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Of ik het stukje “van de voorzitter” wilde 
verzorgen voor De Knikker? Ja natuurlijk. Als er 
een stukje van de voorzitter moet komen dan ligt 
die bal vanzelf op mijn bord als voorzitter. Het 
lastige in dit geval is dat ik net voor Kerst en met 
Nieuwjaarsdag al via het ledenbestand tweemaal 
van mij heb laten horen. Dus is het zoeken naar 
inspiratie of nieuwe tekst. Dat ook nog in een tijd 
waarin we beperkt zijn in onze activiteiten als ver-
eniging. Gelukkig zien we dat niet alles stilligt. 
Zo is er op 5 januari een leuke clinic vanuit de
vrouwenafdeling georganiseerd voor meiden 
vanuit de Hoeksche Waard. En op zaterdag 8 
januari hebben diverse trainers, leiders en ou-
ders de handschoen opgepakt om voor de SSS 
jeugd een strandtraining met leuke afloop te 
organiseren. Ook dat is een geslaagde 
activiteit geweest. Mooie initiatieven. Goed dus 
dat we bezig blijven met trainen daar waar het 
kan. En het is ook belangrijk dat we aan ons-
zelf het signaal afgeven dat we aan de gang 
blijven, gemotiveerd blijven. En dat zodra 
het weer kan we weer volle bak kunnen gaan 
trainen en voetballen, zoals we gewend waren.

Al eerder heb ik gememoreerd dat er achter de 
schermen veel mensen druk doende zijn om te 
zorgen dat de club gereed staat voor het mo-
ment dat we weer in het echt aan de gang mo-
gen. Commissie voetbaltechnische zaken heeft 
tussen Kerst en Oud-en Nieuw het bestuur 
positief geadviseerd ten aanzien van 
contractverlenging met trainer Henk Dirven. 
De commissie VTZ zal uiteraard verder aan de 
slag blijven om alle posities weer optimaal 
bezet te krijgen. Overigens geldt dit ook voor de 
commissie VTZ vrouwen, alleen daar volgt het 
uitsluitsel later en kan ik er hier nog niets over kwijt.

Valt er nog wat vooruit te blikken zo aan het 
begin van het nieuwe jaar. Best lastig, zeker als de 
virologen het al niet precies weten wordt het voor 
een voorzitter van SSS zeker niet makkelijker. 
Maar ik heb goede hoop. Het lijkt allemaal een 
kant op te bewegen dat er meer en meer ruimte 
komt voor niet alleen de sport maar hopelijk voor 
veel meer zoniet alle andere maatschappelijke 
terreinen. Dat zou betekenen dat we nu wel de 
competitie af kunnen maken al wordt het een druk 
programma. Maar als we weer kunnen ballen laten 
we ons dan maar niet druk maken over een druk 
programma, maar blij zijn dat we weer kunnen doen 
wat we leuk vinden. Ik kijk daar alvast erg naar uit.

Dan deze Knikker. Ook hier hebben weer de 
nodige mensen aan gewerkt om deze tot stand te 
brengen. Dat is belangrijk want hiermee hoop ik 
toch dat er binding blijft bestaan tussen leden en 
club. Want wekelijks een leeg programmaboek-
je is op dat vlak niet echt bevorderlijk. Door het 
niet kunnen trainen en spelen in groepsverband 
en al helemaal niet op de club ontstaat er wel 
sleet op de relatie tussen club en haar leden. Ik 
herhaal wat ik al eerder heb gezegd: houd jezelf 
fit! Straks mag je weer en loop je door gebrek aan 
onderhoud aan je eigen lijf  een blessure op en 
mag je slechts toekijken. Dat zou wel erg zuur zijn.

Ik ben vol vertrouwen dat we binnen 
afzienbare tijd de bal weer zien rollen op ons 
complex. Naïef? Misschien, maar laat mij maar 
lekker naïef zijn dan want ik weiger de moed te 
verliezen.Ik kijk er alvast zeer naar uit! Blijf  ge-
zond, blijf  fit en blijf  optimistisch.

