 

keeper heel belangrijk. Door die waarde-
ring krijg je meer zelfvertrouwen en zonder 
zelfvertrouwen keep je niet goed, dus voor 
alle scheldende en schreeuwende  ouders 
langs de zijlijn: coach positief of houd je 
mond. Aan gezeik hebben  wij niks.’ Ook 
Tim vindt zijn grootste fans bij zijn familie.

Niet alle spelregels zijn even gemakke-
lijk. Voor Tim is het moeilijk zijn mondje te 
houden en het ongemerkt met de hoek-
schoppen stiekem een duwtje geven.
De lastigste spelregel voor Pepijn en voor 
keepers in het algemeen is dat je tijdens 
een strafschop een voet op de lijn moet 
houden, hoewel strafschoppen niet heel 
vaak voorkomen brengt deze regel veel 
gedoe in het voetbal, als je het net niet 
goed doet en je houdt de bal tegen moet 
de strafschop opnieuw worden genomen.

Tim en Pepijn hebben ook nog tips voor 
wie keept of dat wil gaan doen. Zorg dat 
je mentaal sterk  bent als keeper. Het is 
heel belangrijk dat je vertrouwen hebt in 
je eigen kwaliteiten. Het team en trainer/
coach (maar ook  mensen langs de lijn) 
spelen hier een grote rol in; het is hun taak 
om de keeper na elke tegengoal - ook al 
kon de keeper hem makkelijk hebben - 
gewoon weer op te peppen en moed in 
te praten. Veel dingen zitten bij een kee-
per gewoon tussen de oren. Tim biedt zijn 
diensten aan: ‘Wil je beter worden in kee-
pen kom dan naar mij haha.’

Eric-Jan Vermeulen  
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De autorijschool van DSS!

Speciale DSS aanbiedingen

Boek je een pakket van 
20 lessen + praktijkexamen, 

dan krijg je van ons een 
gratis theoriepakket 

inclusief theorie-examen 
t.w.v. EUR 105,00

Boek je een pakket van
 30 lessen + praktijkexamen, 

dan krijg je van ons een
gratis tussentijdse toets 
t.w.v. EUR 195,00

goesboonstra.nl • 023 533 99 75 
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Uw nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed
vanuit de basisverzekering.

Parklaan 88
Haarlem

023 - 532 1972

Planetenweg 14
IJmuiden
0255 - 520 035

Lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)

Voor een optimaal kunstgebit
ga je naar een Tandprotheticus

Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese 

zelf in nauw overleg met u, waardoor tandvorm, kleur en 

zetting worden afgestemd op uw wensen.

Stap eens binnen voor advies, prijsopgave of verandering.

Reparaties (ind. mog.) binnen één uur gereed.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangings-

prothese) op implantaten het zogenaamde
KLIKgebit kunt u direct bij ons terecht!!
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Een trainer is waarschijnlijk de belangrijkste persoon in de opleiding van  
iedere voetballer. Daarom belicht de Assist de personen die deze functie in-
vullen. De trainert geliefd en verguisd of ... Dit keer Rick van der Vuurst, de 
trainer van Vrouwen 3.

1. Ik ben nu sinds 3 jaar actief als trainer/
coach bij VR3 en al langer bij de jeugd. 
Dit is voor het eerst dat ik een meiden-
team training geef en begeleid tijdens 
de wedstrijden.

2. Het leuke van een team trainen, is dat 
alles wat jij traint met de groep, je ook 
weer terug kan zien tijdens de wedstrij-
den. Dit gebeurt zeker niet altijd. Maar 
als het te zien is en goed uitpakt, weet 
je dat iedereen het heeft begrepen en 
goed kan uitvoeren.

3. Ik ben 6 jaar geleden begonnen als 
trainer van de E3, sinds dat jaar heb 
ik eigenlijk alleen maar selectieteams 
getraind ( jongens) nu train ik de JO15-
1 zondag, en naast dit team natuurlijk 
VR3. Hoogtepunten zijn dat ik vorig 
jaar met de JO14-1 naar Blanes ben ge-
weest voor een toernooi. 

 Hoogtepunt met VR3 is toch wel de 
promotie naar de 4e klasse. En natuur-

TrainertTrainert

Vragen:
1. Hoe ben jij in het trainersvak gerold?

