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WERK JIJ AL ANDERS?

Wij zijn SV en wij richten een kantoor of publieke ruimte ANDERS in. De sfeer van  

het clubhuis inspireert ons om anders te kijken naar ruimten waarin mensen werken of  

samenkomen. De scheiding tussen werken en leven wordt steeds kleiner, daar zoeken  

wij de juiste meubels of interieuroplossing bij. Je komt onze meubelcollecties tegen  

bij kantoren, universiteiten, bibliotheken, zorgcentra, restaurants, musea en hotels.  

Benieuwd? Kijk op sv.nl/projecten en laat je inspireren.



Beste leden en belangstellenden, 
Het is alweer bijna één jaar geleden dat we de 
eerste digitale Knikker hebben uitgebracht en 
dit is dan de tweede versie. Ik heb met mijn 
nieuwjaarwens  getracht u op de hoogte te 
brengen van de op dat moment relevante stand 
van zaken. Veel van de in deze documenten 
benoemde problemen zijn helaas nog steeds 
van kracht en hoef ik niet opnieuw toe te lichten.  
 
Gelukkig gloren er nu wel diverse lichtpunten 
de komende maanden! Zo zal er, naast de al 
bestaande jeugdactiviteiten, vanaf eind mei/
juni een regionale seniorencompetitie in 
samenwerking met de KNVB kunnen worden 
opgestart. Onbekend is nog of er dan ook 
al gebruik gemaakt mag worden van de 
kantine, met of zonder beperking van het 
aantal mensen dat aanwezig mag zijn. Het 
landelijke vaccinatieprogramma zal leidend 
zijn in welke mate de regels versoepeld mogen 
worden. Op 3 en 10 juli wordt het uitgestelde 
Paastoernooi gehouden en zo van lieverlede ho-
pen we de draad weer op te pakken naar “Andere 
Tijden”. Zie ook verder in deze digitale Knikker. 
 
We moeten als vereniging altijd de gezondheid en 
de veiligheid voor onze leden als beleid uitvoeren! 
Ook binnen onze vereniging zijn diverse spelers 
bij de dames, de heren en bij de staf op mogelijke 
besmetting getest en waren de meesten negatief. 
Een enkeling bleek echter toch positief en zij zijn, 
met de nodige maatregelen en met quarantaine, 
inmiddels zonder ernstige gevolgen weer actief. 
Op 1 april organiseert het comité van de 
boutmiddag c.q. het kerstrad,  een digitale 
paasrad loterij. Ook hier is de belangstelling
vanuit onze leden en sponsors  al overweldigend 
en het belooft weer een leuke avond te worden in 
de sfeer van het kerstrad!  
 
Op Koningsdag zal de Oranjevereniging  jeugd-
activiteiten organiseren in het dorp en stellen 

wij ons complex graag beschikbaar voor hun 
activiteiten. Via onze site kunt u de Koningsdag 
activiteiten lezen en u opgeven als vrijwilliger 
voor die dag! 
 
Jubileumactiviteiten zijn momenteel niet in te 
plannen, maar staan boven aan onze verlanglijst. 
De Plusmarkt, Danny Van Biene, heeft besloten 
om, na de succesvolle plaatjesactie in het kader 
van ons 100 jarig bestaan, voor drie jaar hoofd-
sponsor van onze jeugdafdeling te worden! 
Tevens is Herwin Zwijgers met zijn bedrijf  co 
sponsor jeugd voor drie jaar geworden. U ziet, 
de sponsorcommissie en sponsors zitten niet stil 
en krijgen en hebben volop vertrouwen in SSS! 
 
Op de laatste bestuursvergadering hebben we 
stappen en initiatieven genomen om te proberen 
vóór deze zomer de overkapping van het terras te 
realiseren. Dit is een bestuur toezegging die we 
nu gaan uitvoeren. 
 
Tot slot kan ik u melden dat er gemeentelijke 
ontwikkelingen zijn waaruit onder andere 
blijkt dat ons complex de komende tien jaar 
gegarandeerd ( nog ) niet verplaatst zal worden 
en zo mogelijk nog veel langer. Dit geeft het 
bestuur de gelegenheid om tot investeringen over te 
kunnen gaan aan ons complex en onze opstallen, 
deels met medewerking van de gemeente. Zodra er 
meer bekend is houden we u uiteraard op de hoogte.  
 
Mede door de medewerking van onze gemeente 
en landelijke overheid hebben deverenigingen in 
de Hoeksche Waard volop kunnen profiteren van 
de (financiële) ondersteuning. Onze financiën zijn 
in ieder geval hierdoor nog niet onder enorme 
druk komen te staan en is er ruimte om over de 
nieuwe situatie die deze nieuwe ontwikkelingen 
in Klaaswaal ons bieden over mogelijke 
investeringen na te denken. 
 
Peter Riedijk
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Gezond, fit 
en vitaal blijven 
in Corona tijden 

Mijn naam is Jacco de Bruin, fysiotherapeut en 
eigenaar van JDB Coaching & Training. Daarnaast ben 
ik al heel lang lid van SSS. Ik heb in alle jeugdelftallen, in 
de selectie en tot vorig seizoen in het 3e van SSS 
gevoetbald. 
 
Als fysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in het 
‘bewegingsapparaat’. Tijdens mijn ervaring in 
de praktijk ben ik erachter gekomen dat een 
deel van de cliënten snel van hun klachten af wil 
komen door zo min mogelijk zelf te doen. Helaas, 
dat werkt zo niet! Hedendaags zitten mensen té lang, 
té veel en daarnaast bewegen ze té weinig. “Dat is 
nu juist het probleem!” Ook stress, een verhoogde 
belasting of een verminderde belastbaarheid spelen 
hierin een grote rol in de hedendaagse maatschappij.  
Deze problemen zijn in deze ‘coronatijd’ alleen maar 
toegenomen nu de mensen thuiswerken, sportscholen 
dicht zijn en sporten in teamverband lange tijd niet 
waren toegestaan.  
 
Tijdens de laatste persconferentie vertelde Mark 
Rutte dat de Nederlandse bevolking miljoenen 
kilo’s zijn aangekomen. Ook het aantal mensen met 
lichamelijke klachten neemt toe. Tijdens mijn 
werkzaamheden, als fysiotherapeut, zie ik de laatste 
maanden steeds meer mensen met nek- en rugklachten 

door het thuiswerken en door te weinig beweging. Ook 
de ‘corona stress’ zorgt voor meer lichamelijke klachten.  

Motiveren  
Wat ik veel in de praktijk hoor, is dat de mensen op 
dit moment de motivatie niet kunnen vinden om te 
bewegen. Zij kunnen niet naar de sportschool of spor-
ten in teamverband. Als fysiotherapeut probeer ik men-
sen in beweging te krijgen. Daarom ben ik JDB Coa-
ching & Training gestart. Mijn doel is om mensen te 
motiveren, weer in beweging te laten komen en bewust 
te laten worden van de positieve effecten van bewegen 
op hun gezondheid. JDB Coaching & Training verzorgt 
trainingen aan huis en op buitenlocaties in de 
Hoeksche Waard. Dit is een mooi alternatief om toch in 
beweging te komen/blijven. Verder kunt u bij mij ook 
terecht voor dry needling behandelingen en sport-

We zitten al meer dan een jaar in een wereld die min of meer gevangen is door Covid 19. Voetballen, 
of sporten in algemene zin, is geen vanzelfsprekendheid op dit moment. Veel voetballers van ons 

‘cluppie’ zitten noodgedwongen thuis en veel mensen moeten hun wekelijkse uitje naar SSS missen 
omdat ze niet welkom zijn ‘langs den draad’. De redactie van De Knikker heeft twee bekenden van de 
club naar hun zienswijze op het zo goed mogelijk fit blijven in deze Corona tijden gevraagd. Jacco de 

Bruin en Selina Nouwt zijn in hun professionele leven – ieder op een eigen manier – dagelijks bezig met 
het ondersteunen van mensen bij het gezond, fit en vitaal blijven. 

Een cruciaal iets, zeker nu!
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massage. Daarnaast bied ik ‘nek-en rug training’ aan, 
met als doel terugkerende nekpijn en lage rugpijn te 
verminderen/voorkomen.  

Ouderen 
Voor de ouderen heb ik de ‘ouderen fit’. De ouder 
wordende mens krijgt te maken met spierafbraak 
en een verminderde botdichtheid. Dit verhoogt het 
valrisico en daarmee ook de kans op botbreuken. 
Daarom is het belangrijk om spierkracht te onder-
houden en de botten sterk te houden! Bewegen, 
spierversterkende oefeningen en balanstraining 
vermindert de kans op vallen. Ook als men ouder 
wordt, neemt de bewegelijkheid van de gewrichten af 
waardoor men stram en stijf wordt. Door middel van 
oefeningen  gericht op de mobiliteit houd ik u soepel 
en zorgen we er samen voor dat u lekker in beweging 
kan blijven!  
 
Gedragsverandering  
Door middel van coachen en trainen wil ik zorgen 
voor een gedragsverandering. Hierin staat bewegen 
centraal, met als doel lichamelijke klachten te 
verminderen en te voorkomen. Nu de mensen lange 
tijd niet hebben bewogen, is de kans op lichamelijke 
klachten en de kans op blessures groter! Tijdens mijn
trainingen speelt het monitoren van de belasting en 
belastbaarheid een grote rol. Als fysiotherapeut 
weet ik als geen ander, door coachen en trainen, de 
belasting en belastbaarheid in balans te houden. Door 
balans te houden, verminder en voorkom je de kans 
op blessures. “Voorkomen is beter dan genezen!”   
 
Een paar gratis adviezen 
JDB Coaching & Training is meer dan alleen trainen! 
Naast trainen kan ik u voorzien van informatie en 
advies over bewegen, sport, leefstijl, stress, ontspanning, 
belasting en belastbaarheid. Bij deze wil ik jullie voor-
zien van een aantal adviezen gericht op bewegen in 
deze coronatijd.  
 
Advies: probeer vijf dagen per week 30 minuten 
matig intensief te bewegen. Dit houdt in 
wandelen of fietsen. De 30 minuten verdelen in twee 
keer 15 minuten per dag mag ook! Probeer daarnaast 

twee keer per week spierversterkende oefeningen 
te doen. Loop bijvoorbeeld een paar keer per dag 
extra de trap op en af. Sta wat vaker op uit uw stoel 
en maak hier een oefening van. Ga bijvoorbeeld tien 
keer achter elkaar op de stoel zitten en sta weer op.  
De meeste mensen werken nu vanuit huis op een niet 

goed ingestelde werkplek. Dit zorgt ook voor meer 
lichamelijke klachten aan voornamelijk de nek en/
of de rug. Advies voor de mensen die thuis werken: 
probeer tijdens het thuiswerken elk uur van houding 
te veranderen. Draai rondjes met uw schouders, strek 
op in uw bovenrug door de schouderbladen naar 
elkaar toe te ‘knijpen’ en maak uw lage rug ‘hol en 
bol’. Als u aan het bellen bent, doe dit dan lopend 
door de woonkamer in plaats van zittend. Probeer in 
de pauze even naar buiten te gaan om te wandelen.  

“Een goede houding is de 
volgende houding, dus blijf in beweging!”

 
Zeker in de coronatijd is het belangrijk dat u in 
beweging blijft. Bewegen is ontspannend en 
vermindert stressklachten. Door bewegen onderhoud/
verbetert u uw uithoudingsvermogen, spierkracht, 
botdichtheid en het  is goed voor uw immuunsysteem! 
Door regelmatig bewegen, gezond te eten en genoeg 
te slapen blijft uw weerstand optimaal. Uw lichaam is 
dan beter bestand tegen ziekmakende bacteriën en 
virussen. Veel zitten en weinig bewegen vergroot de 
kans op het ontstaan van chronische aandoeningen, 
zoals: hart- en vaatziekten, diabetes en een hoge 
bloeddruk. Mensen met chronische aandoeningen zijn 
kwetsbaarder als het gaat om een virusinfectie, zoals 
COVID-19.  
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“Bewegen is het medicijn, 
dus kom en blijf in beweging!”  

 
Korting voor SSS-leden! 
Lukt het u niet om in beweging te komen of kan u de 
motivatie niet vinden? Laat mij u motiveren om in 
beweging te komen! Daarom bied ik alle SSS-leden een 
gratis intakegesprek aan en eenmalig 10 % korting op 
de één op één training, duo training en small group 
training (maximaal vier personen). Bij JDB Coaching 
& Training draait alles om u als persoon! De training is 
gericht op het behalen van uw doel en moet functio-
neel, effectief en motiverend zijn. Bewegen en plezier 
staan hierin centraal. Er wordt rekening gehouden 
met uw mogelijk aanwezige lichamelijke klachten.
 De trainingen worden afgestemd op uw wensen en 
behoeften of dit nu één uur, één keer of twee keer per 
week is. De belasting en belastbaarheid wordt constant 
gemonitord. Op basis hiervan wordt de intensiteit van 
de trainingen aangepast. Géén één training is hetzelfde. 
“Kom in beweging!” 

Blijf gezond en hopelijk hebben jullie wat aan mijn 
adviezen. En vergeet niet… “blijf in beweging!” 
 
Sportieve groet. 
Jacco de Bruin 

SELINA 
NOUWT 

Laat ik beginnen met mij voor te stellen. 
Selina Nouwt; parttime manueel therapeut in de  
fysiotherapiepraktijk in Strijen en mijn eigen 
onderneming in Functional Fitness (Home 
Of Heroes in Bergen op Zoom) & natuurlijke 
suppletie. Daarnaast ben ik vanaf dit seizoen 
de verzorgster van de heren selectie bij SSS. 
 
Door de redactie van deze Knikker ben ik 
gevraagd om mijn zienswijze op fit zijn, 
blijven of worden – zeker in deze Corona tijd – met 
jullie te delen. Natuurlijk doe ik dat heel graag! 
 
Ik ben van nature nieuwsgierig en zoek graag 
dingen uit. Soms tot vervelends aan toe kan 
ik mij verliezen in het opdoen van kennis. Een 
jaar geleden gebeurde er wereldwijd iets wat 
niemand zich van te voren had kunnen 
voorstellen. Een virus nam de wereld en ons 
leven over. We wisten niets en reageerden. En er 
volgden verschillende regels en protocollen die 
op ieder van ons invloed hadden, zowel werk als 
privé. Inmiddels zijn we een jaar verder en het lijkt 
soms allemaal nog wat onrealistisch, alsof we in 
een film zitten, alsof we over 10 jaar terug kijken en 
denken “Jemig wat was dat toen voor gekke situatie”.  
 