Groet,
Bas van der Linden
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Hoe er bestuursgeschiedenis 
werd geschreven

Al kijkend naar de training staat een clubje 
SSS’ers achter mij op het terras. In dat clubje ook Jan 
Roodbol. Na nog geen 5 minuten bij te training te 
hebben staan kijken, word ik geacht ook even aan te 
schuiven aan de statafel, toen nog lekker buiten, bij 
een graadje of 18.  Ik raak in gesprek met de mannen 
van deze tafel, maar in het bijzonder met Jan Roodbol. 

Wetende dat de algemene ledenvergadering er 
aan komt en Peter en Mary te kennen hebben 
gegeven af te willen treden, blijven er nog 4 bestuurs-
leden over. Ik uitte daarover mijn bezorgdheid en 
zo meerdere aan deze tafel. Ik raak nog verder in het 
gesprek met Jan. De vragen worden naarmate de avond 
vordert steeds directer (dat kan soms geen kwaad) en de 
uiteindelijke vraag word gesteld of ik tot het  bestuur 
toe zou willen treden. Het antwoord was net zo direct. 
Dat zou ik best willen, niet alleen, maar dan het liefst 
ook met een aantal personen die ik mijn hoofd heb, 
dan hebben we gelijk een goed fundament. Jan gaf 
me zijn high five; ik wist genoeg. Samen trokken we 
naar het tafeltje waar bestuurslid Arvid de Bie op dat 
moment stond. Ook die bezorgde we een glimlach van 
oor tot oor en begrepen we dat we “verder” konden.

Inmiddels wees de klok 01.30 uur aan. Eenmaal thuis 
gekomen die nacht zijn er een rijtje namen in de 
telefoon genoteerd die we de komende dagen zijn 
gaan benaderen.  Ongeveer 12 SSS’ers woonde 
twee weken later de eerste zitting bij waarin we het 
belang van deze groep voor SSS bespraken. Ook daar 
weer de directe vraag gesteld: wie wil het bestuur 
versterken? Op die vraag hebben 8 mensen JA gezegd. 
De overige 4 zijn niet verloren, maar gaan zich ook 
inzetten om de club weer verder te helpen. Een avond 

met een win-win uitkomst. Doorpakken dus! Een 
bijzondere ledenvergadering wordt uitgeschreven….

Op 11 november 2021 werden maar liefst 8 nieuwe 
bestuursleden door de ledenvergadering gekozen. 
Een unicum in het rijke verleden van SSS. Het feit dat 
ere-voorzitter Arie van der Veer dit staande de vergade-
ring nogmaals benadrukte geeft aan wat een bijzonde-
re avond dat was. 

Inmiddels zijn we een ruim 3 maanden verder en ik 
moet zeggen dat het een fantastische uitdaging is 
om deel uit te mogen maken van dit bestuur. En ja, er 
gaat (vrije) tijd inzitten en ja er zijn ook mindere zaken 
waar je met elkaar voor moet overleggen. Maar als je 
ook die zaken weer tot een goede einde brengt geeft 
dan een heleboel voldoening. Maar bovenal is de 
samenwerking een genot en de onderlinge humor de 
grote drijfveer om deze kar te blijven trekken. En met zijn 
12-en, kunnen we de kar net iets vlotter voort trekken. 
Hopelijk kunnen we daar iedere SSS’er van mee laten 
profiteren, want dat is uiteindelijk het doel van besturen.

Voor de volledigheid bestaat het bestuur inmid-
dels uit: Bas van der Linden, Bert Bos, Kees Versteeg, 
Cees Huisman, Arvid de Bie, Marcel Richard, Lieke 
Nienhuis-Rieken, Jurjen Nienhuis, John Bos, Johan 
Zevenbergen, Jeroen Blom en John van Zetten. Een 
club mensen waar SSS voorlopig mee vooruit kan.
Rest mij alle bestuursleden te bedanken om deze 
klus met elkaar aan te gaan en Jan Roodbol als mede 
“formateur”. Had Jan in Den Haag gewoond, dan 
hadden we een binnen afzienbare tijd een nieuw 
kabinet gehad. Het kan binnen 6 weken geregeld zijn…
John van Zetten