2. Wat vind jij leuk aan het trainen van 
een team?

3. Beschrijf jouw trainerscarrière? 
Benoem zeker ook de hoogtepunten!

4. Hoe bouw jij een training op? Hoe 
doe jij de seizoensopbouw?

5. Welke nationale of internationale 
trainer spreekt jou aan en waarom?

6. Heb jij een trainer gehad die een 
voorbeeld is geweest en waarom?

7. Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot 
nu toe uit?

8. Beschrijf en teken jouw favoriete 
oefening? Wat voor soort oefening is 
het?

9. Wat zijn jouw voetbal- en/of trai-
nersambities?

10. Welke tip heb je voor andere  
trainers?

11. Wat doe jij in het dagelijks leven?

Rick van der VuurstRick van der Vuurst
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lijk na elke wedstrijd de 3e helft!
4. Zoals altijd begint elke training met 

een warming-up. Na de warming-up is 
het altijd wisselend wat er gaat gebeu-
ren, ik pas vaak de training aan naar 
aanleiding van de laatste wedstrijd. 

 Seizoensopbouw begint meestal met 
conditie. Ik ben er niet zo van om zon-
der bal te rennen. Eigenlijk probeer ik 
zo vaak als mogelijk de conditie om-
hoog te brengen door veel oefeningen 
met de bal en weinig rust.

5. Jurgen Klopp spreekt mij heel erg aan. 
Hij heeft het voor elkaar gekregen om 
van Liverpool een soort van machine te 
maken. Ook hoe hij zo fanatiek langs de 
lijn staat. Ook ik ben erg fanatiek langs 
de lijn en wil elke wedstrijd winnen.

6. Nick van Everdingen heb ik een jaar  
of 5 als trainer gehad, in deze jaren  
heb ik super veel geleerd, ik gebruik 
soms oefeningen, die ik zelf van Nick 
heb geleerd.

7. Ik was 5 jaar oud toen ik voor het eerst 
ging trainen bij DSS, mijn klasgenoot-
jes voetbalden ook net en het leek mij 
dan ook geweldig om te voetballen. 
Vanaf mijn 5e jaar heb ik in elk selec-
tieteam gespeeld. Nu ben ik aan mijn 
4e jaar als senior begonnen in de he-
renselectie, waar ik veel plezier beleef 
en hopelijk mijn steentje kan bijdragen 
aan de promotie naar de 3e klasse.

8. Mijn favoriete oefening is toch wel de 
Y-vorm. Als deze oefening goed loopt 
en iedereen 1 a 2x kan raken is het een 
hele goede oefening. De bal gaat lekker 
snel rond en iedereen is actief bezig.

9. Ik zou heel graag nog een jaar mee wil-
len met de jongens die ik nu training 
geef. Volgend seizoen worden zij de 
JO16 en daar zou ik graag nog een jaar 
onderdeel van uit willen maken als trai-
ner/coach. Later hoop ik zo hoog mo-
gelijk training te geven.

10. Zorg dat iedereen binnen jouw team 
zich goed voelt tijdens de trainingen en 
wedstrijden. Voer af en toe gesprekjes 
met spelers om er achter te komen of 
dat ook zo is. Zo creëer je een goede 
en gezellige sfeer binnen en buiten het 
team en dat is als trainer heel leuk om 
te zien.

11. Ik werk bij Sportfever, dit is een Sport 
BSO. Ik werk hier 36 uur in de week. 
Daarnaast werk ik ook bij DSS, zo ben 
ik Technisch Jeugd Coördinator van 
de JO13 t/m JO15. Ik train en coach de 
JO15-1 zondag en VR3.

Ron van der Wel  

Oefening Y-vorm

Veroverd blauw  de bal dan moeten ze de bal snel 
verplaatsen naar andere vak. één rode speler blijft 
achter in het andere vak.