Dit stuk schrijf ik vanuit mijn perspectief; het is 
mijn waarheid vanuit de kennis en kunde die ik 
heb. Graag wil ik via deze weg een aantal dingen 
met jullie delen om in deze tijd goed voor jezelf 
te zorgen. Voor jezelf zorgen bestaat niet uit één 
ding, het gaat om creëren van een leefstijl, een  
gewoonte. Als manueel therapeut ben ik altijd 
bezig met beweging, mensen in beweging krijgen 
zowel fysiek als mentaal. 

Tip 1 – Bewegen 
Een van de eerste tips vanuit mijn kant is dan ook 
om zeker nu in beweging te blijven en  dan het
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liefst in de natuur. Ga wandelen op het strand, in 
het bos of ergens anders waar jij je op je  
gemak voelt. Doe dat in je uppie om rust te vin-
den en je gedach-
ten te ordenen of 
juist met iemand 
uit je omgeving om 
lekker te babbelen 
en te socializen. 
Buiten zijn er tot nu 
toe amper tot geen 
besmettingen be-
kend en als je ook 
op afstand van el-
kaar blijft, is dat mijn 
inziens volkomen 
veilig. Waarom nu 
met een ander persoon? Vanuit de oermens 
zijn wij sociale dieren. De mens heeft zich zo 
kunnen ontwikkelen doordat we samenscholen, 
samenwerken en behoefte hebben aan deze 
sociale contacten. De technologie is de 
afgelopen 100 jaar enorm gegroeid, maar ons 
DNA is praktisch niet veranderd in deze tijd. Hoe-
veel mensen in jouw omgeving hoor je nu wel 
niet zeggen: “Oh ik mis het zo erg om met elkaar 
een drankje te doen of een wedstrijd te kijken of 
te knuffelen.”? Deze behoefte komt dus voort uit 
onze natuur en het is niet raar dat je dat nu mist! 
Dus waar het kan of op welke manier ook, probeer 
te socializen. 

 

Tip 2 – Werk en privé gescheiden houden 
Werk je vanuit huis, probeer dan je werk 
en privé zo veel mogelijk te scheiden.  
Zorg dat je een vaste plek in huis creëert waar 
je je kan afsluiten van je privé leven. Want het is  
enorm lastig je concentratie te behouden als je 
aan de keukentafel zit en je ziet dat je nog moet  
stofzuigen (waarschijnlijk minder voor de man-
nen onder ons, maar ook jullie kunnen dat ding  

pakken) of dat de kids/partner rond huppelen. 
Daarnaast is ons lichaam niet gemaakt om uren  
achtereen gesloten stil te zitten, dit vind het lichaam 

zwaar waardoor 
je rug of nek-
klachten zou  
kunnen ontwik-
kelen. Dus zorg 
dat je minimaal 
om het uur even 
beweegt, een 
kleine 5 minuten 
als minipauze 
waarbij je even 
door je huis wan-
delt of als je veel 
energie hebt de 

trap of en af rent. Wees creatief, want niemand is 
hetzelfde dus wat daarin voor mij werkt hoeft niet 
voor jou te werken. 
 
Tip 3 – Voeding & Suppletie 
Goed voor jezelf zorgen zit hem ook in voe-
ding & suppletie . Zorg dat je je suikers/E-num-
mers minimaliseert, ook al is het makkelijk om 
in deze tijd op de bank te kruipen  met een 
zak chips. Denk aan de 80/20% regel. 80% van 
de week voedt je je lichaam & geest en 20% 
kan je verzaken met die ene zak chips. Hoe 
beter jij je lijf voedt, hoe beter je je zal 
voelen op fysiek vlak maar zeker ook mentaal. 
Wisten jullie dat je darmen je tweede brein 
genoemd worden? Dit is niet zonder reden, zoek 
er maar eens wat over op via meneer Google.  
Suppletie als aanvulling op je voeding 
is in deze tijd bijna niet weg te denken. 

Op verschillende  mediaplatforms heb je waar-
schijnlijk al het een en ander voorbij zien komen. 
Gezien mijn  nieuwsgierigheid en eigen bedrijf 
in natuurlijke suppletie, heb ik mij hier natuurlijk 
in verdiept. Wil je jezelf beschermen tegen een 
virus worden voornamelijk vitamine C, vitamine 
D, zink en selenium aangeraden. En er zitten ook 
nog grote verschillen in de kwaliteit van producten. 

“Voor jezelf zorgen bestaat niet uit 
één ding, het gaat om creëren van 

een leefstijl, een  gewoonte”
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En onze kennis, die krijgt u er gratis bij. Want van Mediq Apotheek 
mag u meer verwachten.
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Wist u dat Mediq Apotheek Klaaswaal 
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Van 8:30 tot 17:30 uur

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN

: maandag t/m zaterdag van 8:30 tot 17.30 uur

Wij helpen u vlot en deskundig aan medicijnen die door uw arts zijn 
voorgeschreven. Dat is de kern van onze dienstverlening. Maar we 
hebben meer voor u in huis. Zoals een ruime keuze in 
zelfzorgmiddelen: van hoestdrank tot pijnstillers, van pleisters tot 
huidverzorging, van maagproducten tot voedingssupplementen. 
En onze kennis, die krijgt u er gratis bij. Want van Mediq Apotheek 
mag u meer verwachten.
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Wil je hier meer over weten; welke functies deze 
micronutriënten allemaal hebben en naar welke 
soort  supplementen je dan moet kijken, mag je mij 
altijd een email sturen op bartenselina@gmail.com.

 

Tip 4 – Slapen 
Het lijkt heel logisch, maar voldoende slaap 
en de kwaliteit van jouw slaap is enorm  
belangrijk. In de nacht vinden er onwijs veel 
processen plaats waaronder verschillende  
herstelprocessen in het gehele lijf. Slaap jij niet 
goed of te weinig, kan dit allerlei lichamelijke en  
mentale klachten te weeg brengen. Hoe zorg jij 
nou voor een goede nachtrust? Hier volgen een  
aantal tips, maar er zijn er nog veel meer. 
 
Zorg voor voldoende beweging (tenminste 30 
minuten) en pauzes gedurende de dag. Vermijd 
ook je telefoon, tablet of tv een paar uur voor 
het slapen gaan. Ik weet uit ervaring dat dit een 
lastig is voor mensen. Het is het blauwe licht 
wat ervoor zorgt dat wij het slaaphormoon 
(melatonine) vermindert aanmaken waardoor je 
minder goed in slaapt valt. Dus zorg dan op zijn 
minst voor de nachtstand op je telefoon of tv, of 
maak gebruik van een bril die het blauwe licht 
eruit filtert. Om rustig je bed in te gaan kan je 
bijvoorbeeld kiezen om muziek te luisteren, te 
lezen, te mediteren of gewoon even niets te 
doen. Dit voorkomt ook dat je gaat piekeren 
waardoor je lastig in slaap valt. Kom je nou toch 
niet in slaap, ga dan gewoon uit je bed en drink een
 kopje thee of iets anders in een ander ruimte dan je 
slaapkamer. En ga vervolgens weer terug naar je bed. 
 
Het lichaam blijft ons verbazen en kan heel veel 
herstellen, je moet het alleen wel goed verzorgen.

“Deze behoefte komt dus voort uit onze 
natuur en het is niet raar dat je dat nu 

mist! Dus waar het kan of op welke 
manier ook, probeer te socializen” 
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Beste Danny. Je bent al vele jaren een trouwe 
sponsor van onze vereniging, hoe ben je op het idee 
gekomen om hoofdsponsor te worden van onze 
jeugd? 
Ik ben inderdaad al ruim 15 jaar sponsor van SSS, 
vanaf het moment dat ik in Klaaswaal begonnen ben 
aan mijn PLUS-avontuur. Reclamebord, wedstrijdbal, 
prijsjes voor diverse activiteiten, advertentie in jullie 
clubblad, “stenen” voor de vernieuwde kleedkamers, 
noem maar op. Maar het was Jan Roodbol die bij mij 
kwam met de vraag of ik niet de hoofdsponsor jeugd kon 
worden waar jullie al een tijdje naar op zoek waren. We 
waren er samen snel uit dat dit het goede moment was 
om die stap te zetten, zowel voor de club als voor mij. 
  
Wat is jouw binding met SSS? 
Ik kom zelf niet uit Klaaswaal, anders had ik vast en 
zeker in mijn jeugd bij SSS gespeeld! Ik heb zeker 
binding met de club en zo’n beetje al mijn vulploeg-
medewerkers spelen bij jullie. Het is dus aan het 
begin van het nieuwe seizoen - als iedereen ineens 
weer op een andere avond moet trainen-  een hele 
puzzel om de planning weer rond te krijgen, hahaha! 
  
De voetbalplaatjesactie was een megasucces voor 
SSS, hoe kijk jij terug op deze actie? 
Ik vond het absoluut een feestje! Het was niet 
normaal hoeveel reacties ik voorafgaand aan de 
actie al kreeg. En toen moest het nog beginnen! 
De actie was natuurlijk mede zo’n succes door 
jullie fantastische vrijwilligers. Die hebben er echt 
gigantisch veel tijd in gestopt, met name Bianca de Bie.  

Kunnen we jou op een zaterdag nog een keer langs 
de lijn verwachten of bij de 3e helft in de kantine? 
Er is mij door bepaalde heren nog een drankje beloofd, 
dus dat komt zeker goed;-) 

PLUS VAN BIENE 
NIEUWE HOOFDSPONSOR 

SSS-JEUGD! 
Ondanks de vervelende coronatijden waar we in leven, zitten we binnen SSS zeker niet stil. 

Gelukkig kunnen we rekenen op onze leden en een grote groep trouwe sponsors. 
We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor onze jeugdafdeling en met trots 

kunnen wij u mededelen dat wij deze gevonden hebben: De komende drie seizoenen is Plus Van Biene 
de trotse hoofdsponsor van onze jeugdafdeling.  

 
Je bent niet alleen een trouwe sponsor, SSS 
bestelt regelmatig producten bij Plus Van Biene. 
Denk hierbij aan de prijzen voor de succesvolle 
digitale boutmiddag en het digitale paasrad. Kunnen 
wij de komende periode nog leuke acties verwachten? 
Die wisselwerking is natuurlijk fijn en wordt zeer 
gewaardeerd! Er komt na de zomervakantie in mijn 
ogen voor SSS weer een hele goede actie aan op het 
juiste moment, maar daar mag ik helaas nog niets over 
zeggen. Wordt vervolgd dus… 
  
Heb je zelf ook gevoetbald? Zo ja, bij welke club? 
Vanaf dat ik een jaar of zes was heb ik gevoetbald. 
Doordat wij diverse keren verhuisd zijn, heb ik bij drie 
verenigingen gespeeld: Leerdam Sport, LRC en tot mijn 
16e bij EBOH in Dordt. Daarna moest ik op zaterda-
gen gaan werken om de weekenden te bekostigen ;-) 
  
Welke profclub is jouw favoriet? 
Ik heb vanaf mijn 16e al een seizoenkaart bij Fey-
enoord. Ik heb heel veel uit- en thuiswedstrijden 
gezien, in binnen- en buitenland. Ik kan dan ook 
niet wachten totdat we weer naar de Kuip mogen. 
 
Tot slot, heb je nog een leuke boodschap voor onze 
jeugdspelers? 
Jazeker. Geniet van je tijd als speler van het 
prachtige SSS. Het is een onvergetelijke tijd en je 
maakt er vrienden voor het leven. Ik ben nu 48 en 
heb nog steeds vrienden uit mijn voetbaljeugd!  
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Voor welk voertuig u ook banden nodig heeft, bij Bandenservice Zuid-West bent u op het juiste adres. Vanuit 

onze vestigingen in Klaaswaal (Z-H) en Noordwijkerhout (Z-H) verzorgen wij al 30 jaar de levering, montage 

en reparatie van banden van personenauto’s, vrachtwagens, landbouw-, grondverzet en industriematerieel. 

Een band verkopen kan iedereen, maar Bandenservice Zuid-West maakt voor u het verschil met kwaliteit, 

vakkennis, ervaring en service.
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Aanleiding 
Geruime tijd geleden werd mij gevraagd of 
ik wat wilde opschrijven uit de geschiedenis 
van SSS. Ik had immers steeds verhalen over 
vroeger. Dit wekte schijnbaar een 
bepaalde vorm van nieuwsgierigheid op. 
Zodoende heb ik besloten om een poging te doen 
een soort doorkijk te geven naar de periode zoals 
bedoeld. Ik realiseer me wel dat ik daarmee 
niet volledig kan zijn en dat het dus moet 
worden gezien als een stukje uit “een rijk 
verleden”. 
 
De redactie van De Knikker is Arie zeer erkentelijk 
voor de bijdrage die hij heeft geleverd. Het tota-
le stuk behelst 12 pagina’s geweldig leesvoer. De 
redactie heeft ervoor gekozen om dit leesplezier 
over verschillende edities te verspreiden. In deze 
editie dus het eerste deel van Arie zijn bijdrage. 
 
De eerlijkheid gebied om eerst wat over 
mezelf te zeggen. Dat lijkt arrogant, maar het is 
misschien toch nodig om te weten hoe sommige 
dingen gaan in je leven. 
 
Ik ben rond 1 oktober 1954 lid geworden van 
SSS. Ik was geen gewoon lid, aldus wijlen Jil 
Barendregt, maar ik was een lid “zonder vaste 
woon- of verblijfplaats”. Ik mocht namelijk niet 
voetballen van mijn ouders. Gedurende ruim 
anderhalf jaar heeft de moeder van Bert en Jan 
Tros mijn voetbalspullen verzorgd. Bert zorg-
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de er steeds voor dat ik over mijn spullen kon 
beschikken, zowel bij de trainingen als bij 
de wedstrijden. Het zal duidelijk zijn dat 
het een bijzondere situatie was. Overigens 
waren gelukkig de meeste, zo niet alle 
spelers, op de hoogte van mijn situatie. 
Genoeg hierover (later had mijn moeder een 
“apart wasprogramma” voor mijn voetbalspullen). 
 