Een 12 koppig bestuur, hoe dan? Waar het “even bij de training gaan kijken” toe kan leiden… 
Het was begin september 2021, op een donderdagavond toen ik niets vermoedend naar de training 
van mijn twee zoons ging kijken. De één trainde op het eerste veld, de ander op het trainingsveld. Ik 

ben die avond niet verder gekomen dan het eerste veld…..
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Ik ben Bas van der Linden, 57 jaar en wonend 
in Oud-Beij erland. In dit bestuur mag ik de func-
tie van voorzitter vervullen. Als voorzitter ben ik 
verantwoordelij k voor het aansturen van het 
bestuur en het leiden van de bestuursvergaderingen, 
het representeren van de vereniging naar buiten toe, 
het leiden van de jaarvergaderingen en bemidde-
len daar waar partij en er samen niet meer uit komen.

In 1998 ben ik lid geworden en heb ik drie jaar 
in het eerste elftal gespeeld. Van  1998 tot 2004 
redacteur van De Knikker geweest en vanaf 2000 tot 2004 
voorzitter van de jeugdcommissie. Van 1999 tot en met 
2008 jeugdtrainer/leider en van 2008 tot en met 2015 
voorzitter. Vanaf 2011 tot en met nu ben ik lid van de 
commissie VTZ en sinds kort dus weer voorzitter.

Ik was betrokken bij  de gesprekken voor het tot stand 
brengen van de bestuurlij ke vernieuwing. Op het 
moment dat de vraag op tafel kwam wie er voorzitter 

zou worden bleef het stil. Toen werd de vraag gesteld 
of ik dat wilde gaan doen. Er toch even over moeten 
denken .Het bestuur bestaat uit een groep mensen die 
ik redelij k goed tot erg goed ken. Met sommigen had ik 
al in het bestuur gezeten, met anderen samen gevoet-
bald. Doordat er een enorme positieve sfeer omheen 
hing en ik met iedereen wel bekend ben, ben ik het dus 
gaan doen.

Onze vereniging wens ik nog een lange periode in de 
toekomst toe, waarbij  we een sportieve en fi nancieel 
gezonde vereniging kunnen blij ven, waar plaats is voor 
iedereen en er naast het voetballen ook ruimte is voor 
alle andere leuke activiteiten, zoals we die uit het ver-
leden kennen. Eigenlij k een voortzetting van de mooie 
club die we hebben!

Ik ben Bert Bos, geboren op 4 augustus 1952 en 
wonend in Klaaswaal. Ik ben wedstrij dsecretaris en vice 
voorzitter in het hoofbestuur.

Kennismaking met het 
vernieuwde hoofdbestuur

Het gehele bestuur stelt zich graag aan jullie voor. Wie zij n ze, wat doen ze binnen het 
bestuur en hoe zij n ze erin terecht gekomen?  Wat is hun verleden bij  SSS en wat 

wensen ze onze mooie club toe?
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Binnen deze functie ben ik verantwoordelij k voor alle 
wedstrij den senioren, de ledenadministratie en ik ben 
beheerder van Sportlink. Daarnaast doe ik samen met 
Ramon en Kees Versteeg de veld- en kleedkamer 
indelingen.

Ik ben op mij n top gestopt met voetballen en toege-
treden in het bestuur van SSS. Dit was na een oproep 
vanuit bestuur voor een vervanger van Siem Valk. Inmid-
dels zit ik al wel een tij dje in het bestuur, namelij k sinds 
30 augustus 1974.

Als voetballer heb ik in de lagere teams gespeeld. 
Later ben ik  ook enkele jaren trainer/leider geweest 
van SSS 3 en 4 (SSS B-selectie in de jaren tachtig)  
Mij n eigen kleindochters hebben geen interesse in 
voetbal maar mij n bonus kleindochter speelt nu in de 
JO8.

Als wens heb ik dat iedereen vooral een gezond en 
sportief voetbaljaar beleeft.