2

3

4 5



Mario

Kim

Jorrit

Generaal Cronjéstraat 66
2021 JK Haarlem

Amsterdamstraat 15-17
2032 PM Haarlem

TOPSCORERS!

wateenleukhuis.nl

info@wateenleukhuis.nl

 (023) 525 00 90
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TOPSCORERS! Als je deze man binnenkort bij DSS 
tegen het lijf loopt, kun je twee din-
gen doen: of je geeft hem een forse 
klap op zijn schouder of je schudt 
hem stevig de hand. En waarom? 
Omdat hij sinds 1 februari 2020 een 
‘levende legende’ is geworden. 

Peter Vink, want zo heet de goede man, 
is dan ZEVENTIG JAAR LID VAN DSS. Dat 
heeft niemand eerder gepresteerd en het 
ziet er vooralsnog ook niet naar uit dat ie-
mand hem dat gaat nadoen. 
Op 1 februari 1950 begon hij, op zijn 10de, 
te voetballen bij de pupillen van DSS en in 
2020 is hij nog altijd te vinden bij de  jong-
ste voetballichting, als coördinator van de 
mini’s, onze talenten voor de toekomst. 
Peter is verantwoordelijk voor opvang, 
begeleiding en training op de woensdag-
middagen van onze voetbaldwergen. Je 
zou hem de “speeltuinopa” van de DSS-

puppies kunnen noemen, maar daarmee 
doen we hem tekort, want hij heeft een 
reputatie van hier tot het verre veld. Actief 
geweest op zo’n beetje alle terreinen bij 
DSS-voetbal en ook sinds jaar en dag in de 
weer bij DSS-honkbal. Hij staat tijdens het 
honkbalseizoen zelf nog bier te tappen en 
toasties te maken in de keuken. Kortom, 
voor en achter de schermen, sinds vele 
decennia, een belangrijke sleutelfiguur 
binnen DSS. 

In 1986 werd hij vanwege zijn vele ver-
diensten voor de vereniging al benoemd 
tot ‘lid van verdienste’ en in 2006 was hij 
de Haarlemse ‘Vrijwilliger van het jaar”, om 
vervolgens in 2009 ook nog te worden 
benoemd tot ‘Erelid’ van DSS. Rest hem 
nog maar één ding en dat is de eretitel: 
“Mister DSS”. Bij deze. 

Henk Maurits  

jaarjaar
lidlid
7070

MISTER DSS



Jarenlang heb ik dat niet aangedurfd om-
dat ik dat veel te moeilijk vond. Een over-
treding ging toentertijd een soort van per 
ongeluk waarbij ik mij dan afvroeg of ik 
daar dan voor moest fluiten. Als scheids-
rechter vond ik het altijd leuk om een 
beetje tegengas van de speelsters te krij-
gen. Niets van dat alles. Wat ik ook deed, 
het werd geaccepteerd door de meiden. 
Toch heb ik die wedstrijd een rode kaart 
aan de keepster van DSS moeten geven, 
omdat zij buiten de zestien een doelpunt 
voorkwam door haar handen omhoog 
te steken. Ze schrok er zelf van. Rood! Ik 
moest wel. Hevig verontwaardigd liep zij 
het veld af. Belachelijk! Tot op de dag van 
vandaag is die dame dat niet vergeten 
en zie ik aan haar blik dat ze mij dat nog 
steeds niet in dank afneemt. 

Ik vond het dus helemaal niets die poging 

Mijn eerste echte 
kennismaking met het 
damesvoetbal was er een 
om nooit te vergeten. Al 
weken liepen de meiden van 
het toenmalige meidenteam 
te zeuren of ik niet eens een 
keer een wedstrijd van hun 
wilde fluiten.

Column
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DAMES’VOETBAL’?



van de meiden om gezamenlijk tegen 
een bal aan te trappen op een veld wat 
mijns inziens alleen aan het mannelijke 
geslacht toebehoorde. Bang voor de bal, 
geen strijd, veel te eerlijk en veel te veel 
respect voor de tegenstander. Tijdrekken 
of een blessure simuleren zat er niet in bij 
de meiden. Zonde van het gras! Ga bal-
letten of punniken! Maar laat ons voetbal 
ons voetbal was mijn gedachte. Eigenlijk 
allemaal zaken waar je je bij het huidige 
mannenvoetbal flink aan kunt ergeren. 
Dat bedenkende werd langzamerhand 
mijn nieuwsgierigheid gewekt mede door-
dat inmiddels bleek dat de huidige DSS 
meiden flink aan de weg aan het timme-
ren waren.  Stond ik er niet voor open? 
Waarom vond ik het niets? Moest ik mijn 
mening niet eens herzien? De meiden een 
kans geven alhoewel het helemaal niet 
belangrijk was wat ik er van vond. 

