
Jaarverslag Zondagselectie 2021-2022 

Na een lange periode zonder voetbal, mocht er eindelijk weer gevoetbald worden en 
konden we op normale wijze starten met de voorbereiding. Grote vraag was hoe de 
amateurvoetballers uit de Corona periode zouden komen. Zowel fysiek als op 
voetbaltechnische vlak hadden de spelers bijna een jaar stil gestaan. De voorbereiding 
verliep met wisselend succes, tegen veelal 2de divisionisten werden de eerste wedstrijden 
afgewerkt. Duidelijk werd wel waar we aan moesten gaan werken. Een teleurstelling 
binnen de selectie waren de zware blessures van Brendan Vrede en Edgar Leerdam. 
Inmiddels hebben zij een kruisband operatie ondergaan en hen wacht een lange 
herstelperiode. Ook sterkhouders Wesley Goeman en Mark van der Zalm kampten met 
tegenslagen, Wesley had last van een hernia en Mark brak een middenvoetsbeentje.  
De eerste competitiewedstrijd werd teleurstellend met 1-0 verloren van regiogenoot 
Quick. Waarna hoofdtrainer Marcel koning te kennen gaf zijn contract om privé redenen in 
te leveren. De spelersgroep heeft deze tegenslag goed verwerkt en onder leiding van 
Patrick van Dulleman en Marko van der Knaap werden 7 punten uit de volgende 
competitiewedstrijden gehaald.Gelukkig heeft de technische commissie vrij snel een 
opvolger voor Marcel Koning gevonden met Cesco Agterberg. Hoewel de resultaten in deze 
roerige tijd iets achterbleven, zien we wel een positieve ontwikkeling. De uit de JO19 
afkomstige speler Ouanis Kellouh heeft na een goede voorbereiding in JO21 de stap naar 
het eerste elftal gemaakt. Ook Jesaja Dias en Niek Meijer hebben na een jaar JO21 de 
stap naar de 1e selectie gemaakt. Dat er veel talent binnen onze vereniging aanwezig is, 
blijkt ook uit het feit dat Jari Lievaart en Neville Nwanko, die uit JO19 overgekomen zijn 
naar JO21, hun competitiedebuut bij ons vlaggenschip hebben gemaakt. Ook was er succes 
in de KNVB beker. De 1e ronde werd er gewonnen van competitiegenoot Hoogland. Waarna 
er een echte streekderby uit de koker kwam. Thuis tegen 2de divisionist Excelsior 
Maassluis werd er in een vol huis met 2-5 verloren.  

 
In de competitie waren de uitslagen teleurstellend te noemen. Maar ook buiten het veld 
stapelden de blessures zich op en gaven verschillende spelers aan het voetbal niet meer 
te kunnen combineren met werk of school. Daardoor namen diverse spelers vroegtijdig 
afscheid en kwamen we ook met behoorlijke personele problemen te zitten. We waren dan 
ook blij met 3 versterkingen in de winterstop. Jamie den Hartog kwam over van Excelsior 
Maassluis, Kihami da Costa en keeper Bob van der Hoek waren clubloos, en na een 
stageperiode van een maand sloten ook zij zich aan bij de zondagselectie. Ook Corona 
speelde weer op. Zo werd een maatregel ingesteld dat er na 17:00uur niet meer getraind 
mocht worden. Onze hoofdtrainer Cesco kwam met idee om in de middag om 15:00uur te 
gaan trainen, op vrijwillige basis, waarbij ook spelers vanuit JO17, JO18, JO19 en JO21 
konden aansluiten. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Zo kon Cesco ook meteen zien 
wat voor talent er in onze vereniging rondliep.  
 
Tijdens de winterstop werd de eerste seizoenshelft met de trainers geëvalueerd, waarbij 
we tot de conclusie kwamen om de samenwerking met Cesco en Patrick van Dulleman 
anders in te vullen. Wim Baggerman zou Cesco de tweede seizoenshelft gaan assisteren, 
en Patrick zou de omgekeerde weg bewandelen en assistent van Ivan Divkovic worden bij 
de JO21.  
 
Vol goede moed vertrok de zondagselectie op trainingskamp naar Spanje. Hierbij sloten 
ook enkele talenten uit JO18, JO19 en JO21 aan. Waarbij Nino van Schie en Given Baven 
vanuit de jeugd al verdienstelijk hun debuut maakten in de wedstrijd tegen FC Lisse. Deze 
wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. Dus met vertrouwen werd de tweede seizoenshelft 
aangevangen. Helaas bleven de gewenste resultaten uit en bleven we in de onderste 
regionen bivakkeren. De spoeling in aantallen bij de zondag selectie bleef dun, waardoor 
er veelal een beroep op onze JO21 en JO19 moesten doen. Dit had ook voor deze teams 
flinke gevolgen. Wekelijks moesten onze eigen talenten dubbele weekenden draaien om 
ons vlaggenschip te helpen.  
 
 



Ook al vielen de resultaten tegen, mooi was te zien dat we de weg met eigen talenten 
verder moesten inzetten. Ondanks dat er wekelijks door een veelal jonge groep keihard 
werd gewerkt en met veel inzet gespeeld werd, verliep de competitie uiteindelijk 
teleurstellend en was de degradatie na de laatste speeldag bij HSC’21 een feit.  
 