Ik ben Lieke Nienhuis-Rieken, 29 jaar,  
wonend in Klaaswaal en secretaris in het bestuur. Als 
secretaris verzorg ik de verslaglegging van onze 
vereniging. Ik maak de agenda en notulen van de 
bestuurs- en ledenvergaderingen en leg vast welke 
acties er ondernomen moeten worden door het 
bestuur. Tevens verzorg ik de correspondentie voor de 
vereniging en is het mij n taak om een goed 
informatiesysteem op te zetten en te onderhouden 
waarin het makkelij k zoeken is naar documenten, 
verslagen en contacten.

Ik ben eigenlij k al zo’n beetje mij n hele leven lid van 
SSS. Als meisje van 6 jaar keek ik naar het WK van 1998 
in Frankrij k en toen wist ik het, dit is mij n sport. Na een 
aantal jaar met de jongens gevoetbald te hebben, 
werd er toen ik naar de Dtjes moest voor het eerst een 
meisjes elftal opgericht. Zo heb ik de rest van de 
jeugd met dit team doorlopen, met als hoogtepunt de 
kampioenswedstrij d tegen Rozenburg in de MA1 
die we tegen alle verwachtingen in wonnen met 5-1. 

Na de jeugd heb ik een aantal jaren wisselend in dames 
1 en 2 gespeeld met helaas ook wat knieblessures tus-
sendoor. Mij n laatste actieve seizoen was met dames 3, 
waarbij  ik hoop dat dit nog zeker niet mij n laatste 
seizoen was. Het zou mooi zij n om ooit nog voor de 
vrouwen veteranen uit te mogen komen! Maar voor het 
zover is wil ik nu graag wat voor de vereniging terug doen. 

Mij n man (en nu collega bestuurslid) was al betrokken 
bij  gesprekken over de toekomst van SSS en daar kreeg 
ik zo links en rechts wat van mee. Nadat vanuit de groep 
SSSers die deze gesprekken voerden er een aantal 
hadden besloten dat zij  tot het nieuwe bestuur wilden 
toetreden, bleef de functie van secretaris nog vacant. 
Na wat sparren samen kwamen we tot de conclusie dat 
deze functie goed zou passen bij  mij  en mij n wens om 
structureel iets voor de vereniging te kunnen doen. 
Vervolgens is het snel gegaan, na een paar weken was 
de ledenvergadering waarin wij  offi cieel benoemd 
werden en zij n we nu al een paar bestuursvergaderin-
gen verder.

Mij n wens voor onze vereniging is dat we nog lang deze 
gezellige, mooie en stabiele club mogen blij ven en ook 
sportief gezien binnen alle afdelingen nog een hoop 
successen mogen behalen. Op naar hopelij k snel weer 
een normaal seizoen, met volledige uitgespeelde 
competities en een hoop leuke activiteiten. Op naar 
nog 100 jaar!

“Als meisje van 6 jaar keek ik naar het WK 
van 1998 in Frankrij k en toen wist ik het, dit is 

mij n sport. ” 
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Ik ben Arvid de Bie, 44 jaar en wonende in Klaaswaal. 
Vader van mijn voetballende kinderen Seb (JO15) en 
Elin (JO13G).

Op 1 oktober 2020 heb ik de functie van 
penningmeester van Peter Riedijk overgenomen en 
ben nu verantwoordelijk voor het beheren van de 
administratie en het geld van S.S.S. In het kort 
betekent dat het opstellen en opvolgen van de jaarlijkse 
(deel)begrotingen, het doen van betalingen, innen van 
contributies en sponsorbijdragen en de 
administratie van inkomsten en uitgaven. Voordat ik 
penningmeester ben geworden heb ik  allerlei andere 
werkzaamheden gedaan voor S.S.S.. Ik ben enorm blij 
met de aanvulling die ons bestuur het afgelopen jaar 
heeft gekregen om ons verenigingsleven nog net wat 
leuker te maken, want we doen het naast de sportieve 
uitdaging uiteraard allemaal ook vooral om plezier te 
maken.