De huidige damesselectie ( ja ik weet dat 
ik eigenlijk vrouwenvoetbal moet zeg-
gen maar laat me nou) traint ook op de 
donderdagavond tegelijkertijd met ons 
voetballende vaders. Dan loop je er wel 
eens voorbij en wordt de nieuwsgierig-
heid gewekt. Zag er toch wel goed uit! En-
thousiast, fanatiek en trainend om beter 
te worden. Grote groep meiden die meer 
dan hun best deden. Ook na de training 
bleken de meiden hun mannetje te staan 
en werd duidelijk dat de huidige generatie 
voetbalsters ook de gezelligheid van de 
kantine wisten te waarderen. ‘Kom nou 
eens een keer kijken!” Oké ik een keer kij-
ken. En nog een keer en nog een keer en ik 
ben om! Wat wordt er tegenwoordig leuk 
gevoetbald door de meiden! Ik moet het 
eerlijk toegeven, maar ik ben inmiddels 
fan van de meiden. Er wordt prima gevoet-

bald met de wil om te winnen. Ja, zelfs de 
scheidsrechter wordt wel eens  belaagd 
na weer een vage beslissing en er wordt 
gevochten om elke bal. Het is gewoon 
leuk om  naar te kijken!  Ik denk zelfs dat 
de huidige keepster meteen haar hand-
schoenen uit doet en het veld uitloopt als 
ze beseft dat een handsbal heeft gemaakt 
buiten de zestien,  waarmee ze een doel-
punt heeft weten te voorkomen.

Zo zie je maar weer dat de wijsheid met de 
jaren komt. Of is het meidenvoetbal  ge-
evalueerd? Doet er niet toe. Het is zoals 
het is. Heb je een keer geen zaterdagmid-
daginvulling en heb je de mazzel dat de 
meiden thuis spelen? Ga dan een keer kij-
ken bij de meiden! En ga vooral na afloop 
een biertje drinken met de meiden, want 
ook daar maken ze er een feestje van.

HUP DSS !!

Mario de Vries  
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Volle concentratie op de bal. Ga je passen of start je een dribbel? 

De redactie van de Assist komt graag met jou in contact, 
mail naar redactieassist@gmail.com en wij maken een afspraak!

2 uur - All you can grill
Inclusief toetjes!

Bowl+

€5,- p.p.

€22,50€22,50

Kids
€10,- p.p.

tot 12 jaar

Led verlichtingLed verlichting
voor MKB envoor MKB en

particulierparticulier
www.ledoffice.eu / www.ledmagazijn.eu

Sparrenstraat 16 – 2023 WX Haarlem
023 - 526 07 94

frankvandijkelektro@planet.nl
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Issah weet wat je moet doen om dichtbij 
de voetbaltop van Nederland te komen; 
je kan verschrikkelijk je best doen en een 
hele goede voetballer worden of de prijs-
vraag van de Ajax Kids Club goed invullen. 
Met dat eerste is Issah hard bezig, maar 
het tweede is al gelukt. Afgelopen voor-
jaar liep hij aan de hand van Dusan Tadic 
het veld op van de Johan Cruijff Arena en 
dat maakte grote indruk. Hij mocht een 
beetje met Tadic praten, maar de instruc-
ties waren duidelijk, dus niet te veel.
Bij DSS speelt Issah in JO12-1, zij speelden 
in de 1e klasse en zijn najaarskampioen 
geworden. Dit leverde een promotie op 
naar de hoofdklasse en Issah verwacht 
pittige wedstrijden. De jongens trainen 
er hard voor, vaak wel drie keer per week. 
Als team wordt je dan goede vrienden 
en soms is het te gezellig op de training. 
Daarbuiten spreken zij af via Whatsapp 
om te voetballen of te gamen. 
Issah heeft al een behoorlijke voetbalcar-
riere bij DSS achter de rug, deze startte na 
het behalen van zijn zwemdiploma. Via de 

