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DE AFTRAP 
 
Geachte sponsoren van H.S.S.C.’61, 
 
In deze nieuwsbrief willen we u weer betrekken bij een aantal zaken 
die spelen bij H.S.S.C.’61. Toch willen wij ook nog even terugkijken 
op onze zeer geslaagde sponsoravond in april met  
Riemer van der Velde en Foppe de Haan. 
Uiteraard hebben wij weer een bedrijf in de schijnwerper geplaatst 
en stellen wij u op de hoogte van onze nieuwe sponsoren en nieuwe 
hoofdsponsor. 
 
Ik wens u namens de sponsorcommissie veel leesplezier toe. 
 
Eip Aantjes     
voorzitter 
           
 
Mocht u willen reageren of suggesties / vragen hebben, dan kunt u 
deze sturen naar onderstaand adres. 
 
sponsorcommissie@hssc61.nl 
 
           
  
WELKOM 
 

Met ingang van dit nieuwe seizoen mogen wij een drietal nieuwe 
sponsoren verwelkomen.  
Het betreft Main Energie. Zij zijn helemaal nieuw als sponsor voor 
HSSC’61 en hebben 12 meter reclame op het roldoek staan. Zoals 
zij zichzelf noemen: dé energiespecialist voor ondernemers. Wellicht 
kunnen zij iets voor u als bedrijf betekenen in de schimmige wereld 
van energieprijzen. 
Daarnaast aannemingsbedrijf Panco b.v. uit Noordeloos:  
“Veelzijdig bouwen is ons specialisme” dat is hun slogan.  Een 
bedrijf dat volop bouwt in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en 
waar de term “vakmanschap is meesterschap”nog van toepassing is. 
Zij staan met 6 meter op het roldoek. 
Ten slotte een oude bekende die al veel langer sponsor is van 
H.S.S.C.’61: Het Span Moorkoppen. Voor velen een bekende 
naam. Een bedrijf dat al sedert 1820! in Leerdam gevestigd is. Ook 
zij nemen nu met 6 meter deel aan het roldoek. 
We zijn bijzonder blij dat we in deze tijd toch weer een drietal 
bedrijven (waarvan één bestaande relatie) hebben kunnen 
interesseren voor ons roldoek. Door hun deelname hebben we nu 
exact 11 lengtes reclame. Dit betekent 1.056 meter reclame uiting!  
Wij danken u voor uw deelname en wensen u goede zaken toe. 
           
 
TERUGBLIK SPONSORAVOND 
 
Geslaagde sponsoravond met Riemer van der Velde en  
Foppe de Haan 
 
Donderdag 4 april jl. hebben we een fantastische sponsoravond 
gehad. Maar eigenlijk was het veel meer dan dat. Nadat de 
sponsoren een voortreffelijk verzorgde broodmaaltijd kregen 
aangeboden, voegden vanaf 20.00 uur ook veel leden zich bij het 
gezelschap.  
Met de aanwezigheid  van circa 100 sponsoren kunnen we spreken 
van een geslaagde opkomst. Na het buffet voegden zich nog een 
kleine 100 leden onder het gezelschap en onder leiding van  
Jaap Stalenburg werden we 2 x 3 kwartier (zoals dat hoort bij een 
voetbal vereniging) vermaakt met schitterende anekdotes door de 
twee boegbeelden van Frieslands voetbaltrots Heerenveen:  
Riemer van der Velde en Foppe de Haan.  
   
De heren vertelden boeiend en op humoristische wijze over de 
periode die zij samen bij Heerenveen beleefd hebben, maar ook de 
actuele situatie van deze club en het Nederlandse voetbal werd 

besproken. 
Tussendoor legde 
Foppe de Haan nog 
even uit aan onze 
eerste elftal spelers 
hoe ze zich op 
moeten stellen bij het 
nemen van een 
hoekschop…  
Zoals mooie 
voetbalwedstrijden 
kunnen boeien en 

‘om kunnen vliegen’, zo was het ook bij deze wedstrijd, al zat er nog 
wel een behoorlijke verlenging aan vast. .. 
Na afloop werden de heren bedankt voor hun aanwezigheid en 
inbreng deze avond. We drukten deze dank uit door het aanbieden 
van een mand met streekproducten.  
       
 
HOOFDSPONSORSCHAP 
 
Aan het hoofdsponsorschap van Lekkerkerker b.v. is deze zomer 
een einde gekomen. In onze zoektocht naar een nieuwe 
hoofdsponsor kwam bestuur en sponsorcommissie al vrij snel tot de 
conclusie dat we als vereniging een heel groot aantal sponsoren 
hebben die de club ook royaal ondersteunen. Als vereniging is dit 
iets om bijzonder blij mee te zijn. We zijn niet afhankelijk van een 
enkele grote sponsor, maar hebben een breed draagvlak. Sterker 
nog: een aantal sponsoren zou bij menige vergelijkbare vereniging 
de titel hoofdsponsor waard zijn. Om dan toch het predicaat 
“hoofdsponsor” te mogen voeren moet men wel zeer 
onderscheidend zijn. Op dit moment dient zich zo iemand niet aan. 
We kwamen tot de volgende conclusie: 
Het grote belang van en onze dank naar de huidige brede groep 
sponsoren wilden wij tot uiting laten komen op het shirt van 
ons eerste elftal. Zo willen we uitstralen dat we als vereniging een 
zeer grote groep sponsoren hebben die wij ‘koesteren’ als club. 
 Iets dat men bij meerdere verenigingen wel ziet: “stersponsoren” of 
“sponsorgroep” steunt…etc. 