Vroeger moest je 6 jaar zijn om lid van S.S.S. te 
mogen worden en omdat het wel duidelijk was dat 
ik graag een balletje wilde trappen, hebben mijn 
ouders dat dan ook direct na mijn 6e verjaardag 
gedaan. Gestart bij de jongsten vanuit F3 (nu JO7) en 
daarna alle leeftijdscategorieën doorlopen met veel 
kampioenschappen in zowel de normale competities 
alsook de bekercompetities van regio Rotterdam op het 
veld en in de zaal. 

Op 17-jarige leeftijd ben ik samen met een paar andere 
leeftijdsgenoten (waaronder medebestuurslid Jeroen 
Blom) naar de heren selectie overgestapt en daar tot 

mijn 33e (vooral in het 1e) gevoetbald met als sportieve 
hoogtepunten 2 opeenvolgende kampioenschappen 
van de 3e naar de 1e klasse aan het begin van dit mil-
lennium. Ik vind voetballen (en de 3e helft…) bij S.S.S. 
nog steeds één van de leukste dingen in het leven en 
speel nu nog in ons 35+ team.

Ik denk dat ik met velen dezelfde hoop deel, dat 
we het komende jaar eindelijk weer wat meer ons 
normale (voetbal)leven op kunnen pakken en zonder (al 
te veel) corona maatregelen het verenigingsleven weer 
op kunnen pakken zoals het ook voor de meesten van 
ons al bekend was van de periode voor het coronavirus.

Ik ben Johan Zevenbergen, 54 jaar en woonachtig in 
Klaaswaal. In dit bestuur ben ik verantwoordelijk voor 
de portefeuille algemene zaken. Zoals de naam al
aangeeft zijn het vrij algemene zaken die niet onder 
andere bestuursleden vallen. Bijvoorbeeld contac-
ten met overheid of andere externe partijen en verder 
zaken ter ondersteuning van de voorzitter of andere 
bestuursleden.

Vanaf mijn 8e jaar ben ik  lid van SSS en met een 
tussenpauze van 6 jaar in verband met verblijf in 
Zuid-Afrika tot heden actief voetballer. Momenteel  in 
het 35+ team. In mijn seniorentijd heb ik een aantal 
jaren in het eerste elftal mogen spelen maar groten-
deels was ik vaste speler in het tweede elftal. Mijn vader 
is nog steeds lid en was ook als voetballer actief bij SSS. 
Momenteel speelt mijn zoon Nathan zijn eerste jaar bij 
de senioren.
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Toen we met de nieuwe ploeg een oriënterend gesprek 
met elkaar hadden proefde ik het enthousiasme en liefde 
voor ons “cluppie”. Het was daarom niet moeilijk om met 
deze groep te besluiten om gezamenlijk de schouders 
eronder te zetten en deel te nemen in het nieuwe bestuur.

Ik wens dat SSS in sportief en recreatief opzicht een 
plek mag zijn voor de jeugd en senioren waar ze hun 
passie voor voetbal kunnen uitleven. Daarnaast heeft 
de vereniging ook een duidelijke maatschappelijke 
functie en kan het in deze tijd voor verbinding tus-
sen mensen zorgen. Juist in een tijd van individuali-
sering is het belangrijk dat er een plek is waar leden 
(en niet-leden) elkaar kunnen ontmoeten. Voetbal 
blijft de “kerntaak” en is een promotie van het eerste 
herenelftal naar de 2e klasse een wens op kortere 
termijn.     

Ik ben Kees Versteeg, op 23 december 1957 geboren 
en woonachtig in Klaaswaal. Binnen het hoofdbestuur 
ben ik verantwoordelijk voor de jeugdzaken. Eigenlijk 
zijn dit alle zaken die het mogelijk maken dat de jeugd-
teams kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. 
Denk hierbij onder andere aan de teamindelingen, het 
schema van de trainingstijden, op orde hebben van  
trainingsbenodigheden, overleggen met trainers, de 
veldindeling, speeltijden en regelen en indelen van 
scheidsrechters.

