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DE AFTRAP 
 
Geachte sponsoren van HSSC’61, 
 
In deze nieuwsbrief willen we u weer betrekken bij een aantal zaken 
die spelen bij HSSC’61. De sportieve gebeurtenissen kunt u, als u 
daarin geïnteresseerd bent, volgen op onze website. Het heeft even 
geduurd voordat u weer een nieuwsbrief van ons ontvangt. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat er niet veel gebeurd is de afgelopen tijd; 
integendeel! Wellicht heeft u in de pers gelezen dat wij in de prijzen 
gevallen zijn bij ING. Een bank die nauw verbonden is aan de 
voetbalsport. Niet alleen ons Nederlands elftal, maar ook de 
amateursport draagt zij een warm hart toe en bij het uitschrijven van 
een zogenaamde pitch  konden wij in aanmerking komen voor een 
prijs. De pitch vroeg het bestuur aan te geven waarom wij als 
vereniging in aanmerking zouden moeten komen voor een stukje 
extra ondersteuning. Het plan dat door het bestuur werd ingediend 
sprak de jury dusdanig aan dat zij dit waardeerde met een van de 
hoofdprijzen, en dit betekent dat HSSC’61 de seizoenen 2014 t/m 
2017 op extra steun mag rekenen van ING. We zijn hier bijzonder 
blij mee en kunnen nu een aantal zaken ontwikkelen die anders op 
de plank zouden blijven liggen. Het eerste project was het logo van 
ING terug laten komen op en rond Het Plein. Dit is inmiddels 
gerealiseerd en ook op alle wedstrijdkleding is dit te zien. 
Het volgende project dat we hebben gerealiseerd is de verbouwing 
van de kleedkamer van de scheidsrechters. Deze heeft een hele 
metamorfose ondergaan en is nu omgedoopt in de ING 
scheidsrechterslounge. Aan verdere plannen wordt gewerkt! 
 
Daarnaast willen wij u in deze nieuwsbrief nog een aantal nieuwe 
sponsoren voorstellen, die met ingang van dit seizoen toegetreden 
zijn tot onze club van roldoeksponsoren. 
 
Uiteraard zetten wij ook weer een van onze sponsoren ‘in de 
schijnwerper’ 
 
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 
 

Naast ING hebben wij ook dit seizoen weer een aantal nieuwe 
bedrijven gevonden om ons financieel te ondersteunen. Het is 
fantastisch om te merken dat wij als club die uitstraling hebben dat 
men met ons geassocieerd wil worden en die wil omzet in een 
financiële bijdrage. Tegenover deze bijdrage staat veelal een 
vermelding op ons unieke roldoek.  
We mochten dit seizoen de volgende bedrijven verwelkomen: 
 
A.C. Brouwer Koper- & Zinkwerken Binnen de vereniging een 
bekende naam. De naam van het bedrijf van ons lid Arno Brouwer 
verraadt al wat zijn werkzaamheden behelzen. Detail: hij is de 
partner van de secretaresse van onze sponsorcommissie… 
www.acbrouwerkoperenzinkwerken.nl l  
ALFA accountants en adviseurs. Een landelijk kantoor met circa 
800 medewerkers dat zijn ‘roots’ heeft liggen in de landbouw, maar 
inmiddels in vele takken van het bedrijfsleven actief is. 
www.alfa.nl  
Aannemersbedrijf Bot – van der Ham Zij hebben een uniek 
concept in hun bedrijf te Meerkerk ontwikkeld: Thuis in Bouwen, 
een plaats waar men zich bij bouwplannen kan laten inspireren en 
adviseren. www.bot-vdham.nl  

 
Gildeslager De Goeij Vianen – IJsselstein Traiteurslagerij  
De Goeij verkoopt al ruim 55 jaar een (h)eerlijk stukje vlees, verse 
vleeswaren en worst uit eigen worstmakerij. Daarnaast ook kant-en-
klare maaltijden, fruit en groente. Tevens exploiteren zij sinds een 
jaar Het Klooster in Vianen. Een prachtige locatie voor familie- en 
bedrijfsfeesten. www.degoeij.gildeslager.nl  
Huis Het Bosch Lexmond Wilt u bijvoorbeeld een vergadering, 
seminar, bedrijfsfeest, bruiloft, reünie of sportief uitje organiseren? 
Huis Het Bosch is u graag van dienst. Tijdens de sponsoravond 
zullen zij het buffet verzorgen. www.huishetbosch.nl  
JAWI Hei-en Boeicop JAWI de With is een erkend RDW-bedrijf, 
gespecialiseerd in de verkoop van nieuwe en gebruikte 
brommobielen en auto's. Ook weer een plaatselijk bedrijf dat 
sponsor wordt van HSSC’61! www.jawidewith.nl  
 
Daarnaast heeft een aantal vaste sponsoren het afgelopen jaar weer 
diverse teams in nieuwe kleding gestoken. Ook daar een nieuwe 
naam: Michael Brons. Een DJ (Mc Villain) die optreedt op festivals 
over de gehele wereld, met roots bij HSSC’61 en op deze wijze 
verbonden is met ‘zijn’ cluppie. 
           