1. Voetbalschoenen: Nike

2. Gras of kunstgras: Kunstgras

3. Favoriete club: Ajax

4. Favoriete speler: Ziyech

5. Playstation of Xbox: Playstation

6. Hooghouden: 34

7. Verliefd, verloofd, 
getrouwd:

Verliefd

8. Bedtijd voor de  
wedstrijd:

20.30 uur

9. Groenten of patat: Patat

10. Je grootste fan: Vader

Een rubriek om clubleden beter te leren kennen, dat wil de redactie met “In 
de wissel”. Dit keer Issah Wayerink, de 11-jarige Ajax fan en links-buiten van 
JO12-1.

De tien van Issah

In de

Wissel

Ajax mini’s, F15, F5, E3, JO10-2 en JO11-2 
is hij in de JO12-1 terecht gekomen. Ik zie 
een mooie stijgende lijn en potentie voor 
de toekomst. Samen met zijn ambitie 
om naar de sportklas op het Kennemer 
of Schoter te gaan, hebben wij hier een 
sportman in de dop.
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Veel van de spelers uit JO08-5 speelden vorig jaar in de mini’s bij Feyenoord 
en dit seizoen voor het eerst in de echte competitie. Uitwedstrijden tegen 
Velsen of Terrasvogels zijn nieuw en daarom erg spannend voor ze. Maar de 
derby tegen DSS 08-2 is een topper!

van DSS
De jongste voetballers

Deze groep enthousiaste jongens dromen 
ervan om in de voetsporen van Frenkie, 
Virgil, Matthijs en Memphis te treden. Ze 
zijn nog jong, maar ze voetballen veel. Op 
school, op straat en natuurlijk bij DSS. 
Onderleiding van Dennis en Gijs spelen 
ze hun wedstrijden. Ze spelen goed en ze 
leren iedere week steeds meer. Winst of 
verlies is nog niet belangrijk. Bij dit team 
gaat het om plezier en veel voetballen. En 
dat doen ze!

Edwin van Dijk  

JO08-5
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JO08-5 Vrouwen 3

Rick van der Vuurst zit niet om vrouwen verlegen. Elke week speelt hij met  
Vr 3 weer fanatiek voor de winst. Het team doet meer dan alleen goed voet-
ballen: ook een feestje in de Bison met de 3B’s Biertje, Balletje, Bowlen of 
met het hele team een tent op z’n kop zetten, de sfeer zit er altijd goed in!

en in de 3e helft de 3 B’s
Voetballen met plezier

Rick, hoe lang ben jij (al) coach en wat is 
het sterkste punt van dit team? 
“Officieel anderhalf seizoen, maar ook het 
seizoen daarvoor was ik eigenlijk al heel 
erg betrokken bij het team als assistent-
trainer. Het gaat bij de speelsters vooral 
om de gezelligheid en het fanatisme op 
het veld. We doen dit met zijn allen, is ons 
credo. We gaan voor de volle 100% op een 
positieve manier de strijd aan.”

Wat is de samenstelling van het team? 
“Gemiddeld zijn de speelsters 20! De jong-
ste is Danitia, zij is net 16 geworden, Elza, 
de oudste is pas het dubbele. Onze spe-
ciale mascotte is Saar (6 maanden) en de 
volgende is in aantocht! Het is een mix van 
speelsters die al sinds de F’jes in veel te 
grote tenues rondrennen en dames die in 
de twintig waren toen ze hun eerste com-
petitiewedstrijd speelden. We zijn een 
team van internationale allure! Onze Poolse 
vedette Agnieska (Milik) vertrok begin dit 
seizoen helaas weer naar haar thuisland.”

Hoe doet Vr3 het in de competitie? 
“We spelen voor het eerst in de vierde 
klasse en dat is best pittig, maar we zetten 
met zijn allen de schouders eronder! We 
gaan ervanuit dat die punten in de tweede 
seizoenshelft onze kant op komen! Onze 
mooiste wedstrijd is de derby tegen Zand-
voort. In korte tijd moesten we twee keer 
uit tegen deze ploeg. Het hele team besloot 
het er gewoon niet bij te laten zitten in de 
revanche-ronde, we wonnen nipt, in de stro-
mende regen. Een mooi voorbeeld van de 
teamspirit. In diezelfde wedstrijd wist Cathy 
Besse uit een vrije trap te scoren door met 
haar signature-effect in te draaien. 

