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Beste SV Hoofddorp Sponsors, relaties en leden,

Allereerst wil ik u allen van harte welkom heten op de aller eerste 
Veiling van SV Hoofddorp. U kunt tijdens deze avond bieden op luxe 
en ludieke kavels en genieten van het entertainment. 

Wij hopen om met deze veiling een traditie in te zetten, waar u 
jaarlijks naar uit zult kijken.

Uiteraard vind de Veiling plaats in de kantine van SV Hoofddorp. 
Wij danken de vrijwilligers voor hun inzet om deze avond tot 
een succes te brengen en bovenal de sponsors die de kavels 
beschikbaar hebben gesteld. Geniet van deze avond en laat u 
verleiden door onze veilingmeester Andy Houtkamp.

Mede namens de commissie commerciële zaken hoop ik u na 
deze avond weer met regelmaat langs de lijn, bestuurskamer en/
of kantine te mogen begroeten. En mocht u nog geen sponsor 
zijn dan maken wij graag op korte termijn een afspraak om de 
sponsormogelijkheden te bespreken. Verder wens ik u vanavond 
veel succes bij het binnenhalen van uw gewenste kavels en 
uiteraard heel, heel veel plezier! We doen het voor onze prachtige 
club.

SV Hoofddorp
Rogier Uivel, voorzitter



Mijn eerste baan was valutahandelaar. Ik voetbalde en honkbalde 
toen op redelijk hoog niveau, maar een zware blessure maakte 
daar een eind aan. Gelukkig kon ik aan de slag als stadionspeaker 
bij honkbalclub Kinheim in Haarlem en bij de Haarlemse Honk-
balweek. Daar werd ik ontdekt door toenmalig Langs de Lijn- 
eindredacteur Jaap Hofman.

Zeven jaar was ik freelancer bij de NOS, waarna ik fulltime 
sportverslaggever en -commentator werd bij het toen beginnende 
RTL Veronique (het huidige RTL). Acht jaar later ging ik naar 
Sport 7 en toen dat failliet ging heb ik nog de voorloper van RTL Z 
meehelpen opzetten. Na een korte uitstap als sport-marketing-
manager, ben ik in 1997 uiteindelijk teruggekomen bij de NOS als 
voetbal-, atletiek- en honkbalverslaggever.

Hoogtepunten vind ik de zes Olympische zomerspelen tot nu 
toe. Het jaar 2000 springt eruit, omdat ik toen het EK voetbal in 
Nederland en België en de Tour de France als invaller van een 
ziek geworden collega van commentaar mocht voorzien en bij de 
Olympische Spelen van Sydney de atletiek mocht verslaan.

Ik ben een echte radiojongen vanwege de snelheid, de intimiteit 
en de zelfstandigheid. Dat ik het mooiste beroep van de wereld 
mag uitoefenen, is ook mijn drijfveer. Op de radio probeer ik wed-
strijden zichtbaar te maken. Bijkomend voordeel is dat ik ook nog 
veel mooie buitenlanden mag bezoeken. Al met al besef ik nog 
steeds dagelijks dat ik een bevoorrecht mens ben. ANDY HOUTKAMP



LUCA MEIJER

Vanavond hebben wij als zanger Luca Meijer.  
Hij zorgt voor een warme, prettige sfeer waarbij lekker 
gedanst kan worden of gezellig een drankje kan worden 
gedaan. Hij zingt ook op overige gelegenheden zoals 
bruiloften, verjaardags-partijen of bedrijfsfeesten. 



DJ William presenteert al weer jaren de muzikale vormgeving van 
veel evenementen, zoals feesten, evenementen en bruiloften. Ook 
is hij te vinden in het clubcircuit. Een avond met DJ William staat 
garant voor gezelligheid, gekkigheid en entertainment. Naast 
zijn DJ-werkzaamheden is William ook host en presentator voor 
diverse evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en shows. Door 
z’n veelzijdigheid en enorme muziekkennis heeft William al jaren 
een drukke agenda. Van diner-dansant ’s, swingende soul- en 
classicavonden tot stampende house party’s, het publiek is de baas 
en hij gaat pas naar huis als z’n ‘handtekening’ is gezet.