 
TERUGBLIK SPONSORAVOND 2014 
 
De sponsoravond ‘nieuwe stijl’ zoals wij die in 2014 voor het eerst 
hielden in de tent tijdens de feestweek was een groot succes. Met 
een opkomst van circa 100 sponsoren en aanhang tijdens het buffet, 
mochten we spreken van een goede opkomst. Na 20.00 uur is de 
avond ook bedoeld voor leden en daar maakten een aantal mensen 
graag gebruik van. 
In de persoon van Roel van der Wiele, een heuse motivator,  
werden wij deze avond meegenomen op een tocht langs de 
negatieve en positieve stromen in het leven. Zijn komst werd 
mogelijk gemaakt door TSL; Leo had wat te vieren en wie wat te 
vieren heeft trakteert! Voorafgaand aan het verhaal van onze 
Vlaamse gast hield Krijn Verlek een korte inleiding over TSL en 
toonde de bedrijfsfilm. Een leuke presentatie en kennismaking met 

het bedrijf TSL. 
Daarna kwam onze Vlaamse gast 
aan het woord en op bijzonder 
humoristische wijze nam hij ons 
ruim een uur mee in zijn 
gedachtegoed over de wijze 
waarop men in het leven staat: wat 
beweegt een mens om zaken op te 
pakken en hoe motiveer je jezelf en 
anderen om het beste uit jezelf en 
je omgeving te halen. Hij betrok de 
zaal in zijn betoog en al was hij 
soms wel eens moeilijk te volgen 
door zijn Vlaamse taalgebruik, ik 

denk dat zijn boodschap voor een ieder volkomen duidelijk was. 
 

Graag maken wij u langs deze weg attent op de 
sponsoravond die dit jaar op het programma staat. Als 
het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen. Mocht u 
zich nog niet opgegeven hebben; doe dit dan alsnog! 
Opgave: sponsorcommissie@hssc61.nl  
 

Dinsdag 2 juni 2015 
Locatie: feesttent Het Plein  
Aanvang buffet 18.15 uur 

Toegang: gratis 
 

        U krijgt hier zeker geen spijt van!!! 
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IN DE SCHIJNWERPER.. 
 
In deze rubriek willen we een bedrijf uit ons 
sponsorbestand in de schijnwerper plaatsen. 
Deze keer een bedrijf dat de afgelopen maanden 
regelmatig te zien was op en rond Het Plein. 
Een bedrijf uit het rijke sponsorbestand van onze 
goede buren uit Lexmond:  
Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk 
 

 

 
Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk Lexmond 
 
Jaap van Reeuwijk begon in 1992 als zelfstandige hovenier in 
een schuurtje bij het huis van zijn vader. Nu, vele jaren later is 
het bedrijf gegroeid naar een professionele onderneming met 
circa 35 goed opgeleide mensen die het hoveniersvak 
verstaan en naast het aanleggen en onderhouden van uw 
(bedrijfs)tuin ook gedegen advies geven omtrent alle zaken die 
hieraan verwant zijn. Daarnaast is hij in 2013 gestart met Van 
Reeuwijk Infra B.V. en verricht men bestratingwerk en grond- 
en rioleringswerkzaamheden. 

 
 
 
 

Start Jaap is geen Lexmonder ‘van huis 

uit’. Geboren in Waddinxveen verhuisde hij 
op 7-jarige leeftijd met zijn ouders mee 

naar Lexmond. Na 
het doorlopen van 
de middelbare 
tuinbouwschool en 

een aantal jaren gewerkt te hebben bij 
derden, begon hij in 1992 voor zichzelf. 

Was er dan zo’n tekort aan hoveniers in Lexmond? Bepaald niet! 
Lexmond wordt wel eens de ‘kraamkamer’ van ondernemend 
Zederik genoemd; het lijkt wel of de één de ander stimuleert voor 
zichzelf te beginnen en in zekere zin is dat misschien ook wel zo. Zo 
begon Jaap in het schuurtje bij zijn ouders met een auto, een kar en 
heel veel enthousiasme, maar groeide daar al snel uit zijn jasje.  

De eerste mensen werden in dienst genomen en vanaf dat moment 
ging het snel. De verhuizing naar de Nieuwe Rijksweg gaf hem de 
mogelijkheid om door te groeien en zo verschenen er steeds meer 
‘busjes’ met het groene logo in en om Lexmond. Zijn werkterrein 
breidde zich echter samen met het werk uit en zo kan het zomaar 
zijn dat hij het onderhoud verricht bij een bedrijf in Enschede, maar 
ook in Noord-Holland een tuin aanlegt. Inmiddels heeft hij een 
tweede tak in het leven geroepen: Van Reeuwijk Infra B.V. Ondanks 
dat we in een tijd zitten waarin concurrentie ‘moordend’ is, gelooft 
Jaap nog steeds in een goede toekomst door te werken volgens een 
aantal principes: luisteren naar je klant, afspraken nakomen en een 
goed stuk werk leveren. 