Het jaarlijkse toernooi in Groningen is vaak 
net zo leuk als het voetballen en het eve-
nement ter plaatse. We slapen in tenten en 
doen ons uiterste best op het toernooi. Vo-
rig jaar zijn we na een bloedstollende penal-
ty-reeks net tweede geworden in de poule.”

Anton Jansen  



Tappersweg 14-4  2031 EV HaarlemTappersweg 14-4  2031 EV Haarlem, 
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De presentatie was in handen van Erik van 
Muiswinkel, alias Rinus Michels, Willem 
van Hanegem, Harry van Raay, Dick Advo-
caat, Ruud Krol en nog een paar toppers 
uit de sportwereld, gecombineerd met de 
filmpjes, van veelal Henk Spaan, die vooraf 
gingen aan de vragen was het een aan-
eenrijging van lachsalvo’s. Zorg dat je er 
volgend jaar bij bent, want die 12de editie 
komt er. Het einde was fenomenaal; Erik 
nam de complete eindstand door en ver-
melde ieder team met een kleine kwink-
slag: “Hiermee kan je niet thuiskomen. 
Volgend jaar beter. Is het wel de moeite 
om mee te doen. Topprestatie!”

Ron van der Wel  

Nog nooit zo gelachen!11e Voetbalquiz

Voor de 11de keer werd op vrijdag 31 januari de voetbalquiz georganiseerd. 
De organisatie, Mario de Vries en Theo van Hoesel, trakteerde ons op  
misschien wel de beste quiz tot nu toe. Ik heb ze namelijk niet allemaal mee-
gemaakt.
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met DSSOp vakantie

Nee, DSS is geen reisbureau be-
gonnen! Voetbal en vakantie gaan 
meestal niet samen, maar er zijn 
uitzonderingen. Bij DSS ontmoeten 
mensen elkaar, ontstaan nieuwe 
vriendschappen terwijl ouders hun 
kinderen vaak jarenlang samen 
zien spelen en opgroeien. Sommige 
DSS’ers doen ook buiten de club 
dingen samen. Sinds 2016 gaan een 
groep DSS ouders met hun voet-
balmeiden vaste prik op “voetbal-
kamp” naar Italië. Jacky, (Jacqueline 
Doornweerd) moeder van Nina uit 
de MO17-1 is super enthousiast over 
de vakanties waar in wisselende 
samenstelling een groep ouders en 
voetballers aan meedoen. 

Hoe en waar hebben jullie elkaar leren 
kennen? 
“De enige mensen die wij kenden, voordat 
Nina ging voetballen bij de F-jes, waren 
onze buren met een dochter van dezelfde 
leeftijd. Nina en Bente zijn vriendinnetjes 
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vanaf hun tweede jaar. We kenden verder 
niemand bij DSS. Als voetbalouders was 
onze enige gemene deler dat onze doch-
ters voetbalden! En het klikte al vrij snel 
met veel ouders, ondanks dat we allemaal 
anders zijn! (professor, kaasboer, leraar, er-
gotherapeut/fysiotherapeut, enz.).

Wanneer / hoe is het plan ontstaan om 
samen op vakantie te gaan / wiens idee 
was het?  
“De familie Doornweerd gaat al jaren naar 
Cervo in Italië, omdat het een prachtige 
plek is zonder massatoerisme. We voelen 
ons thuis op de kleine camping aan zee. 
Marc Doornweerd, ondertussen coach 
geworden, stelde voor om een keer in 
de meivakantie met ouders en kinderen 
daar naar toe te gaan. Een aantal ouders 
en kinderen wilden mee! De meiden wa-
ren voornamelijk de hele dag met een 
voetbal in de weer! Ook hebben we een 
wedstrijd gespeeld tegen de jongens van 
San Bartholomeo al Mare. Dit is een stadje 
naast Cervo. We wonnen met 3-2.De Itali-
aanse voetbaltovenaars-in-de-dop waren 
onder de indruk van onze meiden”.