Vanaf zeer jonge leeftijd liep ik al rond bij SSS omdat 
mijn vader jaren in de selectie speelde en het toen 
gebruikelijk was dat vrouwen en kinderen ook naar 
alle wedstrijden meegingen. Ik moest vanwege 
medische redenen op mijn 14e stoppen met 

voetballen. Op mijn 20e keerde ik weer terug, maar 
in 1982 ben ik definitief gestopt wegens gescheurde 
enkelbanden. Daarna ben ik aan lange afstand 
atletiek gaan doen. Toen mijn zoon Ramon in 1999 ging 
voetballen ben ik als betrokken ouder weer 
teruggekeerd. Mijn trainersdiploma heb ik behaald in 
2002 bij oud 1e elftal trainer Arno Kooy. Dat was ook de 
periode dat ik werd gevraagd voor de  jeugdcommissie. 
Eerst zitting in hoofdbestuur als vertegenwoordiger van 
de jeugd en volgens mij sinds 2007 als vast bestuurslid.

Ik ben zeer tevreden met uitbreiding van 
jongere mensen in het hoofdbestuur. Het is 
goed  dat de vele taken die bij een voetbalvereniging 
voorbij komen over meer mensen verdeeld kunnen 
worden en zodoende hoop ik dat iedereen daar bij 
onze vereniging nog vele jaren plezier van heeft.

Ik ben Marcel Richard, 51 jaar, ik woon in 
Klaaswaal en ben bestuurslid onderhoud en beheer.
Hieronder vallen alle technische installaties, gebou-
wen en velden die onderhouden of vervangen moeten 
worden. Daarnaast moet ook SSS plannen gaan maken 
om te “vergroenen”, dus hier maken we ook plannen 
voor.

Zelf heb ik heb nooit gevoetbald bij SSS 
Klaaswaal. Mijn zoon is in 2005 gaan voetballen 
bij de f-jes en sindsdien heb ik verschillende taken 
vervuld bij SSS. Ik ben bij verschillende elftallen van 
mijn zoon leider en trainer geweest. Ik heb in de 
supportersvereniging gezeten en ik ben leider 
geweest bij mijn dochter die sinds 2014 ook lid is van 
SSS.
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Toen John van Zetten vroeg of ik samen met een 
aantal oud commissieleden van de supportersver-
eniging wilde toetreden tot het bestuur om het 
bestaande bestuur te helpen, hoefde ik niet lang 
na te denken, omdat wij  in het verleden fi jn hadden 
samengewerkt en wij  hetzelfde doel voor ogen hebben. 

Ik hoop dat SSS Klaaswaal nog vele jaren 
zal bestaan, wij  nog vele jubileums kunnen 
vieren, en dat ieder lid het naar zij n zin heeft bij  
de mooiste vereniging van de Hoekse Waard.

Mij n naam is John Bos, 51 jaar en ik woon in 
Klaaswaal. In het bestuur ben ik aanspreekpunt voor 
de activiteiten die georganiseerd worden bij  S.S.S., 
het bij houden van de activiteitenkalender en het 
contact met de organisatoren van deze activiteiten. 

Onder deze taken vallen het samenwerken met de 
supportersvereniging, dat nu uit 2 onderdelen bestaat. 
Een deel regelt de (niet-voetbal gerelateerde) activitei-
ten voor de jeugd, denk daarbij  aan de kinderbingo, 
het sinterklaasfeest en kinderdisco en dergelij ke. Het 
andere deel regelt de andere activiteiten zoals het 
darttoernooi, de quiznight, de boutmiddag, het mix-
toernooi enz. Ook zal de jeugdcommissie (voetbal 
gerelateerde) activiteiten organiseren.

Sinds mij n 7e lid ben ik lid bij  S.S.S., begon-
nen in de E-tjes. Nu nog steeds lid bij  de 35+. 
Een aantal keren jeugdtrainer geweest van E en F teams. 
Ook heb ik 5 jaar in de supportersvereniging gezeten.  
Verder heb ik af en toe nog een bardienst gedraaid. 

Ik heb besloten om in het bestuur te stappen nadat 
ik was benaderd door John van Zetten, om met een 
groepje mensen na te denken over de toekomst van 
S.S.S. Omdat er 2 bestuursleden al aangegeven hadden 
te willen stoppen zouden er dan nog maar 4 overblij ven. 
Omdat ik het leuk vind om mee te denken met 
het organiseren van de diverse evenementen 
binnen de club heb ik besloten om met deze 
portefeuille toe te treden tot het bestuur. 
Met 4 zittende bestuursleden en 8 nieuwe, hebben we 
nu een grote groep enthousiaste mensen in het bestuur. 
Ik heb er heel veel zin in.