Regelmatig kun je William aan het werk zien als vaste DJ op 
bedrijfsfeesten en bruiloften op toplocaties zoals Claus Event 
Center, Poppodium Duycker, Studio 21, de Amsterdam Arena, Ziggo 
Dome. William kan RTL - Postcode loterij - De vriendenloterij 
- Bankgiroloterij - ArenA - Born2Dance - Viking Events en vele 
horeca gelegenheden tot zijn opdrachtgevers rekenen.
William is ook nog eens de vaste hulp, steun en toeverlaat van 
Nederlands bekendste prijzenprins Gaston Starreveld. Tijdens 
bijna alle schnabbels van Gaston is William verantwoordelijk voor 
de gehele vormgeving. Als sidekick completeert hij de shows met 
tunes, jingles, grappen en grollen. Het duo gaat vaak op pad met 
het feestvanvroeger.nl  Drive-Inn Show; hits van vervlogen tijden 
en knallers van nu doen het erg goed in combinate met de juiste 
presentatie. Een gegarandeerde knaller tijdens ieder evenement.

Van smoking tot spijkerbroek, boek DJ William en uw gasten zullen 
er nog lang over napraten.

DJ WILLIAM



Carrière in de voetballerij in 
vogelvlucht

Betaald voetbal gespeeld bij:
Ajax, AZ ’67, Blauw Wit en de 
Volewijckers
Was trainer bij: Blauw Wit 
(Vrouwenvoetbal Kampioen van 
Nederland), Blauw Wit (1e en 2e 
team), SV Osdorp, Legmeervogels en 
AORC/Palestra(zaalvoetbal).

Momenteel al tien jaar scout in de 
jeugdopleiding bij Ajax.
Directeur/eigenaar van 
Voetbalacademie Co Meijer
Maakte als oud-speler deel uit van de 
ledenraad van Ajax ten tijde van de 
Fluwelen Revolutie die in september 
2010 werd ingezet door Ajax icoon 
Johan Cruijff.

CO MEIJER



De veiling wordt gehouden op donderdag 15 november 2018 in  
de kantine van S.V. Hoofddorp. ontvangst is vanaf 18.30 uur.

1.  Bij binnenkomst wordt aan u een inschrijfformulier uitgereikt. 
Om de inschrijving soepel te laten verlopen verzoeken wij 
u dit formulier gelijk in te vullen en bij de leden van de 
veilingcommissie in te leveren, al waarna u een biednummer 
ontvangt.

2.  Als u een kavel heeft gekocht, wordt het artikel door één van de 
dames naar u toegebracht (indien van toepassing). Zij vragen u 
om de aankoopbevestiging te ondertekenen. U ontvangt hiervan 
een kopie. Op de aankoopbevestiging staat vermeld wat u heeft 
gekocht, voor welk bedrag u de kavel heeft gekocht en door wie 
de kavel is geschonken en de wijze van afhandeling.

3.  Voor diverse kavels ontvangt u een tegoedbon of geldt de 
aankoopbevestiging als tegoedbon, welke u kunt inleveren 
bij de desbetreffende leverancier, binnen op de tegoedbon of 
aankoopbevestiging gestelde termijn. Indien geen termijn is 
vermeld geldt een termijn van 1 jaar na de veiling.

4.  De veilingmeester behoudt zich het recht voor om tijdens de 
veiling het bieden op een kavel stop te zetten.

5.  Betalingscondities 
•  Contante betaling / Pin bij een van de leden van de 

veilingcommissie
• Betaling na ontvangst van een factuur.

Elke koper van een kavel ontvangt binnen twee weken na de 
veiling een factuur van de aangekochte kavel(s). Betaling dient 
te geschieden binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. 
Facturatie voor rechtspersonen geschiedt exclusief BTW, de 
aankoopprijs voor natuurlijke personen is inclusief BTW.

