
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2019 

 

Geachte aanwezigen, 

 

Namens het bestuur heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 2019 van S.V. Loosduinen. 

Het is mij een eer om voor de eerste keer als voorzitter met jullie het nieuwe jaar in te luiden.  

 

Vandaag hebben we weer kunnen genieten van, inmiddels, twee tradities. De hardloopwedstrijd van onze 

loopgroep W.I.N. met als winnaar Edwin Zuidgeest en de wedstrijd tussen de spelers van “Oud S.V. 

Loosduinen 1 – Huidig S.V. Loosduinen 1”. Deze wedstrijd werd gewonnen door het huidige 1e met 4-1. 

 

Ik ben mij ervan bewust dat dit niet Edwin zijn favoriete moment van het jaar was en de speech graag zo 

kort mogelijk wilde houden. Desondanks zou ik graag met jullie kort willen terugblikken op 2018 en, wat ik 

nog veel belangrijker vindt, vooruitkijken naar 2019. 

 

2018 is een bewogen jaar geweest waarin veel is gebeurd mogen we wel zeggen. Edwin van der Heiden en 

Leo Hartman zijn reeds gestopt met hun werkzaamheden in het bestuur. Dick Hartman, Aart Blanken, Arie 

Molenkamp en Jan Tazelaar hebben ook aangegeven na dit seizoen danwel de komende ledenvergadering 

te zullen stoppen met hun huidige inspanningen voor de club. Ondanks dat we ervaren krachten verliezen 

ben ik blij dat Marc Molenkamp tot het bestuur is toegetreden dat dat Joost Nugteren en Jaap Krumeich 

hebben aangegeven in de TC te zullen plaatsnemen. Ik wil de genoemde personen nogmaals en op 

voorbaat al bedanken voor hun inzet en goed om te weten dat zij niet van de club zullen verdwijnen.  

 

Ook de trainer van ons eerste elftal, Richard Douw, heeft aangegeven te gaan stoppen bij S.V. Loosduinen 

en inmiddels is bekend dat hij zijn loopbaan zal gaan vervolgen bij S.V. Houtwijk.  

Wij willen ook Richard bedanken voor zijn enthousiasme van de afgelopen vijf jaar en wensen hem veel 

succes in de toekomst. Hopelijk kan hij dit seizoen bij Loosduinen nog een mooi einde geven samen met de 

spelers. Er is al sprake van een goede voorbereiding want op woensdag 9 januari zullen 25 Loosduiners 

voor vier dagen vertrekken naar Benidorm voor het trainingskamp van de A-selectie.  

 

Dit seizoen hebben wij geen tweede selectie elftal kunnen inschrijven omdat er niet voldoende 

selectiespelers overbleven. Dit is een aderlating was voor de vereniging en wij hopen snel weer over een 

tweede selectie elftal te kunnen beschikken.  

In tegenstelling tot het wegvallen van het tweede is er wel een nieuw vriendenteam bij gekomen. Een 

aantal spelers van het tweede, samen met een aantal nieuwe spelers, is het vierde geworden. Ik ben blij 

dat deze spelers behouden zijn voor de vereniging en hoop dat zij hier nog vele jaren zullen blijven 

voetballen, ook al blijven de successen op dit moment nog even uit. 

 

Een sportief hoogte punt was de “dubbel” van Loosduinen 5. Zij wonnen de beker en werden kampioen in 

de 7e klasse. Dit seizoen hebben zij besloten om een niveau hoger te gaan spelen, in de 5e klasse, waar zij 



ook nu weer goed tot hun recht komen. Dit is het niveau waar zij thuis horen en ook nu weer bovenaan 

staan. Dit seizoen zijn ze helaas wel, door penalty’s, uitgeschakeld in de beker. 

Bij de jeugd hebben afgelopen seizoen alle elftallen in de middenmoot of bovenin kunnen meedraaien. 
Naar aanleiding daarvan konden ook een aantal elftallen hoger ingeschreven worden. Voor de meeste  
elftallen pakte dit goed uit, met o.a. de JO13-1 als winterkampioen. Voor een paar elftallen moet dit succes 
nog komen in de tweede competitiehelft. Dit jaar beschikken wij weer over een JO19 en ook zij doen het 
erg goed. Een gedeelde eerste plaats in hun poule, maar net geen kampioen op doelpuntgemiddelde.  
Naast de gewone trainingen verzorgt Roy de Geus sinds 2018 de techniektrainingen voor de onder en 
bovenbouw.  
De laatste training van het jaar werd voor de JO17 en JO19 afgesloten met een clinic door Peter Barendse.  
Naast het voetbal nog wat andere hoogtepunten zoals de survival op de familiedag, Halloween en het 
sinterklaasfeest voor de jongste jeugd. En natuurlijk zoals elk jaar het Jeugdkamp (afgelopen jaar in 
Oostvoorne). In april dit jaar zal het Jeugdkamp weer plaatsvinden, maar dan in Ossendrecht.  
Na wat afvallers aan het begin van dit seizoen, groeit de jeugd rustig aan weer naar het gewenste niveau. 
Vooral bij de jongste jeugd komen de nieuwe leden ook tijdens het seizoen nog steeds binnen.  

Op de ALV hebben wij jullie al laten weten dat we de plannen voor de nieuwbouw voorlopig een halt 

toeroepen. We zullen eerst aan de organisatie van de vereniging gaan werken voordat we verder gaan 

kijken voor een nieuwe accommodatie. 

 

Vanaf 1 januari 2019 is ons sportcomplex op zaterdagen tot 12.30 uur een rookvrij complex ten behoeve 

van een gezonde sportomgeving. Roken zal op deze dagen buiten het complex moeten en ik vraag jullie 

volwassen medewerking aan. Tevens zullen er de komende periode velen ontwikkelingen zijn om ons 

heen. Aangezien jullie de speech waarschijnlijk nu al te lang vinden, en ik jullie niet met al deze ideeën wil 

vermoeien, wil ik jullie verwijzen naar de bestuursleden als jullie geïnteresseerd zijn in de plannen. 

 

Voor het volgende seizoen is reeds een nieuwe trainer aangesteld voor het eerste. Peter Barendse zal de 

taken van Richard Douw overnemen. Ik hoop dat Peter met een mooie spelersgroep aan de slag kan gaan 

in het volgende seizoen. Ik dank de TC voor hun voortvarende optreden en ik vind het fijn te zien dat de 

nieuwe TC leden, Joost Nugteren en Jaap Krumeich, hier al actief bij betrokken zijn. 

 

Ik zal vast nog een hoop noemenswaardige momenten niet benoemd hebben maar ik zie dat jullie al een 

beetje dorstig beginnen te worden. Ik wil een ieder bedanken die direct, of indirect, betrokken is bij  

S.V. Loosduinen en ons helpt om deze mooie vereniging te behouden en te verbeteren. De medewerkers 

zijn ook van harte uitgenodigd op de medewerkers avond op 1 februari 2019. Voordat wij overgaan tot het 

huldigen van de jubilarissen wil ik met jullie het glas heffen en een heel gezond, gelukkig en sportief 2019 

wensen! 

 

5 januari 2019, Ralph van der Kaa 