Nu het verleden zoals ik het zelf heb beleefd: 
Op zaterdag 5 augustus 1949, tijdens een 
vriendschappelijke wedstrijd van het 1ste 
elftal, brak keeper Jaap van Zetten zijn been. 
Hij lag in het doel te wachten op verzorging (de 
spalken moesten worden opgehaald in de “keet”). 
Zodoende heb ik, als jongen van 12 jaar 
gezien dat hij een “sjekkie” draaide en 
rookte terwijl hij lag te wachten op verzorging. 
Op dat moment, waar ik bijstond en het kraken 
hoorde, was ik dus ook “stiekem” bij het voetballen. 
 
Jubileumboekjes 
Zoals wellicht bekend, zijn er in het verleden een 
tweetal jubileumboekjes uitgegeven. Daarin is 
uiteraard de geschiedenis opgetekend tot het 
jaar 2000. Een groot aantal gebeurtenissen zijn 
daarin vermeld, met uiteraard de factor voetbal 
als hoofdzaak. 

Rol vrijwilligers 
Ook is daarin benadrukt wat de rol van 
vrijwilligers is geweest. Grote verschillen waren 

Andere tijden 
SSS - deel 1  

door Arie van der Veer 
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er wat dat betreft wel met de periode voor 1964 
en daarna. 

Financieel bestonden de inkomsten voor 1964 
voornamelijk uit contributies, donateurs en 
recettes. Toen ik in 1958 penningmeester 
werd en dat overnam van Jaap Goudswaard, 
was de kas zo goed als leeg. Ik kreeg van 
voorzitter Daan Schop te horen dat dit regelmatig 
gebeurde, maar dat het veelal een tijdelijk 
karakter had (soms zorgde hij zelf voor een 
voorschot). De taak van vrijwilligers bestond tot 
1964 voornamelijk uit het speelklaar maken van 
het veld en soms het toegangspad. Wekelijks 
gebeurde dat en had met name betrek-
king op het verwijderen van uitwerpselen van 
koeien (niet onderschatten) en het vullen van de 
kuilen, die diezelfde dieren hadden aangebracht. 
 
Er was één persoon, die stelselmatig en 
gedurende lange tijd, vrijwilligerswerk 
deed in de “baas zijn tijd”. Dat deed hij 
gedurende vele jaren. Die baas was hij zelf en 
zijn naam was Piet Tros. Hij verzorgde namelijk 
wekelijks de ballen. Het aantal ballen was destijds 
(lees: 1950-1960) beperkt; ze konden in één netje. 
Nog opgemerkt moet worden dat de leren 
ballen nog al eens een scheurtje vertoonden op de 
genaaide naad. Die repareerde hij op zeer 
deskundige manier. Als penningmeester destijds 
kan ik melden dat ik hiervan nooit een rekening 
heb gezien c.q. betaald. 
 
Trainingen zonder bal 
Ook moet opgemerkt worden dat in de 
winter (lees op de dagen dat het ’s avonds 
donker was) zonder bal getraind werd, omdat er geen 
verlichting was. Als het vroor was de 
waterleiding afgesloten. Wassen met koud 
water werd bij de meesten niet nodig geacht. Die 
conditie trainingen leverden meerdere 
keren blessures op aan voornamelijk de 
enkels. Dit werd dan veroorzaakt door de 
oneffenheden in het terrein. Trainer Wasserval (zelf 
werkzaam, naar ik meen te weten, in het St. Francis-

cus ziekenhuis in Rotterdam) adviseerde de enkels 
te beschermen met een zwachtel. Door meerderen 
werd dat advies opgevolgd.  
 
Tijdelijke accommodatie 
De geschetste situatie over “de keet” werd 
feitelijk onhoudbaar. Redenen ook waarom de 
gemeente, vooruitlopend op een verhuizing, 
in 1961 besloot een tijdelijke en zodoende 
verplaatsbare accommodatie neer te zetten. 
Met gezamenlijke vrijwillige inspanning werd 
“plechtig” de oude keet afgebroken, de grond 
bouwrijp gemaakt en voorzieningen getroffen 
met de nutsbedrijven voor de nieuwe opstallen. 
 Kort na de ingebruikname voltrok zich echter 
een ramp voor de vereniging, omdat de nieuwe 
accommodatie door een windhoos volledig werd 
verwoest. Oorzaak en gevolg waren treffend en 
voor de vereniging een uitdaging om tot een 
oplossing te komen. Met gezamenlijke inspanning 
zijn plannen gemaakt om enerzijds de financiële 
gevolgen op te vangen en anderzijds om zo snel 
mogelijk te herbouwen. 
 

Huis een huis collecte 
In de gemeente werd een huis aan huis 
collecte gehouden door een aantal vrijwilligers. 
(Mijn eigen wijk was de Schenkeldijk en een stuk 
van de Oud- Cromstrijensedijk Westzijde vanaf 
de Schenkeldijk tot het eind van de bebouwing 
tot “de Hutte”). Bijna bij elk adres moest ik het 
verhaal vertellen. Heel veel mensen hebben 
financieel bijgedragen. Ook vanuit de 
“voetbalwereld” kwamen reacties en geld. 
Opvallend hierbij was een gift van 3.000,00 
gulden van de voetbalvereniging Huizen. 
Niet onvermeld mag blijven dat later het 
bestuur (lees  Daan Schop, Rinus Baldé en Arie 
van der Veer) naar een receptie zijn geweest bij de 
vereniging Huizen. Zij bestonden, naar ik me 
kan herinneren, 50 jaar. In een groot zalencom-
plex waar enkele honderden mensen aanwezig 
waren, werd dat gevierd. Daan Schop mocht daar, 
desgevraagd, het woord voeren en deed dat op 
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• C. Huisman & ZN. Timmerbedrijf
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een manier die zoveel aandacht kreeg, dat hij 
minutenlang staand applaus kreeg. Omdat we 
vanwege het winterse weer snel naar huis zijn 
gegaan, is verder contact niet mogelijk geweest. 
Later hebben we wel een reactie van het 
bestuur van Huizen ontvangen. Na de 
herbouw hebben we tot 1964 gebruik 
kunnen maken van de herbouwde opstallen.  
 
Centrale bewassing shirts 
Toen ik zelf lid werd, was het dragen van shirts 
met rugnummers nog niet verplicht. Wel had het 
bestuur daarvoor al wel besloten om de shirts van 
het eerste elftal centraal te laten wassen. Reden 
hiervoor was dat er door individuele bewassing 
veel kleurverschil ontstond. De vrouw van bestuurs-
lid Leen Hoogvliet heeft dit het durende meerdere 
jaren gedaan. In het begin werden alleen de wasmid-
delen vergoed, maar later werd dit een vast bedrag. 

Vervoer bij uitwedstrijden 
Het vervoer bij uitwedstrijden van het eerste en 
tweede elftal ging met bussen van Groeneveld uit 
Strijen. Althans vanaf het moment dat ik lid werd. 
 
Bram of Pleun Verkerk (vader van Kees) waren 
chauffeurs. Één of twee keer per jaar werd dat 
contant bij Groeneveld afgerekend. De voetbal-
lers (sommigen met vrouw of verloofde) betaalden 
één gulden. Militairen die dienstplichtig waren 
betaalden niet. Supporters betaalden iets meer. 
Doordat het eerste en tweede elftal soms ver 
moesten reizen (Werkendam, Veenendaal, 
Spakenburg, Wezep enz) gebeurde het wel eens 
dat de chauffeur moeite had om de betreffende 
locatie te vinden. Alleen als Jo Vollaard er bij was 
( en zijn vrouw) ging het soepel. Hij wist praktisch 
overal perfect de route te wijzen. Hij ging dan 
het laatste stuk voorin bij de chauffeur zitten. Jo 
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was chauffeur bij de “Peefabriek” te Puttershoek. 
Hij vertelde: “Als ik een vracht suiker moest afleveren 
op een plaats waar we in de buurt moesten voetbal-
len zocht ik de weg naar de betreffende locatie op”. 
 Uiteraard waren er ook andere chauffeurs. Zeker 
te noemen is Bram Tuk, die, veelal samen met zijn 
vrouw en soms ook zijn dochter, meerdere jaren 
SSS vervoerde. 
 
De derde helft.  
Zolang ik het weet heeft die bestaan. Aan de 
Schenkeldijk ook. In de donkere tijd van het jaar 
werd de stallantaarn aangestoken en opge-
hangen. Jaap Goudswaard en Jil Barendrecht 
verzorgden, naast de warme thee, bier en frisdrank. 
Ook was er een kleine keuze aan etenswaren zoals 
gevulde koeken, mars, koetjesrepen en dergelijke. 
Tijdens wedstrijden van het eerste elftal verkocht 
Henk van Holten pelpinda’s voor langs de lijn. Ook 
werd er na afloop van de wedstrijd veel gerookt 
in de kleedkamers (sigaren, shag en sigaretten). 
Aangezien er uiteraard geen klimaatbeheersing 
was, moest soms de buitendeur open gezet worden. 
 
Opstoppen bij uitwedstrijden 
Bij uitwedstrijden werd praktisch altijd 
opgestopt, ongeacht wat het behaalde resultaat 
was. In een aantal gevallen waren dat de zelfde 
locaties (o.a. café Bestebreurtje in Barendrecht, 
café “Tante Greet” eind Beierlandselaan links om 
de hoek). Uiteraard waren er meerdere adressen. 

Feestavonden 
Feestavonden werden ook gedurende meerde-
re jaren georganiseerd. Deze avonden werden 
op vrijdag gehouden en meestal opgeluisterd 
door gezelschappen die sfeer en gezelligheid 
positief benaderden. Één van de gezelschappen 
waren “DE JONGENS VAN HANK”. Onder lei-
ding van Willie Heijmans en Piet Vetjes hebben 
zij meerdere keren met groot succes opgetreden. 
Naast veel hoogtepunten was er toch een bijzon-
der moment. Adje van der Pluim zong namelijk het 
Biesboslied. Dat  maakte zoveel indruk, dat bij de
volgende keren dat ze kwamen, het een ver-

zoeknummer    was geworden.  Een klein 
probleem was dat enerzijds een aantal spe-
lers nog moest werken op zaterdag tot 12.00 
uur. Anderzijds moest er de zaterdag na de  
feestavond nog gevoetbald worden. Het is mij be-
kend dat op dat moment het verlangen naar de 
derde helft uitzonderlijk groot was. 
 
Toernooien 
Meerdere jaren werden, veelal op 2e Pinksterdag, 
toernooien bezocht. Een volle bus met voetballers, 
bestuurders en supporters ging ’s morgens vroeg 
op reis. Een keer was dat naar Rijssen. Onderweg 
op de heenreis werd opgestopt om zogenaamd 
koffie te drinken. Al was ik daarbij, meen ik te weten 
dat het nogal dorstig weer was, met het gevolg dat 
de eigenaar al ruim voor we vertrokken door zijn 
bier heen was. Of er voetballers op dat moment 
daaraan hebben meegeholpen weet in niet meer, 
maar Zwaluwen Vlaardingen won het toernooi. 
 
Meerdere jaren hebben we op 2e  
Pinksterdag Vrederust bezocht. Vrederust was een  
locatie waar met name geestelijk gehandicapte  
mensen woonden en verzorgd werden. De “lichte”  
gehandicapten waren mensen die enorm  
genoten van onze aanwezigheid tijdens de  
wedstrijden        en        tijdens     de      pauzes.   
Na afloop, kan ik me herinneren, stopten we 
op bij een zaak waar voldoende gelegen-
heid was voor een volle bus met hongerige en  
dorstige mensen (zaak Zielman, achter de 
KMA (Koninklijke Militaire Academie) in Breda). 
 
Voetbalpool 
Nadat in 1954 het betaald voetbal tot stand 
is gekomen, ontstond ook het fenomeen 
“voetbalpool”. Ook SSS ging daaraan 
meedoen. Donderdagavond was het pool 
inleveren bij Jil Barendregt aan huis in de 
Oranjestraat. Vele vrijwilligers hebben er aan
meegewerkt. Velen hebben er aan meegedaan. 
De drukte in het gastvrije huis van Jilles was soms 
overmatig groot. Dit duurde tot de verhuizing in 
1964. 
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Grondverzet en Logistiek vragen om kostbaar materieel. Bij Beequip snappen 

we waar het om gaat. Gebruikt of nieuw: jij weet wat je nodig hebt, wij zorgen 

voor de financiering. Bij ons is je leasecontract snel en simpel geregeld.

Zodat jij weer zingend aan het werk kan. Bereken je leaseprijs op beequip.nl
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De Pen is mij, Leen van Dalen, al enige tijd  
geleden aangeboden door Christiaan Tacq. Een  
geweldige voetballer die helaas gekweld door  
blessures vroegtijdig moest stoppen met zijn  
voetbalcarrière. 
 

In de bovenstaande foto zie je de groep leiders: 
Jeroen Blom, Kees Bouman (helaas overleden), Jos 
van Garderen, ‘Leen van Dalen de hoofdleider’, en 
Jaap de Jonge. Ik weet dat deze groep enorm hebben 
genoten van deelname als leider waarbij wij de herinne-
ring met name die van Kees Bouman koesteren als zeer 
waardevol voor de jeugd van SSS en de vereniging SSS. 
 
Ah goed, een voetbalkamp in Zeist wat houdt dat in? 
 
Het KNVB-voetbalkamp in Zeist 
Vooral jonge spelers van SSS vragen zich af wat een 
voetbalkamp is. Want dat komt nu helaas niet meer 
voor. De KNVB die dit jaarlijks organiseerde is nu 
druk met andere zaken. Toch werd in deze voetbal-
kampen, waar hele dagen werd gevoetbald, op 
geweldig mooie velden veel talent ontwikkeld. 
Meestal in Zeist en soms in Venray. Om het verhaal 
niet te lang te maken, gaat dit stuk over Zeist; daar 
zijn twee voetbalkampen gehouden. In een prachtige 
bosrijke omgeving. Op de velden in Zeist trainde toen 
nog het Nederlands Elftal. Later ging het Nederlands 
Elftal meer naar Katwijk; de vereniging waar Dirk Kuijt 

speelde. Onder deskundige leiding van SSS-spelers die 
vooral geselecteerd waren op balvaardigheid 
gingen we op pad. Enkelen kwamen niet door deze 
test maar mochten vanwege andere onbekende 
kunsten toch een week lang mee als leider. Het 
bestuur van SSS vond het belangrijk om de jeugd, 
ongeveer 40 in totaal, naar de bossen te sturen om daar 
de nodige voetbaltechnieken bij te leren. Het verblijf was 
ongeveer een week en werd op de laatste avond 
afgesloten met een bonte avond. In de voetbalkampen 
bleek dat naast de baltechniek er ook andere kwaliteiten 
waren die veelal in de avond en nacht tot uiting kwamen.  
 