Gaan jullie dit jaar weer naar Italië? 
”Mensen die ooit in Cervo zijn geweest, 
komen bijna allemaal terug. Dit jaar willen 
we nog bekijken waar we naar toe gaan. 
We zijn benieuwd of we nog een keer gaan 
met meerdere gezinnen. Maar soms moet 
je een jaar Cervo overslaan om te kunnen 
genieten van de schoonheid van de plaats.
Er zijn in de loop van de jaren vriendschap-
pen ontstaan tussen de voetbalouders 
dankzij onze dochters. En dat is best bij-
zonder!”

Anton Jansen  
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Waar is het feestje?

Sinterklaas
Op woensdag 4 december had Sint zijn sportiefste Pie-
ten naar DSS gestuurd. Maar liefst 6 Pieten kwamen de 
trainers van de pupillen ondersteunen. Tijdens prima 
weersomstandigheden kwamen de Pieten de speelster-
tjes en spelers helpen bij de verschillende spellen. Een 
geslaagde middag voor de Pieten en de kleinsten van 
DSS. Ook de vrouwenselectie heeft uitgebreid Sinter-
klaas gevierd. Lekker eten, persoonlijke gedichtjes en 
spelletjes zorgen voor een gezellige en geslaagde avond! 
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Nieuwjaarsreceptie 
en toernooi

Zondag 5 januari hebben we het nieuwe jaar 
geopend met een nieuwjaarsreceptie. In de 
middag hebben we een super gezellig toer-
nooi gespeeld met DSS 1, DSS 2, oud DSS, de 
voetballende vaders, voetballende moeders, 
de veteranen en een vrouwenteam. Na het 
toernooi werden we welkom geheten met 
een glaasje prosecco in de kantine en opende 
we het nieuwe jaar officieel met een ope-
ningspraatje van de voorzitter. De bitterballen 
gingen rond en het was erg druk in de kantine. 
Een gezellige dag om het nieuwe voetbaljaar 
met elkaar in te luiden!

Roos van der Sluis  

1e seizoenshelft 
vrouwenselectie
Zaterdag 7 december organiseerde de 
vrouwenselectie een klein feestje om 
de eerste seizoenshelft goed af te slui-
ten. Het was een super gezellig avond. 
De kantine was gezellig versierd met 
rood groene ballonnen en slingers, er 
waren lekkere hapjes gemaakt en DJ 
Sacha zorgde voor de muziek en dat 
alle voetjes van de vloer gingen. En 
goede manier om af te sluiten en de 
winterstop in te gaan!



Santpoorterstraat 62
023-5258889
www.primera.nl

Koffi e, thee, noten, gember, 
zuidvruchten en honing!

Kerkstraat 2a Zandvoort
Tel.: 023 - 5730338
info@cestbon.nl, www.cestbon.nl

Praktijk voor Fysio-Manuele- en Kinderfysiotherapie 

Witteman
Marjon Witteman de Zoeten 
Kinderfysiotherapeute en 
Sensorische integratie Therapeute

Bart Witteman, 
fysio-Manueeltherapeut MMT 
(Master Manuele Therapie)
 
Kinderfysiotherapie
specialisatie:
sensorische integratie therapie bij kinderen 
met een fijn of grof motorische achterstand 
plagiocephalie (baby’s met een scheef 
achterhoofd/voorkeurshouding)
 
Manuele thererapie
Specialisatie:
 gewrichtsklachten 
wervelkolom / nek-hoofdpijn- klachten
 
Contracten met alle verzekeraars

Hoeufftstraat 2 2024 DX Haarlem 023-5270768
info@fysiotherapiewitteman.nl 
www.fysiotherapiewitteman.nl



Persoonlijke aandacht 
is onze kracht.

Phoenixstraat 13

2011KC Haarlem

023 - 531 11 82

info@kenamjufysiotherapie.nl www.kenamjufysiotherapie.nl

Kom voor screening van je klacht 
naar het inloopspreekuur bij DSS. 

elke dinsdag van 18:00 tot 19:00.
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S P O R T  TO  T H E  P E O P L EK E N N EM E R

VOOR ALLE  
VOETBALLERS
DIE VOLUIT
WILLEN GAAN