 
 

Lekvogels Vanaf zijn 7e jaar is Jaap bij 

Lekvogels gaan voetballen. Deel van een 
‘gouden’ generatie met mannen als Koos 
Bikker, Fred Quint, Nico Goverts, Peter 
Kersbergen, Albert John van der Vlies en op 
doel een HSSC-er: Aart den Braven. Die 
laatste speelde overigens alleen maar 
dankzij het feit dat Guus (Gouden Leeuw) de 
Bruijn vaak geblesseerd was (bron: Guus 

zelf). Jaap bracht het zelfs nog tot de streekselectie, maar besefte 
dat de talenten onvoldoende waren om de schoffel definitief in de 
wilgen te kunnen hangen. Na zijn voetbalcarrière is hij actief 
geworden als bestuurslid bij Lekvogels en mede dankzij zijn inzet, 
maar ook die van vele anderen uiteraard, staat er in Lexmond een 
sportcomplex zoals je er nauwelijks een tweede vindt in de streek. 
Maar niet alleen binnen Lekvogels is hij actief, al vele jaren zet hij 
zich in voor de LOV (Lexmondse Ondernemers Vereniging): een 
bijzonder actieve club binnen de Zederikse ondernemerswereld 
(OKZO) die geldt als grote aanjager van de Zederikdagen die in de 
maand juni georganiseerd worden. Samen met een aantal anderen 
organiseert hij de oldtimerrit Zederik. Ook bij het organiseren van de 
vijfjaarlijkse feestweek van de Oranjevereniging is hij een aantal 
malen als bestuurslid nauw betrokken geweest. 
 
 
 

Oranje In dit geval ’het andere oranje’ of wellicht beter te noemen: 

het grote Oranje. Al jarenlang is 
Jaap met een aantal vrienden 
fan van het Nederlands elftal en 
volgen zij hen bij grote 
toernooien over de hele wereld. 
Vorig jaar nog reisde een 
gezelschap af naar Brazilië, 
maar niet nadat zij op Schiphol 
half Nederland in de maling 
namen door doodleuk te 
beweren voor de camera dat zij 

een volksdansgroep waren uit 
Lexmond die  Oranje in Brazilië 
ging ondersteunen. De dans 
die vervolgens (weliswaar op 
klompen) werd uitgevoerd 
deed toch minstens de vraag 
rijzen wanneer die groep 
eigenlijk was opgericht? Maar 
ook Zuid Afrika, Oostenrijk en 
de Oekraïne staan op hun cv. 
Om alle verhalen die men daar 

heeft meegemaakt op papier te zetten is deze nieuwsbrief te beperkt 
en bovendien zijn niet alle verhalen geschikt voor publicatie. Of 
zoals Jaap zegt: ‘je moet erbij geweest zijn’.  
 

Jaap en HSSC’61 Wat hebben die twee met elkaar te maken? 

Normaal gesproken niet zo heel veel, afgelopen winter echter wel. 
Zoals ik al eerder schreef heeft de sponsoring van ING het een en 
ander mogelijk gemaakt bij HSSC’61, en een van die zaken was het 
opknappen van het terrein achter de kantine. Een rommelige hoek 
met een brede haag die 
veel ruimte in beslag 
nam. Samen met een 
aantal vrijwilligers is dit 
aangepakt. De haag is 
vervangen door een 
nette schutting, het 
straatwerk is vernieuwd 
en het geheel is nu een 
mooi opslaggebeuren 
geworden waar 
inmiddels een heuse 
milieustraat is 
gerealiseerd. Daarnaast zijn de opslagcontainers waar de spullen 
liggen opgeslagen voor de trainingen, op straatwerk gezet, waardoor 
ze nu ook bij slecht weer te bereiken zijn. Een hele vooruitgang en 
het werk is in bijzonder goede harmonie en tot beider tevredenheid 
gerealiseerd.  
 
 

Reisbureau Heidy van Reeuwijk Waar ik eerder schreef 

over ondernemers die elkaar stimuleren in de gemeente Zederik, 
geldt dit blijkbaar ook binnen een huwelijk. Sinds een aantal jaar 
werkt Heidy als persoonlijk reisadviseur. Heidy doet dit vanuit hun 
mooie nieuwe woning die zij samen met hun drie zonen dit jaar 
hebben betrokken. Een ondernemersechtpaar dat naast hun 
bedrijven ook bijzonder actief is in de dorpsgemeenschap van 
Lexmond. 
 
Bedankt voor jullie support aan HSSC’61 en we wensen jullie veel 
succes toe, zowel zakelijk als privé.  
 
 
 
 