In de tent 
Een stuk of 15 grote tenten stonden als grote groeps-
accommodatie opgesteld. Met zoveel mogelijk in 
een tent (circa 20 personen), de bedden netjes op 
een rij. In de tent was het altijd een gezellige boel; 
kussengevechten en veel geklier. Volgens de spelers 
hele goede muziek die tot in de vroege uurtjes werd 
afgespeeld. Totdat de leiders ingrepen en verder 
geloop en lawaai werd verboden met het 
argument dat dit ten koste zou gaan van de sportieve 
prestaties op het veld. De spelers gaven aan dat de 
leiders snurkten en dat het daarom maar beter is een 
beetje rond te blijven kijken. Tot laat in de nacht was het 
gesis van de cola en het geknisper van de chips te horen. 

De leiders
In de slaaptenten moest je van je af kunnen bijten.  

 

DE PEN
door Leen van Dalen
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Een beetje slaaptekort moest voor lief 
genomen worden. De meeste last werd ervaren van de 
leiders en hoofdleider die je steeds naar je tent 
stuurde. Die sliepen nog minder. Als de jeugd 
eindelijk sliep gingen zij naar hun slaapzak in het 
stro. Het eerste jaar waren dat René Veldhoen 
en Marco Roobol en hoofdleider Leen van Dalen 
(verantwoordelijk voor de goede gang van zaken). Wat 
soms misging. 
  

Het tweede jaar waren de leiders: Jeroen Blom, 
Christiaan Tacq, Jaap de Jonge, Kees Bouwman (helaas 
overleden), Jos van Garderen en hoofdleider Leen van 
Dalen.  
 

 
Het laatste jaar: de leiders die liever niet met 
naam en toenaam vermeld wilden worden. En 
natuurlijk opnieuw hoofdleider Leen van Dalen.  
 
De hoofdleider 
Leen van Dalen had het eigenlijk als 
hoofdleider maar gemakkelijk, dachten ze. Zoals de 
hoofdleider van SSS zelf beweerde sliep hij als 
enige van SSS in het hotel. Wel is bekend dat hij niet 
in de tenten sliep. In dit KNVB-hotel verbleven op dat 
moment Clarence Seedorf en Dennis Bergkamp, 
zij werden daar behandeld voor blessures. Reden 
genoeg voor de SSS-spelers om de trainingen van de
 sterspelers te bekijken en Bergkamp en Seedorf te

ontmoeten. Tijd om handtekeningen te vragen langs 
het veld.  
 
Even terug naar de leiders. De leiders hielden 
alles in de gaten, vooral ‘s nachts. Overdag ging Leen 
boodschappen doen om de spelers van nieuwe chips, 
snoep en flessen cola te voorzien. De leiders zorgden 
voor de rest met vooral het toezicht in de nacht dat 
ieder jaar lastiger werd. Met de verschillende  
deelnemende verenigingen was overdag een  
gezonde rivaliteit opgebouwd. Maar in de nacht werd  
menige ruzie op het veld opgedaan alsnog uitgeknokt. 
Zo zag Kees Bouman en silhouet van een naburige  
tentbewoner, die Jaap de Jonge was, maar aanzag voor 
een speler van Limmen. Die hij in de kraag vatte. Jaap 
kon maar net ontsnappen en ging toen maar een pilsje 
drinken met de andere leiders. 
 
De spelers van SSS waren heel handig in het 
verleggen van grenzen. Alleen al omdat ze weer een 
paar jaar ouder waren geworden en de interesses  
waren veranderd. De dagelijkse activiteiten in de vorm 
van een heuse competitie werd afgewisseld door  
boswandelingen, speurtochten, zwemmen en zo 
maar een beetje rondhangen en stoeien. In de nacht  
kwamen sommigen pas tot leven door medespelers 
buiten de tent te laten overnachten, tandpasta onder  
iemand zijn neus te smeren en met een rietje voor  
verspreiding van dit goedje te zorgen. Maar ook 
door veel chips te eten en de door de hoofdleider 
aangevoerde cola te nuttigen. In de nacht cola drinken 
bleek onvoldoende en sommigen gingen met succes 
op strooptocht. 
 

  
De laatste avond bleek bij het tellen een aantal 
spelers weg te zijn. Dat was thuis niet te verkopen.  
Zij bleken bij Brasserie Restaurant ’t VoorHuys in
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de directe omgeving te zijn aangegaan waar 
de portier de heren wel een verfrissing wilde 
geven. Hier is toen een hartig woordje met hen over 
gesproken. Achteraf werd er hard om gelachen. 
 
Lijst met secundaire voedselverstrekking 
Tijdens het ontbijt viel het op dat de spelers de 
ogen niet open konden houden en was tijdens 
het voetballen hun spelbeleving onder de maat. 
Een eerste levensbehoefte van elke SSS-speler tijdens 
het KNVB-voetbalkamp is chips, cola en sinas. Zonder dit 
geen strijd of overwinning. Na aankomst slonk de eigen 
meegenomen voorraad al in rap tempo. Ook dit had de 
leiding snel door. Op het terrein was nagenoeg niks te 
vinden, ja een snoepautomaat bij het KNVB-zwembad, 
maar daar kwam niet meer uit dan een droge Balisto.    
 
Dit ging niet werken. Hiervoor moest een oplossing 
worden gevonden. Vervolgens ging Leen voor de tent 
zitten en iedereen kon daar zijn bestelling noteren: ’De 
Lijst’  
 

  
Hierop werd nauwkeurig de dagelijkse 
bestelling van iedere individuele speler genoteerd 
inclusief statiegeld en retourflessen werd de Renault 
stationwagen van de hoofdleider afgeladen om te 
vertrekken naar de supermarkt in Zeist. Om 
vervolgens nog voller terug te keren met frisdranken, 
borrelnoten en chips. Deze lijst van emballage en nieuw 
aangeschafte etenswaren en frisdranken werd zeer 
zorgvuldig met betreffende speler financieel  
afgehandeld.  
 
We kwamen natuurlijk om te voetballen. In de nabije om-
geving schitterend mooie velden voor alle voetbalacti-
viteiten. Vanuit het gehele land kwamen verenigingen 
naar de locaties en gaven aan met hun verenigingsvlag 

wie zij waren. Deze vlaggen waren overigens reden om 
te roven en flink ruzie te maken. Eigenlijk ging het om 
voetbal: partijtje, doorlopende competitie, kegelvoetbal 
en nog een tiental andere vormen van voetbal. Waarbij 
aanleg en voetbalkennis en grote sportieve gave waren 
maar deels belangrijk. Dit werd gecompenseerd door 
sportief of onsportief gedrag maar vooral door inzet. 
 
De Tunnel 
Om de voetbalvelden te bereiken moest je door 
een tunnel onder de Woudenbergseweg. Deze 
tunnel begint vlak bij het hoofdkantoor van de 
KNVB en eindigt bij de velden van de KNVB. Als je 
daaruit kwam zag je de mooiste velden die je maar kunt 
bedenken. Enkele keren mochten ook wij hierop 
spelen. Deze “echte velden” van heel mooi gras waren 
goed bijgehouden en deze velden zijn vergelijkbaar 
met de mooiste grasmat van het Feyenoordstadion.  
Nu ligt er voornamelijk kunstgras; wat ontzettend
jammer eigenlijk. 
 
Aan alles komt een eind.  
 
De thuisreis 
Na afscheid genomen te hebben van alle nieuwe 
vrienden uit allerlei (onbekende) dorpen gingen we 
voldaan op huis aan. Alles was goed verlopen en SSS 
Klaaswaal kon terugkijken op een zeer geslaagd voet-
balkamp! Als hoofdleider vond ik het een onvergetelijke 
tijd en prachtig om dit mee te mogen maken. Zeker in het 
jaar waarin mijn eigen dochter, Jeanine van Dalen, als 
eerste meid deel uit maakte van het KNVB-voetbalkamp. 
 

Ik hoop jullie een indruk te hebben gegeven van de 
fantastische tijd die we met elkaar in Zeist hebben 
beleefd. Ten slotte wil ik hierbij de pen overdragen 
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aan Robert Cieremans. Voor Robert heb ik grote 
waardering, hij is een van die stille krachten 
waarop je altijd een beroep kunt doen. Bij de 
veteranen is hij een bepalende speler die het duel niet 
schuwt en als hij niet in het buitenland werkt laat hij nooit 
afweten. De derde helft maakt hij voor twee derde mee 
want tijdig wil hij voor zijn vrouw Bets de nodige zaken 
regelen. 

Als Kees Huisman, chef uitvoering van grote 
projecten van SSS, een beroep op Robert doet dan staat 
hij op zaterdagmorgen vroeg langs het veld om mee te 
werken, timmeren, graven en schilderen; dan staat hij 
er. Voor zijn werk vaart hij over de hele wereld, meestal 
als baggeraar, maar dan wel een bijzondere; hij heeft 
een pet en daar staat op “Kapitein”. Dit is ongeveer
hetzelfde als hoofleider dus. Zijn veteranenmaten
voetballers weten dat hij hele moeilijke studies heeft 
moeten volgen om deze pet op te mogen zetten. 

Ik vind het heel plezierig de Pen door te geven aan 
Robert omdat hij heel veel te vertellen heeft over alle 
zaken die hem bezighouden, zeker met betrekking tot 
zijn grote passie voetballen. Hopelijk is de quarantaine 
in Israël al voorbij. Tot snel met een biertje in de kantine! 

Alstublieft Robert hierbij de 
Pen. Ik vind dat je hem 

verdiend hebt.

Hartelijke groet,  
Leen van Dalen 

 
 
 
 

Dierenliefhebbers 
OPGELET!
Dierenvoeders 

Smidsweg 20 

voor uw hond, 
kat, duif, paard, 
kip en vogel 
tegen ouderwetse 
molenaarsprijzen!

Hier vindt u maalderij ”GREUPMOLEN”:

richting Klaaswaal

richting 
Oud-Beijerland, 
Heinenoord

richting 
Westmaas, 
Mijnsheerenland

BLIJDORP
Smitsweg 20
Klaaswaal (Greup)
volop parkeerruimte
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E-mail: info@jvansteensel.nl
Internet: www.jvansteensel.nl

LOODGIETER  -  CENTRALE VERWARMING

Fa. J. van SteenselFa. J. van Steensel

Mijlweg 84
3295 KH ‘s-Gravendeel

C. Stempels 
Radiateuren
C. Stempels 
Radiateuren

wenst vv ‘s-Gravendeel
veel succes!
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Ook voor bedrijfswagens en campers 
kunt u bij ons terecht

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van: 08.00 - 12.30 uur / 13.30 - 18.00 uur

Zaterdag van: 09.00 - 12.00 uur

Molendijk 17  |  3286 BE  Klaaswaal  |  Tel.: 0186-571512

Restaurant & Partycentrum

’t STAMMINEEKE
Heet u van harte welkom in haar vernieuwde 

à la carte restaurant, serre en buitentuin!

Brabersweg 10 • 3271 LD  Mijnsheerenland • Tel. 0186 - 613061

www.stammineeke.nl
Openingstijden: Maandag: vanaf 16.00 uur geopend. Dinsdag: gesloten

Woensdag t/m. zondag: geopend vanaf 11.00 uur

Bruiloften
Verjaardagsfeesten
Recepties
High-tea

Diner dansant
Besloten feestjes
in de open lucht

Wenst VV SSS Klaaswaal
veel succes!
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Heb je wel eens gedacht om een muziekinstrument te bespelen ? 
Bij muziekvereniging "PRINSES JULIANA" kun je veel kanten op,  van blaasinstrument tot slagwerk. 
Elke dinsdagavond repeteren wij in het P.J. Muziekcentrum, Industrieweg 5 vanaf 19.30 uur, 
het jeugdorkest op donderdagavond van 19.00-19.45 uur en het leerlingenorkest op  
vrijdagavond van 19.00- 19.45 uur. 
Kijken of luisteren, kost niets en je bent van harte welkom. Interesse of vragen ?  
Stuur een mail naar opleidingen@pjklaaswaal.nl 

 

www.pjklaaswaal.nl 
 

Bij muziekvereniging "PRINSES JULIANA" kun je veel kanten op,  van blaasinstrument tot slagwerk.
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Burg. de Zeeuwstraat 7
    3281 AD Numansdorp

    T : 0186 - 65 27 53

DE VERENIGING SSS

03.  Wat is in eerste instantie de reden geweest om te kiezen  

voor SSS?

De bevlogenheid van Kees Versteeg en Bas van der Linden. Er 

werd door hen heel open en duidelijk een beeld geschetst van de 

mogelijkheden maar ook van de problematiek op dat moment. De 

sfeer was na een onrustige periode wat minder en er waren een aantal 

dragende spelers vertrokken. Ik stapte 3 weken voor de voorbereiding 

in, er stond dus veel te gebeuren wat de uitdaging alleen maar mooier 

en groter maakte.

04.  Wat vind je het mooist aan de club SSS?.

De betrokkenheid van de vele mensen is echt heel opvallend. Ik heb 

voor mijn werk veel verenigingen bezocht, met ook daar veel betrokken 

mensen, maar nergens zoals hier. Men komt zelfs graag naar de club 

als er geen wedstrijd is en iedereen is bezig met de ontwikkeling van 

de vereniging. Het is uniek hoe betrokken de mensen achter de bar 

zijn en hoe actief de vrouwenafdeling is, met bijvoorbeeld de Ladies 

night. De betrokkenheid van sponsoren en de vrijwilligers die na een 

dag hard werken nog lopen te ploeteren om de kleedkamers prachtig 

te maken, zegt veel over deze club.

De betrokkenheid houdt echter ook in dat men erg kritisch is. Je 

kunt hier niet zomaar 2-1 winnen, want men wil ook nog vermaakt 

worden. Dat is helemaal niet erg, want dit geeft juist die prachtige 

betrokkenheid weer. Daarbij sta ik open voor meningen en kritiek. 