Ik hoop, in de nabij e toekomst, dat de 
corona-maatregelen beperkt gaan worden en het liefst 
helemaal gaan verdwij nen zodat we weer kunnen gaan 
genieten van de diverse activiteiten en de gezellig-
heid in de kantine van ons mooie cluppie. Verder 
wens ik dat S.S.S. sportief en fi nancieel maar lang 
gezond mag blij ven en dat spelers en supporters met 
veel plezier naar ons complex zullen blij ven komen.

Ik ben Jeroen Blom, 45 jaar en woon in Klaaswaal. 
In dit hoofdbestuur ben ik bestuurslid sponsoring

Dit betekent het onderhouden van de contacten 
met de sponsors. SSS heeft voor een klein dorp als 

“Sinds mij n 7e lid ben ik lid bij  S.S.S., 
begonnen in de E-tjes.” 



Klaaswaal een grote groep trouwe en loyale 
sponsors. We trachten ervoor te zorgen dat alle sponsors 
tevreden zijn en graag naar SSS komen of met een fijn 
gevoel aan SSS denken. Daarnaast proberen we te allen 
tijde nieuwe sponsors aan SSS te binden en doet doen 
we met behulp van onze leden. Daarnaast brengen 
onze eigen sponsors regelmatige nieuwe bedrijven aan.
Ook ben ik verantwoordelijk voor de contacten met 
kledingleverancier Robey en de daaraan gekoppelde 
clubwebshop
https : / /www. footba l l shop.n l /productcatego -
r ie/voetbalk leding/c lubshops/sss-k laaswaal/ . 

We zorgen ervoor dat alle teams, trainers en leiders 
en representatief bijlopen. Ze vertegenwoordigen 
namelijk onze mooie club. Daarnaast hebben we een 
leuke en actieve businessclub, waarmee we jaarlijks 
leuke activiteiten organiseren voor onze BC-leden.

Ik ben op mijn 6e begonnen bij SSS en heb met heel 
veel plezier alle jeugdelftallen doorlopen, totdat ik 
als A-junior de stap naar het 1e elftal maakte. Tot 
mijn 35e heb ik, op een klein uitstapje na (RVVH en 
Heinenoord) een fantastische tijd beleefd. Met als 
hoogtepunten de kampioenschappen in 1999 en 
2000, waardoor we promoveerden van de 3e naar 1e 
Klasse, destijds het op één na hoogste amateurniveau 
in Nederland. Nadat ik stopte bij het 1e elftal heb ik 
nog een paar jaar in het 2e gespeeld om vervolgens 
de stap te maken naar het Veteranenteam (nu 35+). 
Daarnaast ben ik de afgelopen jaren trainer geweest 
van mijn zoon Milo en ga ik regelmatig als begeleider 
mee met de wedstrijden van Donna die in JO10 speelt.  

Een aantal maanden geleden werd ik gevraagd om 
deel te nemen aan een aantal brainstormavonden 
waarbij de toekomst van SSS centraal stond. Dit waren 
mooie avonden met een enthousiaste groep SSS-ers, 
waar overigens ook veel gelachen werd. De belang-
rijkste reden voor mij was dat deze groep bestond uit 
echte voetbalmensen, met een warm gevoel voor SSS. 
Ik hoefde dan ook niet lang na te denken om zitting te 
nemen in het bestuur. 

Ik hoop dat SSS een mooie toekomst tegemoet 
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gaat met hopelijk een 1e elftal in de Tweede 
Klasse  en Vrouwen 1 als stabiele Topklasser. Met 
een nieuwbouwwijk naast ons complex moet het 
aantal jeugdleden op termijn ook weer toe gaan nemen. 

Ik ben John van Zetten, 55 jaar, geboren en getogen in 
Klaaswaal en ben binnen het bestuur verantwoordelijk 
voor Communicatie en Public Relations (PR).