6.  Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u contant betaalt  
of een factuur wenst te ontvangen.

Machtiging
Indien het voor u niet mogelijk is aanwezig te zijn op de veiling en 
u toch één van de kavels wenst te kopen kunt u een machtiging 
afgeven bij Jeroen van der Werff (jeroen.van.der.werff.@ziggo.nl) / 
06-518 62 724) of Co Erkemeij (j.erkemeij@quicknet.nl /  
06-53 332 623. Eén van de commissieleden zal dan namens u 
meebieden tijdens de veiling.

Meenemen gekochte kavels
De gekochte kavel(s) worden in principe tijdens of direct na afloop 
van de veiling door de kopers meegenomen. Is dit echter niet 
mogelijk dan kunt u in overleg met de veilingcommissie op een 
nader te bepalen tijdstip uw kavel afhalen. Alleen kavels welke bij 
machtiging zijn gekocht worden thuis afgeleverd.

VEILING VOORWAARDEN





Kavel: Ingebracht door:

1 Straatje 1/5 staatsloten incl. XL Sanders Primera

2 Doos met 4 zakken koffiebonen @ 2kg perzak (8kg koffie) Coffee Click

3 2 x VIP kaart (donderdag) Meerlive 2019 Meerlive

4 Autowassen door Bestuur S.V. Hoofddorp

5 Workshop (Kerst) desserts maken voor 6 personen Nick de Haas

6 Patat met snack en drankje voor 1 team (max 18 pers.) Brandt in de Keuken

7 Make-over Haarcoupe voor hem of haar Poelgeest kappers Zwanenburg

8 1 jaar scherm reclame (Narrowcasting) kantine S.V. Hoofddorp S.V. Hoofddorp

9 Volledig verzorgde BBQ voor 2 personen in de tuin van de jeugdvoorzitter Serge de Reus

10 Autoslip cursus Slotemakers slipschool Zandvoort

11 Reclamebord langs Hoofdveld van 2.80 x 0.84 mtr S.V. Hoofddorp

12 Blue tooth speaker Mission Freight

13 Geheel verzorgde luch voor 10 personen Pain de Chef / Shell vanKalmthout

14 Vaste parkeerplaats bij de entree van de club S.V. Hoofddorp

15 Varkensfilet rollade van 1 kg Keurslager Ilja Kattenberg

16 Met de jeugdvoorzitter naar een wedstrijd van PSV Serge de Reus

17 Teamuitje max. 18 pers. Incl. drankje en snacks The Beach

18 Litho van Jari Litmanen incl. handtekening InPerson

19 Bloemenarrangement Bloemenstudio Leodor

20 4 pers. wedstrijd Telstar naar keuze / west tribune + toegang business ruimte ABinBev

21 Diner voor 2 incl aperitief, 3 gangen, fles wijn en koffie Vondelpark 3

22 Doos met 4 zakken koffiebonen @ 2kg perzak (8kg koffie) Coffee Click

23 Concert naar keuze Tivoli Utrecht voor 2 personen ABinBev

24 Tennisclinic voor 10 pers. Incl. toernooi op Arnolduspark Peter Bouterse / Tennispark Arnoldushoeve



Kavel: Ingebracht door:

25 Gesigneerd shirt Real Madrid (7 handtekeningen) DuoSport/Twinsport

26 Volledig verzorgde BBQ voor 2 personen in de tuin van de jeugdvoorzitter Serge de Reus

27 Aankoop bemiddeling bij aankoop woning Vlieg Makelaars

28 2 x VIP kaart (donderdag) Meerlive 2019 Meerlive

29 Waardebon voor 4 maaltijden Toko Pandora

30 Voetbal clinic tijdens training team Soccer Xperience

31 Reclamedoek van 10.00 x 1.80 mtr. S.V. Hoofddorp

32 Diner voor twee bij de Polderboom Hoofddorp Jos Bölte 

33 Zonnebril voor haar Zien Opticiens

34 Hoverboard Mission Freight

35 Autoslip cursus Slotemakers slipschool Zandvoort

36 Met de jeugdvoorzitter de halve marathon of 10 km lopen Serge de Reus

37 Geheel verzorgde lunch voor 10 personen De Broodjesshop

38 Ajax shirt gesigneerd door selectie 2018-2019 Ajax

39 1 uur computer hulp, ook zakelijk in te zetten Daro Computers 

40 Doos met 4 zakken koffiebonen @ 2kg perzak (8kg koffie) Coffee Click

41 Skybox AZ voor 2 personen Blue Trace

42 Wijnpakket Wittebol wijnen, Aalsmeer

43 Happy X day (voetbalfeestje) Soccer Xperience

44 The Bastserd BBQ incl. bbq workshop voor 2 personen Velota / Mood4

45 1 jaar lang autowassen Benelite

46 4 personen VIP arrangement Hertog Jan brouwerij incl rondleiding, drankje, 
(borrel) hapje

ABinBev

47 Diner voor twee bij Bar Bistro Joseph Hoofddorp Jos Bölte 



Kavel: Ingebracht door:

48 hapjesschotel warm Keurslager Ilja Kattenberg

49 Hotelovernachting incl. diner voor 2 personen Hyatt Place Hoofddorp

50 Inbraakcheck van de woning Van Limpt Beveiliging en Telecommunicatie

51 Vaas/pot Pols potten

52 Tuinonderhoud (opknapbeurt) 2 hoveniers, 1/2 dag Stukart Tuinen

53 Barista workshop voor 2 personen BSH

54 Golfclinic voor 10 personen Wouter Voskamp

55 Zonnebril voor hem Zien Opticiens

56 Glasprint van Johan Cruijff A&A Glas

57 1 uur computer hulp, ook zakelijk in te zetten Daro Computers 

58 Met de jeugdvoorzitter 18 hole golf op The International Serge de Reus

59 Diner voor twee bij Joseph aan de Poel Aalsmeer Jos Bölte 

60 Midget voetgolf voor 4 pers. incl. drankje en snacks Midget voetgolf Nieuw Vennep

61 25 meter kitwerk Ancker kitwerken Hoofddorp

62 twee business seat kaarten voor wedstrijd Ajax + Ziggo sports bar toegang Ziggo

63 Doos met 4 zakken koffiebonen @ 2kg perzak (8kg koffie) Coffee Click

64 High performance training max 20 personen Cura Fysio

65 Fotoshoot voor een gezin Ton Hofstra

66 hapjesschotel koud Keurslager Ilja Kattenberg

67 Skybox AZ voor 2 personen Blue Trace

68 Kistje wijn Serge de Reus

69 Diner (4 gangen) met de Voorzitter bij bij Buoni Amici Buoni Amici

70 Fiets voor hem of haar Themafietsen.nl

71 Flight simulator training S.V. Hoofddorp / FST



DE AVOND IS NIET COMPLEET ZONDER DANKWOORD

Wat mogen wij van geluk spreken met zo een geweldige club en 
team van mensen om ons heen. 
U maakt een avond als deze mogelijk. Zonder onze sponsoren zijn 
we nergens, hebben we geen ‘Business’, geen kavels maar ook 
geen gasten voor deze avond. 

Wij bedanken in het bijzonder:
•  Alle vrijwilligers van de club die deze avond hebben mogelijk 

gemaakt.
•  BizzieBee Creative Communications voor vormgeving en 

realisatie van het kavelboekje e.a.
• Andy Houtkamp, veilingmeester
• Co Meijer, spreker  
• William Reitsma, DJ 
• Luca Meijer, zanger
• Michel Brandt, Brandt in de Keuken
• Taco van Kolfschoten, Meerfrites 

En tot slot een dankwoord voor alle leden van de commissie 
commerciële zaken die zich enorm hebben ingezet om deze avond 
te organiseren en het mogelijk maakt om nieuwe herinneringen te 
creëren.

Met dankbare groet, 
Rogier Uivel
Voorzitter

DANKWOORD