Ik ben niet SSS, ik ben er slechts een klein onderdeel van. Maar wel 

iemand die benaderbaar is voor hen die zo verwant zijn aan de club.

05. Waar moest je het meest aan wennen bij SSS?

Eigenlijk aan niets. Ik voelde mij er erg snel thuis, kreeg het volste 

vertrouwen en een fantastische spelersgroep om mee te werken. Ze 

waren bereid om hard te werken en het negatieve gevoel dat er was 

maakte snel plaats voor plezier en gretigheid. Ik werk graag heel 

transparant en de club en spelers gaven mij die kans. De eerste drie 

trainingen moest ik de TomTom even goed instellen, maar verder was 

er niets om aan te wennen. 

06. Wat is de reden dat je voor nog een seizoen bij SSS hebt gekozen?

Daar heb ik 2 redenen voor. Allereerst de spelersgroep. Ik heb echt 

heel veel met het hele team. Ik ben mezelf ervan bewust dat het niet 

bij iedereen wederzijds is, maar dat hoort erbij. Mijn band met de 

groep is echt heel sterk. Ongemerkt werk je best intensief samen. En 

buiten de uren op de club ben je er elke dag mee bezig. De groep is 

leergierig, eerlijk, ambitieus en staat er als een team. Ten tweede: We 

hebben nog niets tastbaars. Ik ben aangesteld met een doelstelling. 

Plezier terug, goed voetbal, SSS een gezicht geven en de identiteit 

bewaken. Dat is deels zeker gelukt, maar niet voldoende om afscheid 

te kunnen nemen met een goed gevoel. Overall gezien voel ik me 

gewoon erg goed bij SSS. 

PRESTATIES SSS 1

07. Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen?

Teleurstellend. Ik durf te zeggen dat dit het minste seizoen onder 

mijn leiding was. We hebben zeker een aantal wedstrijden bijzonder 

goed voetbal gespeeld en dat hoorde ik dan ook om me heen. Dit 

team kan ook echt heel goed voetballen. Maar we gaven te vaak 

niet thuis. Ik ben van mening dat er te veel spelers waren die onder 

hun niveau gepresteerd hebben. Daar ben ik trainer van, dus ook 

verantwoordelijk voor en daar baal ik nu nog van. Drie wedstrijden 

voor het einde van het seizoen hadden we zelfs nog kans om de titel 

te pakken. Dan is het einde erg teleurstellend. Er moest dan ook wat 

gebeuren en daar heeft de club gehoor aan gegeven. De selectie 

is al jaren te smal om een heel seizoen dat te doen wat we willen: 

dominant zijn. Daarbij was er te weinig concurrentie. Dat heeft ons 

voor een deel de das omgedaan. Gelukkig is iedereen zich bewust van 

wat er komend seizoen beter moet. 
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Heb je wel eens gedacht om een muziekinstrument te bespelen ? 
Bij muziekvereniging "PRINSES JULIANA" kun je veel kanten op,  van blaasinstrument tot slagwerk. 
 
Spelen met Muziek 
De opleiding bij Prinses Juliana begint met de allerkleinste (2,5 tot 6 jaar in 2 groepen)  
met “Spelen met Muziek”. Dit is zeer laagdrempelige sessies waarin kinderen op speelse muziek leren . 

beleven.  Vanaf 7 jarige leeftijd kan er gestart worden met Blokfluiten en vanaf 8/9 jaar en de 
volgende stap is een muziekinstrument, trompet, klarinet, trombone, hobo…. of slagwerk.  
 

Dinsdagavond repeteert  P.J. in ons Muziekcentrum, Industrieweg 5 
vanaf 19.30 uur en het jeugdorkest op vrijdagmiddag van 16.30-17.45 uur. 
Kijken of luisteren, kost niets en je bent van harte welkom. Interesse of vragen ? 
opleiding@pjklaaswaal.nl  of in ons PJ Muziekcentrum. 0186-573761 
 

www.pjklaaswaal.nl 
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Dierenliefhebbers 
OPGELET!
Dierenvoeders 

Smidsweg 20 

voor uw hond, 
kat, duif, paard, 
kip en vogel 
tegen ouderwetse 
molenaarsprijzen!

Hier vindt u maalderij ”GREUPMOLEN”:

richting Klaaswaal

richting 
Oud-Beijerland, 
Heinenoord

richting 
Westmaas, 
Mijnsheerenland

BLIJDORP
Smitsweg 20
Klaaswaal (Greup)
volop parkeerruimte

0114352.pdf   1 1-11-2013   9:55:19

0148368.pdf   1 28-5-2015   17:08:14

E-mail: info@jvansteensel.nl
Internet: www.jvansteensel.nl

LOODGIETER  -  CENTRALE VERWARMING

Fa. J. van SteenselFa. J. van Steensel

Mijlweg 84
3295 KH ‘s-Gravendeel

C. Stempels 
Radiateuren
C. Stempels 
Radiateuren

wenst vv ‘s-Gravendeel
veel succes!

0153388.pdf   1 17-8-2015   14:37:26

Ook voor bedrijfswagens en campers 
kunt u bij ons terecht

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van: 08.00 - 12.30 uur / 13.30 - 18.00 uur

Zaterdag van: 09.00 - 12.00 uur

Molendijk 17  |  3286 BE  Klaaswaal  |  Tel.: 0186-571512

Restaurant & Partycentrum

’t STAMMINEEKE
Heet u van harte welkom in haar vernieuwde 

à la carte restaurant, serre en buitentuin!

Brabersweg 10 • 3271 LD  Mijnsheerenland • Tel. 0186 - 613061

www.stammineeke.nl
Openingstijden: Maandag: vanaf 16.00 uur geopend. Dinsdag: gesloten

Woensdag t/m. zondag: geopend vanaf 11.00 uur

Bruiloften
Verjaardagsfeesten
Recepties
High-tea

Diner dansant
Besloten feestjes
in de open lucht

Wenst VV SSS Klaaswaal
veel succes!

- 
 

 

Heb je wel eens gedacht om een muziekinstrument te bespelen ? 
Bij muziekvereniging "PRINSES JULIANA" kun je veel kanten op,  van blaasinstrument tot slagwerk. 
Elke dinsdagavond repeteren wij in het P.J. Muziekcentrum, Industrieweg 5 vanaf 19.30 uur, 
het jeugdorkest op donderdagavond van 19.00-19.45 uur en het leerlingenorkest op  
vrijdagavond van 19.00- 19.45 uur. 
Kijken of luisteren, kost niets en je bent van harte welkom. Interesse of vragen ?  
Stuur een mail naar opleidingen@pjklaaswaal.nl 

 

www.pjklaaswaal.nl 
 

Bij muziekvereniging "PRINSES JULIANA" kun je veel kanten op,  van blaasinstrument tot slagwerk.
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mensen, maar nergens zoals hier. Men komt zelfs graag naar de club 

als er geen wedstrijd is en iedereen is bezig met de ontwikkeling van 

de vereniging. Het is uniek hoe betrokken de mensen achter de bar 

zijn en hoe actief de vrouwenafdeling is, met bijvoorbeeld de Ladies 

night. De betrokkenheid van sponsoren en de vrijwilligers die na een 

dag hard werken nog lopen te ploeteren om de kleedkamers prachtig 

te maken, zegt veel over deze club.

De betrokkenheid houdt echter ook in dat men erg kritisch is. Je 

kunt hier niet zomaar 2-1 winnen, want men wil ook nog vermaakt 

worden. Dat is helemaal niet erg, want dit geeft juist die prachtige 

betrokkenheid weer. Daarbij sta ik open voor meningen en kritiek. 

Ik ben niet SSS, ik ben er slechts een klein onderdeel van. Maar wel 

iemand die benaderbaar is voor hen die zo verwant zijn aan de club.

05. Waar moest je het meest aan wennen bij SSS?

Eigenlijk aan niets. Ik voelde mij er erg snel thuis, kreeg het volste 

vertrouwen en een fantastische spelersgroep om mee te werken. Ze 

waren bereid om hard te werken en het negatieve gevoel dat er was 

maakte snel plaats voor plezier en gretigheid. Ik werk graag heel 

transparant en de club en spelers gaven mij die kans. De eerste drie 

trainingen moest ik de TomTom even goed instellen, maar verder was 

er niets om aan te wennen. 

06. Wat is de reden dat je voor nog een seizoen bij SSS hebt gekozen?

Daar heb ik 2 redenen voor. Allereerst de spelersgroep. Ik heb echt 

heel veel met het hele team. Ik ben mezelf ervan bewust dat het niet 

bij iedereen wederzijds is, maar dat hoort erbij. Mijn band met de 

groep is echt heel sterk. Ongemerkt werk je best intensief samen. En 

buiten de uren op de club ben je er elke dag mee bezig. De groep is 

leergierig, eerlijk, ambitieus en staat er als een team. Ten tweede: We 

hebben nog niets tastbaars. Ik ben aangesteld met een doelstelling. 

Plezier terug, goed voetbal, SSS een gezicht geven en de identiteit 

bewaken. Dat is deels zeker gelukt, maar niet voldoende om afscheid 

te kunnen nemen met een goed gevoel. Overall gezien voel ik me 

gewoon erg goed bij SSS. 

PRESTATIES SSS 1

07. Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen?

Teleurstellend. Ik durf te zeggen dat dit het minste seizoen onder 

mijn leiding was. We hebben zeker een aantal wedstrijden bijzonder 

goed voetbal gespeeld en dat hoorde ik dan ook om me heen. Dit 

team kan ook echt heel goed voetballen. Maar we gaven te vaak 

niet thuis. Ik ben van mening dat er te veel spelers waren die onder 

hun niveau gepresteerd hebben. Daar ben ik trainer van, dus ook 

verantwoordelijk voor en daar baal ik nu nog van. Drie wedstrijden 

voor het einde van het seizoen hadden we zelfs nog kans om de titel 

te pakken. Dan is het einde erg teleurstellend. Er moest dan ook wat 

gebeuren en daar heeft de club gehoor aan gegeven. De selectie 

is al jaren te smal om een heel seizoen dat te doen wat we willen: 

dominant zijn. Daarbij was er te weinig concurrentie. Dat heeft ons 

voor een deel de das omgedaan. Gelukkig is iedereen zich bewust van 

wat er komend seizoen beter moet. 
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Voor elk wat wils. Rijk assortiment.

Als regionaal opererende totaalleverancier kennen wij onze klanten 
van haver tot gort. Samen met een selectie van specialisten stellen 
wij daarom een uitgekiend totaal verspakket samen voor de groot- 
en kleinkeuken. onze versspecialisten weten precies wat wij van ze 
verwachten bij de samenstelling van uw boodschappenlijst. Dit
perfecte samenspel maakt dat u, bijna, oneindig kunt variëren in uw 
bestellingen. Ons totale assortiment bestaat dan ook uit niet minder 
dan 25.000 producten. Nee is niet te koop.

VAN ROON  Rijksstraatweg 48 Numansdorp 0186 - 65 40 16  
Het adres voor:  Uw tuin- en terrasbenodigdheden

Bloemen en planten
Werkkleding en -schoenen
Dier- en veevoeders
Paard- en ruiteraccessoires

VAN ROON
Rijksstraatweg 48 
Numansdorp 
0186 - 65 40 16

  

   
   
   
   

Het adres voor:

Uw tuin- en terrasbenodigdheden
Bloemen en planten
Werkkleding en -schoenen
Dier- en veehoeders
Paard- en ruiteraccessoires

Football has 
more cult 
than opera...

/ robeysportswear
WWW.OUDIJZERENMETAALHANDEL.NL

OPHAALSERVICE
 & 

CONTAINER-
SERVICE

BOOMDIJK 35 D
3286 LD KLAASWAAL

0186-573767
06-30776172

THOMASENJOHNNY
VANWANROOIJ

@HOTMAIL.COM

Vestiging Hoekschewaard:
Kerkstraat 8a

3291 AL Strijen
Tel: 078 - 674 13 88

Vestiging Goeree Overfl akkee:
Langeweg 41

3245 KE Sommelsdijk
Tel: 0187 - 486 039

www.srlaccountants.nl

Retèl Van der Linden is een dynamisch accountants- 

en belastingadvieskantoor dat zich dienstbaar maakt 

als fi nanciële dienstverlener mèt naam. Als onafhan-

kelijke en zelfstandige organisatie zijn wij gespeciali-

seerd in dienstverlening aan middelgrote en kleinere 

ondernemingen.
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Voor onafhankelijk en 
betrouwbaar advies 

over
Verzekeringen

Hypotheken
Pensioenen

www.benevia.nl

Eén partner,
twee 
rechterhanden
Van Eijmeren schilders- én onderhoudsbedrijf

Van Eijmeren is al sinds 1865 hét adres voor schilderwerk 
van topkwaliteit. Maar wist u dat we ook een volwaardig 
onderhoudsbedrijf zijn? Handig, want zo hoeft u voor alle 
voorkomende werkzaamheden slechts één nummer bij de 
hand te houden: (0186) 57 15 52. 

Eén partner,

rechterhanden
Van Eijmeren schilders- én onderhoudsbedrijf

vaneijmerenschilders.nl

 

www.plus.nl

van Biene

| Voorstraat 34 | 3286AX Klaaswaal | T: 0186-571521 |
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00 | zo gesloten

IEDERE DAG 
VERRASSEND VEEL 

VOORDEEL BIJ 
PLUS VAN BIENE
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In de rubriek de buitenstaander gaan we in gesprek 
met mensen die niet meer regelmatig bij onze club 
komen maar wel een relatie met de vereniging hebben. 
In deze Knikker komt aan het woord Herwin Zwijgers, 
oud eerste elftal speler in de succes jaren 80 en 90. 

Het is even zoeken naar een gaatje in beide agenda’s 
om het interview te kunnen afnemen. Met name die van
Herwin is nogal gevuld. En dat is niet vreemd sinds 
hij acht jaar geleden het detacheringsbureau “Even 
Werkt !” is gestart. Met niets gestart en inmiddels is de 
onderneming uitgegroeid tot zo’n 150 
medewerkers die bij veel gemeenten 
tijdelijke ondersteuning bieden. Maar 
dan nog wordt er niet stilgezeten want 
er wordt ook de nodige energie ge-
stoken in een andere onderneming, 
Zwijg Communicatie. Ook vanuit deze 
organisatie worden medewerkers ge-
detacheerd bij de diverse gemeen-
ten, maar houden zich dan vooral 
bezig met de communicatieve kant. 