Achter de schermen werd hard gewerkt om de selectie en staf op orde te krijgen voor het 
volgende seizoen. Van verschillende ervaren spelers werd afscheid genomen. 7 jongens uit 
eigen jeugd werden definitief toegevoegd aan de zondagselectie en 9 jongens maakten de 
stap vanuit de jeugd naar de JO21 selectie. Daarnaast zijn er bij beide elftallen 
versterkingen van buitenaf gehaald om de selectie compleet te maken. Ook in de staf 
werd vernieuwd.In de medische staf werd afscheid genomen van het team Maurice van 
Veldhooven, die werd opgevolgd door het team Hofland en Van Geest. Met Arthur Hofland 
als coördinator, aangevuld door Ben van der Valk, Jasper Kouwenberg, Linda Ots Eckert en 
verzorger Leonard Kranen. Als keeperstrainer werd er, na jarenlange trouwe dienst, 
afscheid genomen Marcel Janssen, hij werd opgevolgd door Arjan van der Kaaij. Wederom 
een oude bekende terug op de club. In de begeleiding staf nam Marcel van der Berg 
afscheid. Hij werd opgevolgd door VJ Ganner, destijds begeleider van zondag 1 van Edwin 
Grünholz en afgelopen jaar begeleider bij de JO21. Ook Chris Koehler is weer bereid 
gevonden om de begeleidingsstaf te komen versterken.  
 
Bij JO21 nam Ivan Divkovic na een jaar afscheid. Zijn opvolger is de ervaren en oud 
Westlandia 2 trainer Corné van Doorn, hij wordt dit jaar geassisteerd door Guido Eskinasi, 
die ook de video-analyse voor zondag 1 en JO21 voor z`n rekening neemt.  
 
Het nieuwe seizoen is goed begonnen, we hebben een goede voorbereiding gehad en ook 
de competitiestart was prima. Na drie gewonnen wedstrijden, een gelijk spel en een 
verlies partij laat de jonge ploeg zien dat ze zeker op dit niveau mee kunnen maar dat er 
ook nog genoeg verbeterpunten zijn. Zonder een doelstelling uit te spreken, zijn we ervan 
overtuigd dat we voor de bovenste plaatsen gaan strijden.  
 
Als laatste een mooi compliment richting de jeugdopleiding, in dit prille seizoen hebben 
alweer 2 eigen jeugdtalenten, Joe Scholtes en Tim van Marrewijk hun competitiedebuut 
mogen maken.  
  
Namens de technische commissie, 
Marko vd Knaap 
 



  

Jaarverslag zaterdagselectie 2021-2022 

Wederom was COVID-19 dit seizoen een spelbreker. De competities werden lange tijd 
stilgelegd, door de strijd voor de districtsbeker ging in november een dikke streep en het 
Haaglanden Voetbaltoernooi werd helemaal niet georganiseerd.  
Ondanks een zaterdagselectie van ca. 50 man, bleek het, meer dan eens, lastig om 
wekelijks voldoende fitte spelers op de been te brengen voor wedstrijden van de 3 
selectieteams. Men name het 3e team van trainer Wim Lentz was daar om de haverklap de 
dupe van. Ook trainers Theo Verbeek, Rob Klop en Hans v.d. Kruk zaten regelmatig met de 
handen in het haar. Gelukkig kon er dankbaar gebruik gemaakt worden van spelers van 
Westlandia O21 en talenten van de hoogste jeugdelftallen, maar het was wel puzzelen en 
veel telefonisch overleg. 
 
Competitie 
Westlandia streed tot de laatste speeldag mee voor de vervangende periode in de 2e 
klasse C. De mannen van trainers Theo Verbeek en Rob Klop kwamen uiteindelijk 2 punten 
tekort om 4e te worden en promotiewedstrijden te spelen. Na 24 wedstrijden hadden we 
42 punten en een doelsaldo van 53-35. Westlandiaan Roy van Beek werd met 22 goals 
topscoorder van deze 2e klasse.  Tim v.d. Voort werd met 15 treffers 3e in dat klassement. 
 
Districtsbeker 
Westlandia werd door winst op Olympia en puntendelingen met RKDEO en Alexandria 2 e in 
de bekerpoule. In de 1e ronde werd 1e klasser Heinenoord met 4-2 verslagen. 1e klasser 
Voorschoten’97 za. was uiteindelijk een maatje te groot 
 
Flynth Westland cup 
Titelverdediger Westlandia za. 1 bereikte wederom de finale. Na de winst op Verburch, 
was er de verassende overwinning op hoofdklasser FC ’s-Gravenzande. Daarna moesten er 
strafschoppen aan te pas komen om MVV’27 in de ½ finale uit te schakelen  Na de finale 
nam 1e klasser VELO (0-2) op 10 juni verdiend de (wissel-)beker in ontvangst.  
 
Zaterdag 2 
Het scheelde weinig of het 2e team van trainer Hans v.d. Kruk  was via de nacompetitie 
gepromoveerd naar de res. hoofdklasse. In de res. 1e klasse werd de vervangende periode 
gepakt. Vervolgens schakelden Westlandia in de nacompetitie het 2 e team van Katwijk uit. 
Het 2e team van RVVH was uiteindelijk na verlenging te sterk voor de groen-witten.  
 
Voor de statistieken/archief 
Jari Duijvestijn keepte een goed seizoen in zaterdag 1. Dat viel ook buiten de Hoge Bomen 
op en hij werd bij het voetbalgala uitgeroepen tot Westlands doelman van het jaar.   
 
Diverse spelers zijn aan het einde van het seizoen gestopt met selectievoetbal. Marvin 
Vollebregt is één van hen. Hij is op dit moment de speler van za. 1 met de meeste caps in 
een KNVB duel.  Sinds augustus 2013 kwam hij 193x in actie.  
 
Tot slot wil de zaterdagselectie iedereen bedanken voor de (financiële) support in seizoen 2021-2022 
  
Namens de technische commissie,  
Fred Westerbeek  
 
 

 
 

 