Al denkend kwamen 
we tot de conclusie dat 
dit idee wellicht 
gewaardeerd zou 
worden door onze 
sponsoren, maar dat 
men daar niet ‘op zit te 
wachten’. Bij de cultuur 
van onze vereniging 
past eigenlijk een meer 
onderscheidend iets, 
namelijk: het onder de 
aandacht brengen van 

een goed doel. Niet geheel uniek in de voetbalwereld, maar nog wel 
bijzonder. Als vereniging willen wij hiermee uitstralen dat we in de 
eerste plaats een voetbalclub zijn, maar dat onze verantwoording 
verder reikt dan een bal en een veld. 
Waar bedrijven zich steeds meer bewust zijn van het MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is het goed om als 
vereniging te laten zien dat wij ons ook bewust zijn van onze plaats 
in de samenleving. Naast het recreatieve en sportieve element van 
onze vereniging willen wij ook dit gedeelte bewust uitdragen. Als 
doel hebben wij gekozen voor iets dat heel dicht bij de sport ligt, nl.: 
de stichting Spieren voor Spieren. Een stichting die zich ten doel 
stelt het sporten voor kinderen met een lichamelijke beperking 
mogelijk te maken. 
 
Zaterdag 16 november jl. werden 
onze A-junioren door familie De Vos 
uit Nieuwland in het nieuw gestoken. Ook zij dragen de stichting 
Spieren voor Spieren een warm hart toe en uiten dit op het shirt. 
 



IN DE SCHIJNWERPER.. 
 
In deze rubriek willen we een bedrijf uit ons 
sponsorbestand in de schijnwerper plaatsen. 
Deze keer een bedrijf dat exact net zo oud is als 
onze vereniging. Bovendien zijn de beide 
eigenaren actief geweest op het veld en was hun 
bedrijf een van de eerste sponsoren die een 
reclamebord om het veld plaatste: garagebedrijf 
Blitterswijk uit Schoonrewoerd. 

 

 
Garagebedrijf Blitterswijk Schoonrewoerd 
 

Achter deze naam gaan de gebroeders Jan en Bert Blitterswijk 
schuil. Twee echte Schoonrewoerders (hoewel beiden 
tegenwoordig woonachtig ‘op’ de Achterdijk) die eigenaar zijn van 
een echt traditioneel familiebedrijf. Een bedrijf dat in 1961 werd 
opgericht door hun vader Joop. Aanvankelijk begonnen met de 
verkoop van (brom)fietsen, verkocht hij van lieverlee ook auto’s en 
in 1971 verhuisde hij naar de huidige locatie aan de Dorpsstaat  
55 te Schoonrewoerd. Daar namen zijn beide zonen in de loop der 
jaren het bedrijf over en sinds 1988 zijn zij officieel dealer van 
Suzuki voor het gebied Leerdam / Vianen.  

 

Auto’s  Het eerste dat je opvalt als je het 

kantoor annex ontvangstruimte binnenkomt 
bij Jan en Bert, is geen model of poster van 
een Suzuki auto, maar een paar 
schitterende oude motoren. Het blijkt hier  
te gaan om de hobby van beide broers. Op 
de modellen die hier staan wordt niet meer 
gereden, maar als we later in de showroom 
staan, zien we daar een aantal exemplaren 
die nog wel regelmatig gebruikt worden. 