Het was in 1984 dat Herwin zijn 
debuut maakte in het eerste elftal van SSS. Dat speel-
de toen nog op het allerhoogste niveau, de toenmali-
ge eerste klasse. Het was onder trainer Sijm Beuk. He-
laas volgde al snel de degradatie uit het mekka van het 
zaterdagamateurvoetbal. “Meestal stond ik links-
buiten, met eerst Hans Veldhoen achter me, die later 
opgevolgd werd door zijn broer René. Mini noemden we 
die, haha.” Aan één van de wedstrijden op het  hoog-
ste niveau bewaart Herwin nog een mooie herinnering. 
“We speelden uit bij Quick Boys en kort voor tijd werd 
die wedstrijd gestaakt. Moesten we op een dinsdag-
avond nog een keer naar Katwijk om de wedstrijd uit te 
spelen. Zitten we in de bus op weg naar Katwijk en tel-
len we de koppen. Zitten er twaalf spelers in, terwijl we 

al door onze wissels heen waren. Bleek  Bas Snel, die 
nog speciaal vrij had genomen om op tijd te kunnen 
vertrekken de pineut. Die zat voor niks 
in de bus. Achteraf wel lachen natuur-
lijk. De wedstrijd ging overigens verloren.”  

Dat de inbreng van Herwin in de ploeg werd 
gewaardeerd bleek wel uit het feit dat hij in 1986 tot 
sportman van het jaar werd gekozen. Herwin heeft de 
nodige trainers wel mee gemaakt bij SSS. “Na Sijm 
Beuk kwam Theo de  Waard, Reinier Kreijermaat, René 

Vermunt, Ad Bijl, Dick Stoker en in 
mijn laatste jaar had ik Kees Crailo 
als trainer” somt hij de rij trainers 
op. “Toen had ik er zo on-
geveer twaalf jaar in het 
eerste elftal opzitten, heb ik nog een tijdje 
in het tweede gespeeld en ben uiteinde-
lijk naar het derde afgezakt en heb daar 
nog twee jaar in gespeeld. Met jongens 
zoals John van Zetten, Peter Snijders, 
Gerard Stolk, Wilfred Bakker en Leonard 
Vermaas, was dat ook een leuke tijd.” 

Nadat Herwin een aantal jaren in de directie van een 
groot adviesbureau had gezeten begon het gevoel te 
kriebelen om voor zichzelf te beginnen. “Ik zag eigenlijk 
wel mogelijkheden om op mijn manier mensen te kunnen 
detacheren bij gemeenten, zodat zij daar goed mee 
geholpen waren. Een niche markt. Dat was niet wat het 
adviesbureau nastreefde en zodoende ben ik voor me-
zelf gestart.”  Het resultaat mag er gezien het boven-
staande best zijn. Naast de beide bedrijven ontstond 
er nog één maar dan wel op een heel ander gebied. 
“In 2019 kochten we een huis in Italië. Eigenlijk moest 
daar erg veel aan gebeuren om het weer bewoonbaar 
te krijgen, maar dat is aardig gelukt. Maar het was niet 
alleen een huis, maar er was ook een olijfboomgaard bij. 

DE BUITENSTAANDER
Door Bas van der Linden
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Dierenliefhebbers 
OPGELET!
Dierenvoeders 

Smidsweg 20 

voor uw hond, 
kat, duif, paard, 
kip en vogel 
tegen ouderwetse 
molenaarsprijzen!

Hier vindt u maalderij ”GREUPMOLEN”:

richting Klaaswaal

richting 
Oud-Beijerland, 
Heinenoord

richting 
Westmaas, 
Mijnsheerenland

BLIJDORP
Smitsweg 20
Klaaswaal (Greup)
volop parkeerruimte

0114352.pdf   1 1-11-2013   9:55:19

0148368.pdf   1 28-5-2015   17:08:14

E-mail: info@jvansteensel.nl
Internet: www.jvansteensel.nl

LOODGIETER  -  CENTRALE VERWARMING

Fa. J. van SteenselFa. J. van Steensel

Mijlweg 84
3295 KH ‘s-Gravendeel

C. Stempels 
Radiateuren
C. Stempels 
Radiateuren

wenst vv ‘s-Gravendeel
veel succes!

0153388.pdf   1 17-8-2015   14:37:26

Ook voor bedrijfswagens en campers 
kunt u bij ons terecht

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van: 08.00 - 12.30 uur / 13.30 - 18.00 uur

Zaterdag van: 09.00 - 12.00 uur

Molendijk 17  |  3286 BE  Klaaswaal  |  Tel.: 0186-571512

Restaurant & Partycentrum

’t STAMMINEEKE
Heet u van harte welkom in haar vernieuwde 

à la carte restaurant, serre en buitentuin!

Brabersweg 10 • 3271 LD  Mijnsheerenland • Tel. 0186 - 613061

www.stammineeke.nl
Openingstijden: Maandag: vanaf 16.00 uur geopend. Dinsdag: gesloten

Woensdag t/m. zondag: geopend vanaf 11.00 uur

Bruiloften
Verjaardagsfeesten
Recepties
High-tea

Diner dansant
Besloten feestjes
in de open lucht

Wenst VV SSS Klaaswaal
veel succes!
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Heb je wel eens gedacht om een muziekinstrument te bespelen ? 
Bij muziekvereniging "PRINSES JULIANA" kun je veel kanten op,  van blaasinstrument tot slagwerk. 
Elke dinsdagavond repeteren wij in het P.J. Muziekcentrum, Industrieweg 5 vanaf 19.30 uur, 
het jeugdorkest op donderdagavond van 19.00-19.45 uur en het leerlingenorkest op  
vrijdagavond van 19.00- 19.45 uur. 
Kijken of luisteren, kost niets en je bent van harte welkom. Interesse of vragen ?  
Stuur een mail naar opleidingen@pjklaaswaal.nl 

 

www.pjklaaswaal.nl 
 

Bij muziekvereniging "PRINSES JULIANA" kun je veel kanten op,  van blaasinstrument tot slagwerk.
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Burg. de Zeeuwstraat 7
    3281 AD Numansdorp

    T : 0186 - 65 27 53

DE VERENIGING SSS

03.  Wat is in eerste instantie de reden geweest om te kiezen  

voor SSS?

De bevlogenheid van Kees Versteeg en Bas van der Linden. Er 

werd door hen heel open en duidelijk een beeld geschetst van de 

mogelijkheden maar ook van de problematiek op dat moment. De 

sfeer was na een onrustige periode wat minder en er waren een aantal 

dragende spelers vertrokken. Ik stapte 3 weken voor de voorbereiding 

in, er stond dus veel te gebeuren wat de uitdaging alleen maar mooier 

en groter maakte.

04.  Wat vind je het mooist aan de club SSS?.

De betrokkenheid van de vele mensen is echt heel opvallend. Ik heb 

voor mijn werk veel verenigingen bezocht, met ook daar veel betrokken 

mensen, maar nergens zoals hier. Men komt zelfs graag naar de club 

als er geen wedstrijd is en iedereen is bezig met de ontwikkeling van 

de vereniging. Het is uniek hoe betrokken de mensen achter de bar 

zijn en hoe actief de vrouwenafdeling is, met bijvoorbeeld de Ladies 

night. De betrokkenheid van sponsoren en de vrijwilligers die na een 

dag hard werken nog lopen te ploeteren om de kleedkamers prachtig 

te maken, zegt veel over deze club.

De betrokkenheid houdt echter ook in dat men erg kritisch is. Je 

kunt hier niet zomaar 2-1 winnen, want men wil ook nog vermaakt 

worden. Dat is helemaal niet erg, want dit geeft juist die prachtige 

betrokkenheid weer. Daarbij sta ik open voor meningen en kritiek. 

Ik ben niet SSS, ik ben er slechts een klein onderdeel van. Maar wel 

iemand die benaderbaar is voor hen die zo verwant zijn aan de club.

05. Waar moest je het meest aan wennen bij SSS?

Eigenlijk aan niets. Ik voelde mij er erg snel thuis, kreeg het volste 

vertrouwen en een fantastische spelersgroep om mee te werken. Ze 

waren bereid om hard te werken en het negatieve gevoel dat er was 

maakte snel plaats voor plezier en gretigheid. Ik werk graag heel 

transparant en de club en spelers gaven mij die kans. De eerste drie 

trainingen moest ik de TomTom even goed instellen, maar verder was 

er niets om aan te wennen. 

06. Wat is de reden dat je voor nog een seizoen bij SSS hebt gekozen?

Daar heb ik 2 redenen voor. Allereerst de spelersgroep. Ik heb echt 

heel veel met het hele team. Ik ben mezelf ervan bewust dat het niet 

bij iedereen wederzijds is, maar dat hoort erbij. Mijn band met de 

groep is echt heel sterk. Ongemerkt werk je best intensief samen. En 

buiten de uren op de club ben je er elke dag mee bezig. De groep is 

leergierig, eerlijk, ambitieus en staat er als een team. Ten tweede: We 

hebben nog niets tastbaars. Ik ben aangesteld met een doelstelling. 

Plezier terug, goed voetbal, SSS een gezicht geven en de identiteit 

bewaken. Dat is deels zeker gelukt, maar niet voldoende om afscheid 

te kunnen nemen met een goed gevoel. Overall gezien voel ik me 

gewoon erg goed bij SSS. 

PRESTATIES SSS 1

07. Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen?

Teleurstellend. Ik durf te zeggen dat dit het minste seizoen onder 

mijn leiding was. We hebben zeker een aantal wedstrijden bijzonder 

goed voetbal gespeeld en dat hoorde ik dan ook om me heen. Dit 

team kan ook echt heel goed voetballen. Maar we gaven te vaak 

niet thuis. Ik ben van mening dat er te veel spelers waren die onder 

hun niveau gepresteerd hebben. Daar ben ik trainer van, dus ook 

verantwoordelijk voor en daar baal ik nu nog van. Drie wedstrijden 

voor het einde van het seizoen hadden we zelfs nog kans om de titel 

te pakken. Dan is het einde erg teleurstellend. Er moest dan ook wat 

gebeuren en daar heeft de club gehoor aan gegeven. De selectie 

is al jaren te smal om een heel seizoen dat te doen wat we willen: 

dominant zijn. Daarbij was er te weinig concurrentie. Dat heeft ons 

voor een deel de das omgedaan. Gelukkig is iedereen zich bewust van 

wat er komend seizoen beter moet. 
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Heb je wel eens gedacht om een muziekinstrument te bespelen ? 
Bij muziekvereniging "PRINSES JULIANA" kun je veel kanten op,  van blaasinstrument tot slagwerk. 
 
Spelen met Muziek 
De opleiding bij Prinses Juliana begint met de allerkleinste (2,5 tot 6 jaar in 2 groepen)  
met “Spelen met Muziek”. Dit is zeer laagdrempelige sessies waarin kinderen op speelse muziek leren . 

beleven.  Vanaf 7 jarige leeftijd kan er gestart worden met Blokfluiten en vanaf 8/9 jaar en de 
volgende stap is een muziekinstrument, trompet, klarinet, trombone, hobo…. of slagwerk.  
 

Dinsdagavond repeteert  P.J. in ons Muziekcentrum, Industrieweg 5 
vanaf 19.30 uur en het jeugdorkest op vrijdagmiddag van 16.30-17.45 uur. 
Kijken of luisteren, kost niets en je bent van harte welkom. Interesse of vragen ? 
opleiding@pjklaaswaal.nl  of in ons PJ Muziekcentrum. 0186-573761 
 

www.pjklaaswaal.nl 
 

Nu persen we zelf onze eigen olijfolie, onder de naam 
Di LorenZetto. Niet alleen van onze eigen boomgaard, 
maar ook van olijfboeren in de buurt. Mijn vrouw Diana 
houdt zich daar vooral mee bezig. Het is een volledig 
handmatige teelt en de olie zit binnen 24 uur na het 
plukken in het blik. En is in Nederland via onze website 
te koop. Dit willen we graag verder uit gaan bouwen.”  

Na de verhuizing naar buiten Klaaswaal eindigde de 
voetbalcarrière van Herwin. Inmiddels is hij woonachtig 
in Nieuwerkerk aan den IJssel en speelt de jongste zoon 
bij de vv Nieuwerkerk. “Ik ben trainer van dat elftal en 
dat is erg leuk om te doen. Mijn twee dochters voetbal-
len niet, maar doen aan judo of hardlopen.” Zelf is Her-
win ook actief als hardloper. In 2014 heb ik de marathon 
gelopen, super gaaf om te doen. Nu ga ik zo’n twee 
keer per week 10  kilometer op pad om fit te blijven. 
Wie weet loop ik nog een keer een marathon.”  

Het contact met SSS is er nog steeds. “Ik volg de uitsla-
gen eigenlijk ieder weekend, en kom zo’n twee keer per 
jaar wel een wedstrijd van het eerste kijken. Daarnaast 

word ik op maandagochtend vaak even bijgepraat door 
Bas van der Heiden, die binnen Even Werkt de financië-
le man is.” Niet alleen binnen de organisatie speelt een 
oud-medespeler een rol, maar ook erbuiten. “Binnen-
kort gaan we vanuit Nieuwegein verhuizen naar Nieu-
werkerk a/d IJssel, waar nu ons nieuwe bedrijfspand 
wordt gebouwd. Dat wordt ingericht door het bedrijf 
van ook een oud SSS eerste elftalspeler Leo Schouten 
( Kantoorinrichter SV, hoofdsponsor van SSS vrouwen, 
red.). Leo heeft ook het pand hier in Nieuwegein naar 
volle tevredenheid volledig voor ons ingericht”  
 



SCOREN DOE 
JE SAMEN!

Ames 
Autobedrijf
wenst jullie 
een sportief 
seizoen

Tel. 078 - 64 84 201www.ames.nl
Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk, ‘s-Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)
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Veroorzaakt door de coronapandemie blijft 
Tafel 3 nog altijd wekelijks leeg. Geen geouwehoer, 
positief of negatief  over het 1e elftal, een 
scheidsrechter, of wat dan ook. We schrijven 13 
maart 2021. De zaterdagen worden inmiddels 
op een andere manier ingevuld, wat dat dan ook 
moge zijn. En zo af en toe hoor je dat iemand 
“de voetbal” nog niet heeft gemist. Ik hoop dan 
altijd maar dat het komt doordat het afgelopen tijd 
donkere koude wintermaanden zijn geweest en 
het niet aantrekkelijk is om de deur uit te gaan. 