Hoewel je het woord regelmatig volgens Bert uit moet leggen als: 
“een paar keer per jaar, bij mooi weer”.  
Verder ‘ademt’ alles uiteraard Suzuki, het merk waar zij dit jaar dus 
exact 25 jaar dealer van zijn. Het bedrijf dat ooit gestart werd door 
hun vader en sinds 1971 gevestigd is op de huidige locatie aan de 
Dorpsstraat 55 te Schoonrewoerd. Een mooie locatie waar men 
beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats waar men met een 
vast team van zes medewerkers service verleent aan hun klanten. 
Men heeft overigens niet alleen Suzuki, maar ook andere merken in 
onderhoud. De werkplaats is in de loop der jaren aangepast aan de 
eisen des tijds en beschikt o.a. over een viertal verzinkbare 
schaarhefbruggen, waardoor de ruimte efficiënt gebruikt wordt. 
Naast de kwaliteit van de werkplaats is de kwaliteit van hun 
medewerkers in hun ogen eigenlijk van nog veel groter belang. Een 
aantal van hen is al vele jaren 
bij hen in dienst en dit geeft wel 
aan dat er sprake is van een 
harmonisch team dat middels 
regelmatige bijscholing bij de les 
blijft.  Daarnaast heeft het feit 
dat men in de loop der jaren 
veel aandacht besteed heeft 
aan hun ‘jeugdopleiding’, hen 
een aantal goede vakkrachten opgeleverd.  
In een tijd waarin de autobranche behoorlijk onder druk staat 
(volgens Jan ligt de verkoop van nieuwe auto’s met 340.000 stuks 
op het nivo van 1969!) blijven de broers optimistisch en samen met 
hun medewerkers staan zij voor hun product. De huidige lijn van 
Suzuki, met als succesnummer het model  Swift , zijn scherp 
geprijsd en “eigenlijk was auto rijden nog nooit zo goedkoop” aldus 
Jan. Hun visie in de loop der jaren: geen ‘gekke’ dingen doen, 
kwaliteit leveren en je woorden nakomen, hopen zij nog jaren waar 
te maken. 
 

H.S.S.C.’61 Het sportieve verleden van de beide broers bij HSSC 

ligt al een behoorlijk poosje achter hen, maar als dit ter sprake komt, 
blijken zij hier toch prachtige herinneringen aan te bewaren. Beiden 
hebben zij jarenlang in het eerste elftal gespeeld en hoewel ze 
beweren niet de meest gepolijste voetballers geweest  

te zijn, komen de verhalen al snel los. Namen die al snel vallen zijn 
die van o.a. Jaap de With, Arjo Stijsiger en Leo de Leeuw. Een tijd 
waarin men de concurrentie met Everstein aan moest, maar dit 
bleek al snel een mission impossible… 
Het niveau aan de Lekdijk lag in die dagen bijzonder hoog en  zeker 
na het vertrek van Anton den Braven naar de ‘concurrent’ werd het 
er niet eenvoudiger op.. Het feit dat Bert de zwager van Andy de 
Jong werd (samen met diens broer Jan en Walter van Putten 
destijds topspelers van Everstein) betekende uiteraard dat men op 
verjaardagen de nodige stof had om te bespreken… 
Neemt niet weg dat Jan zo’n 6 jaar en Bert ongeveer 10 jaar in het 
eerste elftal speelden en daar met het nodige plezier en een 
behoorlijke verzameling kaarten op zak, op kan terugkijken. Dat 
laatste lag besloten in hun spel, hoewel beiden beweren dat het 
vooral ‘nuttige’ overtredingen waren, liep men nog wel eens tegen 
een kaartje aan. Nadat Jan om gezondheidsredenen al op zijn 29

e
 

jaar moest stoppen, bleef Bert langer doorspelen, maar de eigen 
zaak vroeg uiteraard ook de aandacht en het trainen lukte nog wel, 
maar het spelen op zaterdag schoot er bij in. Nadat men gestopt 
was met actief sporten, bleef men uiteraard wel betrokken bij de 
vereniging. Hoewel de exacte data moeilijk zijn te achterhalen, is wel 
bekend dat garage Blitterswijk één van de eerste bedrijven was die 
met een reclamebord rond het hoofdveld kwam. Zij waren zich al 
vroeg bewust van het belang van sponsoring voor een vereniging en 
de plaats die een vereniging in een dorpsgemeenschap heeft. Naast 
een bord zijn zij ook jarenlang shirtsponsor geweest van het tweede 
elftal van HSSC, waarin Bert de laatste jaren actief was. Uiteraard is  
men niet alleen bij HSSC actief als sponsor, maar o.a. ook bij een 
club als LRC. Sportief een behoorlijk treetje hoger. Het feit dat een 
deel van hun klantenbestand afkomstig is uit Leerdam en zij daar 
zelf tegenwoordig ook woonachtig zijn, speelt daarin zeker een rol. 

 

 
 
Jan en Bert in hun showroom 

 
Paarden  Jan en Bert zijn echte Schoonrewoerders, maar al 

geruime tijd woonachtig aan de Achterdijk, gemeente Leerdam. Dit 
heeft ook alles te maken met de hobby die beiden tegenwoordig 
hebben: paarden! Een hobby die hen niet met de paplepel is 
ingegoten, maar die door hun huwelijk met twee amazones, een 
steeds grotere rol is gaan spelen in hun leven. Daar hebben zij de 
ruimte voor de paarden en de schaarse vrije tijd die overblijft gaat 
voor een groot gedeelte daarin op.  
Mede om die reden zijn zij tegenwoordig niet meer zo vaak bij HSSC 
te zien, maar de contacten liggen er nog volop. 
       
 
De sponsorcommissie van H.S.S.C.’61 
wenst u een mooie afsluiting van 2013 en  
een gezond, sportief en in zakelijk opzicht  
voorspoedig 2014!  