En eerlijk is eerlijk, ik merk het ook en zie 
andere ook op plekken op een zaterdag die je 
normaal niet zou verwachten.  Je prent jezelf in dat 
dit niet hoort bij jouw zaterdagse leven. Je wilt de 
nieuwe zaterdagbestedingen niet toelaten met het 
gevaar dat die de plaats van “de voetbal” in gaan 
nemen als er straks weer gevoetbald kan worden. 
Dat valt met je eigen geweten niet uit te leggen. 

Het zal toch niet zo zijn dat ik wekelijks op zaterdag 
bij de ambulante slager Van Zuidland uit Dirksland 
op het Oranjeplein sta om een stukje vlees te 
kopen. Nee, desnoods speel ik dan om 16.00 
uur met ons team uit in Zuidland of Dirksland op 
een hobbelig veld 4 ergens achter op een com-
plex met een “drama” thuisfluiter, verloren met 
1-0 door een onterechte pingel en na afloop een 
biertje in de kantine waar de geur van verlopen 
bakolie te ruiken is. Dat we dan laat klaar zijn en 
ik dan net nog even het laatste pilsje op SSS kan 

meepakken, vlak voordat Martin “het is tijd, de 
hoogste tijd” opzet neem ik dan even voor lief.
Volgende week spelen we om 12.00 uur thuis, 
dan halen we die opgelopen “schade” dubbel en 
dwars in.  

Wat normaal was is ineens bijzonder en waar je 
soms tegenop zag hoop je nu gewoon mee te 
maken. We hebben er alles voor over om op de 
zaterdag alle flauwekul op tafel (3) te gooien, daar 
achter te laten en rond 19.00 uur weer huiswaarts 
te keren met of zonder eieren van Roodbol; ook 
dat maakt inmiddels niet meer uit. Zelfs het kopen 
van loten voor “het Rad”, het tientje in de pot zijn 
al 2 simpele acties de we snel terug willen hebben. 
Gelukkig konden we loten lopen voor het “Kerst 
rad” en het “Paas rad”. Even naar de commissie-
kamer om de loten te kopen , een praatje met Arie 
de Jongh, Jan Roodbol  en Bert Bos. Man, man, 
wat was dat “thuiskomen”. Toen wist ik het zeker. Ik 
hoop dat het goed gaat met slager Van Zuidland 
uit Dirksland, maar zodra “de voetbal” weer open 
gaat, ben ik bang dat hij mij niet meer ziet. Ik zal 
nog wel aan hem denken, als we uit naar Zuidland 
of Dirksland moeten, zo rond half december, een 
graadje of 4, windkracht 6 en dreigende hagel-
buien. Dat alles neem ik voor lief om die “gewone” 
zaterdag die we al 50 jaar gewend zijn, terug te 
krijgen. 

Ik hoop een ieder snel weer te mogen zien op 
onze mooie club.  Tot het volgende hoofdstuk

 
 
 

Door de ogen van Tafel 3

‘Tafel 3 blijft leeg....’ 
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In het kader van bijna 76 jaar Bevrijding vind ik het 
gepast om in deze speciale Knikker iets te vertellen 
over deze periode. 

De jaren 1939/1940 hadden ook voor een 
vereniging als SSS grote gevolgen. Nadat de mobi-
lisatie een feit was, moesten tal van leden onder de
 wapenen en dat leverde natuurlijk problemen op 
met het samenstellen van de elftallen. Later zouden 
nog meer leden de club moeten verlaten in verband 
met de tewerkstelling in Duitsland: de Arbeitseinsatz. 

Op 4 juli 1940 werd daarom op een gecombineerde 
ledenvergadering van VIOS uit Numansdorp en SSS 
uit Klaaswaal besloten om in deze moeilijke tijden op 
te gaan in KNC: Klaaswaal Numansdorp Combinatie. 
De wedstrijden werden gespeeld op een stuk grasland  
bij de Alexanderhoeve, halverwege Klaaswaal en 
Numansdorp. Veel is daar niet gevoetbald, omdat de 
bezetter allerlei beperkende maatregelen uitvaardig-
de. Zo moest  er voor wedstrijden 14 dagen van tevo-
ren een vergunning aangevraagd worden. Rotterdamse 
clubs moesten het steeds vaker laten afweten. Toen de 
Hoekse Waard “spergebied” werd , mocht er helemaal 
niet meer gevoetbald worden en werkte KNC zijn wed-
strijden af in Barendrecht. 
 

Uiteindelijk werd 
er niet meer 
gevoetbald, maar 
dankzij met name 
Leen van ’t Hof 
en Daan Schop 
bleef de vereni-

ging op de been. Er werden atletiekwedstrijden geor-
ganiseerd tussen Hoeksewaardse clubs. Het gebeurde 
dat dit soort wedstrijden werd 

bijgewoond door 2000 mensen. Direct na de oorlog 
begon men weer te voetballen. Nog steeds KNC en 
in Klaaswaal daar Numansdorp in 1944 onder water 
was gezet door de bezetter. Pas in 1946 mochten de 
inwoners van Numansdorp  weer naar huis. 
Aan het eind van 1946 organiseerde KNC  een 
feestavond in het Wapen van Cromstrijen(op de plaats 
waar nu Rookmaker zit) in Numansdorp. Daarbij werd 
door Daan Schop gemeld dat er vanaf 1947 een eind 
zou komen aan de samenwerking daar VIOS heropge-
richt werd als NSVV. Het kon de pret bij de aanwezigen 
niet drukken. Piet Witte en Huib Bervoets zorgden voor 
de muzikale noot tijdens het bal na. Waar maak je het 
tegenwoordig nog mee dat partijen feestend uit elkaar 
gaan? 
 

SSS in 
oorlogstijd 
Door Arie de Jongh 

De foto’s betreffen het elftal van KNC, het bestuur van 
KNC en de reglementen van de tijdelijke fusieclub. 
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100 jaar SSS, een historische mijlpaal in de 
geschiedenis van onze club. Het had een jaar vol 
festiviteiten moeten zijn om dit te vieren. Het werd 
echter stil op de club… Een pandemie gooide roet in 
het eten en zorgt tot op de dag van vandaag voor een 
gesloten kantine. De kantine waar wij de laatste jaren 
als businessclub regelmatig met onze leden samen
kwamen om gezellige avonden te organiseren. Een bier-
proeverij, The Amazing Stroopwafels live na afloop van een 
thuiswedstrijd van het eerste, een wijnproeverij of een 
sponsoravond met mooie aansprekende gastsprekers….  
 
Wij denken met weemoed terug aan een 
willekeurige sponsoravond… rijen stoelen naast elkaar, 
een podium met daarachter een spandoek met daarop 
een enorme bliek en de gevleugelde uitspraak: zonder 
strijd, geen overwinning. De kantine is afgeladen, er 
klinkt applaus, Jan-Dirk Stouten komt op en onderwerpt 
vooraanstaande SSS’ers en de prominente gastspreker 
aan een spervuur van vragen en probeert die ene uitspraak 
te ontlokken om de boel op scherp te zetten en een lach 
op een ieders gezicht te laten verschijnen. Na afloop van 
het officiële programma wordt onder het genot van een 
hapje en een biertje met elkaar de avond geëvalueerd.  
 
Het lijkt allemaal lichtjaren geleden….. 
 
Ondanks dat kijken wij vooruit! En kijken wij ernaar 
uit om voor onze leden weer dergelijke gezellige 
activiteiten aan te mogen bieden. De situatie laat 
het helaas op korte termijn nog niet toe om een 
samenzijn te organiseren, maar wij hebben onze 
hoop gevestigd op het volgende seizoen. De 
agenda blijft voorlopig leeg, maar we stromen over 
van de geweldige ideeën. Zodra we weer mogen 
zullen de ideeën gedeeld worden met onze leden en 
bieden we hen weer mooie avondvullende programma’s.    

Bijzondere tijden voor de 
businessclub SSS Klaaswaal

Heeft u ook interesse om met uw bedrijf lid te 
worden van de businessclub van SSS Klaaswaal? 
Neem dan contact op met één van onderstaan-
de contactpersonen. Het tarief per voetbalseizoen 
bedraagt € 495,00 (excl. BTW) en u krijgt hiervoor terug:  

-  Vermelding logo en link naar 
uw bedrijfswebsite op de website van SSS 

-  Logo vermelding op TV schermen kantine SSS 

-  4 tot 5 evenementen per jaar, 
waar u met andere ondernemers samenkomt 

-  Gastspreker in kantine SSS/locatie 

-  Georganiseerd bezoek 
competitiewedstijden SSS (uit/thuis)
  
-  Mogelijkheid tot organisatie businessclub 
bijeenkomst bij u op het bedrijf 
 
Pas goed op uzelf en uw naasten en blijf 
gezond! Voor nu rest nog even geduld en 
hopelijk tot snel op één van onze bijeenkomsten!  
 
Met sportieve groet, 
Bestuur Businessclub SSS Klaaswaal 
 
Arvid de Bie 
Jeroen Blom 
Jan Boonstoppel 
Jaap de Jonge 
George Snijders 
Christiaan Tacq 
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Bij inlevering van 
deze advertentie 
een proefles voor 
slechts 25 euro!

| Molendijk 156 | 3286 BK Klaaswaal | 
| tel. (0186) 57 11 62 | 

| rijschool.vanlent@hetnet.nl |  

de leverancier voor de 
zakelijke en sportieve markt!

Uw bedrijfswagenspecialist

info@bedrijfswagencentrumhw.nl
www.bedrijfswagencentrumhw.nl

Smidsweg 1b
3286 LC Klaaswaal

T (0186) 579 440
F (0186) 579 450  

 Verkoop van nieuwe- en gebruikte bedrijfswagens

  Merkonafhankelijk

Lease

 Inruil / Inkoop personen- en bedrijfswagens

Uw bedrijfswagenspecialist
Richard Both 06 - 27 05 04 44

BEDRIJFSWAGENCENTRUM
HOEKSCHE WAARD

Welkom bij 
Mediq Apotheek

Mediq Apotheek Numansdorp  Bu rgemeester de Zeeuwst raat 22a, 3281 AJ Numansdorp Tel: (0186) 65 40 83
Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17.30 uur 

Mediq Apotheek Klaaswaal Kerkst raat 28, 3286 AK Klaa swaal Tel: (0186) 57 57 01
Openingstijden

Bu rgemeester de Zeeuwst raat 22a, 3281 AJ Numansdorp Tel: (0186) 65 40 83

Wist u dat Mediq Apotheek Klaaswaal 
6 dagen in de week geopend is?

Van 8:30 tot 17:30 uur

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN

: maandag t/m zaterdag van 8:30 tot 17.30 uur

Wij helpen u vlot en deskundig aan medicijnen die door uw arts zijn 
voorgeschreven. Dat is de kern van onze dienstverlening. Maar we 
hebben meer voor u in huis. Zoals een ruime keuze in 
zelfzorgmiddelen: van hoestdrank tot pijnstillers, van pleisters tot 
huidverzorging, van maagproducten tot voedingssupplementen. 
En onze kennis, die krijgt u er gratis bij. Want van Mediq Apotheek 
mag u meer verwachten.
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Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

SSS Klaaswaal brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel

verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Klaaswaal

en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank Het Haringvliet ondersteunt SSS Klaaswaal

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

Altijd het beste buigwerk!

Paral le lweg 28 -  3286 LR Klaaswaal
www.r i j soort .n l  -  info@ri j soort .n l  -  Tel . :+31 (0)186 572 822 
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De organisatie van het Paasrad kijkt terug op een 
succesvol vervolg op de digitale boutmiddag. Jan 
Roodbol, Arie de Jongh en Bert Bos verkochten in totaal 
500 enveloppen met loten. Het blijkt maar weer dat ons 
cluppie leeft, ondanks Covid 19 en alle beperkingen 
die hier achter vandaan komen. De kantine is gesloten, 
nog niet iedereen mag zonder meer lekker voetbal-
len, maar de verbondenheid blijft! Fantastisch SSS’ers!

Vijf rondes van 25 prijzen, afgewisseld met mooie 
filmpjes uit de rijke SSS historie en een kleine 
SSS quiz waarbij Miranda van der Linden en Elle 
Kruithof in de prijzen vielen. Dit alles was te 
volgen via YouTube en Facebook. 145 tasjes met gratis 
prijzen en 125 andere prijzen konden door lotenkopers 
en winnaars de dagen daarna opgehaald worden.

entV A N

r i j s c h o o l

NIEUW
TAXI-RIJBEWIJS



Bij inlevering van 
deze advertentie 
een proefles voor 
slechts 25 euro!

| Molendijk 156 | 3286 BK Klaaswaal | 
| tel. (0186) 57 11 62 | 

| rijschool.vanlent@hetnet.nl |  

de leverancier voor de 
zakelijke en sportieve markt!

Uw bedrijfswagenspecialist

info@bedrijfswagencentrumhw.nl
www.bedrijfswagencentrumhw.nl

Smidsweg 1b
3286 LC Klaaswaal

T (0186) 579 440
F (0186) 579 450  

 Verkoop van nieuwe- en gebruikte bedrijfswagens

  Merkonafhankelijk

Lease

 Inruil / Inkoop personen- en bedrijfswagens

Uw bedrijfswagenspecialist
Richard Both 06 - 27 05 04 44

BEDRIJFSWAGENCENTRUM
HOEKSCHE WAARD

Welkom bij 
Mediq Apotheek

Mediq Apotheek Numansdorp  Bu rgemeester de Zeeuwst raat 22a, 3281 AJ Numansdorp Tel: (0186) 65 40 83
Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17.30 uur 

Mediq Apotheek Klaaswaal Kerkst raat 28, 3286 AK Klaa swaal Tel: (0186) 57 57 01
Openingstijden

Bu rgemeester de Zeeuwst raat 22a, 3281 AJ Numansdorp Tel: (0186) 65 40 83

Wist u dat Mediq Apotheek Klaaswaal 
6 dagen in de week geopend is?

Van 8:30 tot 17:30 uur

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN

: maandag t/m zaterdag van 8:30 tot 17.30 uur

Wij helpen u vlot en deskundig aan medicijnen die door uw arts zijn 
voorgeschreven. Dat is de kern van onze dienstverlening. Maar we 
hebben meer voor u in huis. Zoals een ruime keuze in 
zelfzorgmiddelen: van hoestdrank tot pijnstillers, van pleisters tot 
huidverzorging, van maagproducten tot voedingssupplementen. 
En onze kennis, die krijgt u er gratis bij. Want van Mediq Apotheek 
mag u meer verwachten.

SSS_magazine_editie3_DEF.indd   38 28-6-2016   10:32:03

entV A N

r i j s c h o o l

NIEUW
TAXI-RIJBEWIJS



Bij inlevering van 
deze advertentie 
een proefles voor 
slechts 25 euro!

| Molendijk 156 | 3286 BK Klaaswaal | 
| tel. (0186) 57 11 62 | 

| rijschool.vanlent@hetnet.nl |  

de leverancier voor de 
zakelijke en sportieve markt!

Uw bedrijfswagenspecialist

info@bedrijfswagencentrumhw.nl
www.bedrijfswagencentrumhw.nl

Smidsweg 1b
3286 LC Klaaswaal

T (0186) 579 440
F (0186) 579 450  

 Verkoop van nieuwe- en gebruikte bedrijfswagens

  Merkonafhankelijk

Lease

 Inruil / Inkoop personen- en bedrijfswagens

Uw bedrijfswagenspecialist
Richard Both 06 - 27 05 04 44

BEDRIJFSWAGENCENTRUM
HOEKSCHE WAARD

Welkom bij 
Mediq Apotheek

Mediq Apotheek Numansdorp  Bu rgemeester de Zeeuwst raat 22a, 3281 AJ Numansdorp Tel: (0186) 65 40 83
Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17.30 uur 

Mediq Apotheek Klaaswaal Kerkst raat 28, 3286 AK Klaa swaal Tel: (0186) 57 57 01
Openingstijden

Bu rgemeester de Zeeuwst raat 22a, 3281 AJ Numansdorp Tel: (0186) 65 40 83

Wist u dat Mediq Apotheek Klaaswaal 
6 dagen in de week geopend is?

Van 8:30 tot 17:30 uur

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN

: maandag t/m zaterdag van 8:30 tot 17.30 uur

Wij helpen u vlot en deskundig aan medicijnen die door uw arts zijn 
voorgeschreven. Dat is de kern van onze dienstverlening. Maar we 
hebben meer voor u in huis. Zoals een ruime keuze in 
zelfzorgmiddelen: van hoestdrank tot pijnstillers, van pleisters tot 
huidverzorging, van maagproducten tot voedingssupplementen. 
En onze kennis, die krijgt u er gratis bij. Want van Mediq Apotheek 
mag u meer verwachten.

SSS_magazine_editie3_DEF.indd   38 28-6-2016   10:32:03

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

SSS Klaaswaal brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel

verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Klaaswaal

en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank Het Haringvliet ondersteunt SSS Klaaswaal

Waardoor
iedereen
wint.

Uw club én
de buurt

versterken.

Altijd het beste buigwerk!

Paral le lweg 28 -  3286 LR Klaaswaal
www.r i j soort .n l  -  info@ri j soort .n l  -  Tel . :+31 (0)186 572 822 

perfect in elke 
bocht 

©
Altijd in beweging

0133507.pdf   1 19-9-2014   9:00:28

0133507.pdf   1 19-9-2014   9:00:28

T o T a l E  o N T z o r g I N g  I N  k E u k E N s  E N  b a D k a m E r s  

uNIEkE all-IN sErvICE voor woNINgvErHuurDErs

Woon-Care B.V.

Chr. Huygensstraat 30

3281 ND Numansdorp

T 06 - 36 02 45 75

F 0186 - 57 59 83

E info@woon-care.nl

I www.woon-care.nl

Reca Montagebedrijf B.V.

Chr. Huygensstraat 30

3281 ND Numansdorp

T  0186 - 57 58 52

F 0186 - 57 59 83

E info@recamontage.nl

I www.recamontage.nl

Woon-Care B.V.

Chr. Huygensstraat 30

3281 ND Numansdorp

T 06 - 36 02 45 75

F 0186 - 57 59 83

E info@woon-care.nl

I www.woon-care.nl

Reca Montagebedrijf B.V.

Chr. Huygensstraat 30

3281 ND Numansdorp

T  0186 - 57 58 52

F 0186 - 57 59 83

E info@recamontage.nl

I www.recamontage.nl

Woon-Care B.V.

Chr. Huygensstraat 30

3281 ND Numansdorp

T 06 - 36 02 45 75

F 0186 - 57 59 83

E info@woon-care.nl

I www.woon-care.nl

Reca Montagebedrijf B.V.

Chr. Huygensstraat 30

3281 ND Numansdorp

T  0186 - 57 58 52

F 0186 - 57 59 83

E info@recamontage.nl

I www.recamontage.nl

0097706.pdf   1 22-1-2013   10:26:15

SSS_magazine_editie3_DEF.indd   23 28-6-2016   10:30:35

Smidsweg 5-7  ‘s-Gravendeel | tel. 078-6305050 | www.voorwinden.nl  

Een leuk avondje al met, donderdagavond 1 april. 
Dank en complimenten gaan uit naar alle mensen die 
hier aan gewerkt en bijgedragen hebben. Laten we 
hopen dat we elkaar allemaal snel  zien in de kantine of 
langs de lijn!

Het digitale paasrad 
was een groot succes!
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Samen bouwen aan je droom

SRL Accountants & Belastingadviseurs 
is uw sparringpartner in de Hoeksche 
Waard en omgeving. Of u nu groot bent 
of klein, wij ontzorgen u volledig.
Wij hebben op alle gebieden specialis-
ten in huis om u te helpen: accountancy, 
administratieve dienstverlening, audit, 
belastingen, payroll en HR-services. 
Zo bouwen wij mee aan uw droom!

>  Accountancy

> Administratieve dienstverlening

>  Audit

>  Fiscale advisering

>  Payroll & HR Services

SRL

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS 

Sommelsdijk
Langeweg 41
3245 KE  Sommelsdijk
Tel: 0187 – 48 60 39

Strijen
Kerkstraat 8a
3291 AL Strijen
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Bijna een jaar geleden schreef ik mijn laatste bijdrage 
voor deze knikker. 13 april van het afgelopen jaar zond 
ik – op een maandagavond, op een onchristelijk tijdstip 
en na de gebruikelijke reminders – de voorganger van 
deze bijdrage naar de redactie. Ik schreef toen – de 
eerste coronapersconferentie was nog geen maand 
oud – over voetbal als (belangrijkste) bijzaak van 
het leven. Vrij naar Kees Jansma, sportjournalist en 
onder meer oud-perschef van het Nederlands elftal. 
Hoewel het gezegde ook wel aan wijlen Herman Kuiphof
(eveneens, sportjournalist, tevens bekend van de 
beroemde uitspraak: “Zijn we er tóch ingetuind”, tijdens 
de WK-finale van ’74) of zelfs paus Johannus Paulus II 
zaliger wordt toegeschreven.1 De inhoud van die
bijdrage is voor een groot deel onverminderd actueel, 
al zeg ik het zelf. 
 
Toch zijn we nu dus bijna een jaar verder. En we 
kunnen niet zeggen dat er in de tussentijd niets is 
gebeurd. Ik zou deze bijdrage natuurlijk kunnen 
wijden aan een beschrijving van wat zich sinds die 
laatste column heeft afgespeeld. Maar dat zal de 
lezer wel bekend zijn: een nieuw voetbalseizoen is van 
start gegaan, maar in het najaar opnieuw, net als vorig 
voorjaar, abrupt afgebroken. Deze pandemie lijkt er 
een van de lange adem te worden – en een dubbele 
vaccinatie. Ik had me voorgenomen om het verder maar 
bij deze klaagzang te houden, want er is inmiddels ook 
weer ruimte voor versoepelingen en (dus) licht in de 
huidige situatie die men doorgaans met een tunnel 
pleegt te vergelijken. Ondanks de nog altijd gestaag 
oplopende besmettingsaantallen in deze derde golf, 
waarbij ik overigens de indruk heb dat we ook tijdens 

Kerst al met een golf met deze aanduiding te maken 
hadden.  
 
Maar ruimte voor versoepelingen dus. En dat laat 
men zich aan de Jaap Kosterstraat 1a in Klaaswaal 
geen tweede keer zeggen. Na de succesvolle digitale 
boutavond wordt het rad van avontuur weer 
afgestoft (en mijn mailbox geleegd voor een lading 
nieuwe e-mails met aankondigingen) voor een paar 
slingers aan het Paasrad. En ook trainingen zijn weer 
langzaam en op (aan)gepaste wijze hervat. 
En ook ik – een jongvolwassene van 26 jaar en een 
beetje – keek daar reikhalzend naar uit: toen ik mijn 
rentree maakte op het kunstgras voelde ik mij als 
een jong kalf die weer de wei in mocht, zeker nu de 
meteorologische lente op dat moment op het 
punt stond aan te breken. Dat gevoel was nogal 
tijdelijk overigens: het gebrek aan zuurstof tij-
dens en pijntjes na de training maakten namelijk al 
snel pijnlijk duidelijk dat die vergelijking met dat 
jonge kalf voor mij al een tijdje niet meer opgaat. 
 
Hoe dan ook: hoop gloort, maar de situatie is nog 
altijd fragiel. Ook daarom lijkt de inhoud van mijn 
vorige bijdrage aan deze rubriek nog actueel: we 
kunnen ons hopelijk gaan opmaken op een nieuw en 
corona-vrij voetbalseizoen en een prachtige sportzo-
mer. En dus sluit ik deze bijdrage – net als de vorige – af 
met het uitspreken van de hoop dat wij elkaar weer snel 
kunnen treffen en begroeten – al dan niet met het 
geven van een handdruk of een corona-box die wat mij 
betreft nog het meest in de buurt komt van een ordinaire 
elleboogstoot. Kortom: tot snel – op of langs de velden! 

De Verrouilleurs
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Voetbal als (belangrijkste) bijzaak (Deel II) 



 
Wie ben je? 
Mijn naam is Maurice Zuidijk en woon op dit moment 
samen met mijn vrouw in Kim in Goidschalxoord. Wij 
hebben een prachtige dochter Lina Mae die op dit
 moment 8 maanden oud is. 

Hoe ziet jouw SSS verleden eruit? 
In 2001 heb ik de overstap gemaakt van NSVV naar 
SSS. Dat ging toen niet helemaal vlekkeloos aangezien 
ik uit Numansdorp kwam. “Die Numansdurper” heb ik 
nog weleens gehoord in het begin. Het was een hele 
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De redactie komt voor iedere editie van De Knikker in contact met een SSS’er die in het (nabije) 
verleden veel voor SSS heeft betekend (en dit misschien nog steeds wel doet). Deze editie komt 
Maurice Zuidijk aan het woord. De oud-speler van SSS 1 is nog altijd actief, maar op dit moment 

niet in het rood-zwart van onze mooie club.  

leuke en vooral gezellige tijd, waarin we veell seizoenen 
bovenin mee hebben gedaan, maar ook teveel na-
competities hebben gespeeld waarin we het net niet 
haalden om te promoveren. Tot het seizoen 2016/’17  
waar we eerst eigenlijk waren uitgeschakeld maar door 
een herindeling een tweede kans kregen. Deze kans 
hebben we toen als groep met beide handen  
aangegrepen en uiteindelijk weten te verzilveren 
door de promotie te halen. Het plan was toen al om 
bij SSS te vertrekken en nog een jaartje door te gaan 
op een lager niveau bij ZBVH. Maar deze promotie 
maakte het extra mooi om na zo'n lange tijd te
vertrekken. 
 
Op dit moment speel ik nog af en toe wat 
wedstrijdjes bij GOZ waar Pascal van den Hoek 
trainer is, dit bevalt nog erg goed ook al is het niet 
wekelijks maar ik heb er nog steeds veel plezier in 
 
Waar houd je jezelf momenteel mee bezig? 
Op dit moment werk ik bij DFDS Seaways in 
Vlaardingen waar wij goederen vervoeren naar 
Engeland.  Daar ben ik verantwoordelijk voor de
werkplaats waar wij het volledige onderhoud verzorgen 
voor de trailers van ons maar ook van onze klanten. 

Op welke manier volg je SSS momenteel nog? 
Ik volg SSS nog steeds, met name via de "ouwe garde"  

HOE IS HET
NU MET...............?



hierin zitten oud spelers maar ook nog spelers die nog 
actief zijn binnen SSS. 
 
Welke mooie ervaringen zijn je bijgebleven vanuit 
je carrière bij SSS? 
Er zijn best veel mooie herinneringen op te 
noemen maar ik denk dat de promotie wel de 
mooiste was, eindelijk was het gelukt en dat was te 
merken na de wedstrijd. Maar ook de diverse na-
competitie wedstrijden en toch ook wel een aantal 
doelpunten die je toch wel bijblijven. Zelf scoren als 
verdediger is toch altijd wel bijzonder en leuk, zeker 
als het ook nog eens mooie is. Eentje daarvan is zéker 
bijgebleven en dat is een vrije trap tegen NSVV in de 
nacompetitie, die smaakte natuurlijk wel héél erg lekker 
J. 
 
Welke teleurstellingen zijn je bijgebleven vanuit je 
carrière bij SSS? 
De grootste teleurstelling was denk ik toch tegen 
Sparta in de nacompetitie, dat zou ook de laatste zijn 
voor mij als selectiespeler voor SSS. Mijn inbreng 
dat seizoen was minder groot, maar ik mocht nog 
even invallen bij een 1-0 achterstand. Na een per-
fecte pass van Gijs maakte ik een frommelgoal die 
helaas werd afgekeurd vanwege buitenspel. Later 
bleek dat het niet zo was, dat was toch wel erg zuur. 
Maar de uiteindelijke promotie die we behaalden op het 
terrein van FC Binnenmaas maakte dit natuurlijk wel goed, 
maar toch had het een mooie laatste kunstje geweest. 
 
Wat zou je de huidige generatie jeugdvoetballers 
willen meegeven zodat ze net als jij misschien wel 
het 1e elftal kunnen gaan halen? 
Ga gewoon lekker voetballen en heb er plezier 
in.  Als het niet lukt gewoon nog een keer proberen 
en hard werken zodat je voor het team belangrijk kan 
zijn. Je gaat dan vanzelf stappen maken en misschien 
kom je dan wel in het mooiste elftal van de club. 
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