Hierbij moet je denken aan het beheren van de SSS 
website, beheren van de SSS Facebook pagina, het 
verzenden van nieuwsbrieven aan de leden, artikelen 
opmaken voor website, Facebook, Instagram, online 
platforms (zoals bijvoorbeeld Hoeksch Nieuws en Voet-
bal Rotterdam) en kranten. Het verzenden van de door 
reporters gemaakte wedstrijdverslagen van SSS 1 en 
SSS VR 1 naar Hoeksch Nieuws, Voetbal Rotterdam en 
Het Kompas.

Vanaf de leeftijd dat je mocht voetballen ben ik in 1972 
op mijn 6e jaar begonnen met voetballen bij SSS. In 
de jeugd alle standaardelftallen doorlopen, (waar-
bij Hans Snijders vanaf de D pupillen tot aan de A 
junioren onze leider was). Daarna naar de senioren, 
waarin ik ongeveer 3 jaar in het 2e-, maar de meeste 
jaren in het 3e elftal heb gespeeld. Op mijn 39e jaar ben 
ik gestopt. Vanaf mijn 16e heb ik altijd wel iets gedaan 
voor de club. Het is begonnen met het rondbrengen 
van de weekbrief, daarna o.a. het zogenaamde “Knikker 
draaien”, 3 jaar jeugdcommissie, 1 jaar hoofdbestuur als 
2e penningmeester, kascontrolecommissie, leider en 
trainer van de jeugdteams van mijn zoons, leider/trai-
ner van SSS 3, samen met Gerard Stolk, scheidsrechter, 
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Jubileumcommissie SSS 90 jaar, Supportersvereniging 
SSS, Kleedkamercommissie bakstenenverkoop voor de 
bouw van kleedkamer 9 en 10. En dan nu bestuurslid 
Communicatie en PR. Dit is het in grote lij nen wel. 

De voornaamste reden is dat ik aan zag komen dat het 
bestuur onderbezet raakte nadat Peter en Mary hadden 
aangegeven te willen stoppen. Dat baarde mij  als SSS’er 
grote zorgen en uitte ik ook op een goede donderdag-
avond. Ik liep er al een tij dje mee rond om een aantal 
SSS’ers te benaderen om de club te gaan dragen. Dit is 
in een stroomversnelling gekomen na die donderdag-
vond in september. De uitkomst is inmiddels bekend.

Ik wens dat we een stabiele club blij ven, waar het soci-
ale aspect de boventoon blij ft voeren. Dat we met het 
huidige bestuur mooie initiatieven kunnen gaan uitrol-
len en dat we ook aan de leden en de buitenwereld la-
ten zien dat er van alles gebeurt binnen onze club. Dat 
zowel SSS 1 als SSS VR1 het hoogst haalbare blij ven na-
streven en op een goed niveau blij ven acteren. Hoe je 
het ook wendt of keert, dat blij ft het visitekaartje van de 
club. 

Ik ben Kees Huisman, 66 jaar, wonend in Klaaswaal en 
in dit bestuur commissaris onderhoud en beheer. Ik doe 
dit al sinds 13 november 1984.

Hoofdtaak hierbij  is het onderhoud en beheer op 
de meer langere termij n. Dit hield in nieuwbouw en 
verbouw van de opstallen, zoals bovenverdieping 
bestuurskamer, extra kleedlokalen 9 en 10 
waarvan de belangrij kste aanleiding was de 
uitbreiding met de vrouwenafdeling, totale renovatie van 

alle kleedlokalen, containers met opslagruimte, plan-
nen en uitvoeren van schilderwerk en verdere kleinere 
activiteiten. De werkzaamheden bij  deze activiteiten 
bestonden steeds uit een ruime voorbereiding met 
ontwerp, planning, begroting en vooral organiseren van 
vrij willigers, organiseren van materialen en materieel en 
overleggen met onderaannemers.  Het dagelij kse 
onderhoud werd en wordt uitgevoerd door de 
welbekende onderhoudsploeg, die er in 
wisselende samenstelling altij d is geweest. 
Verder natuurlij k de algemene zaken zoals de 
maandelij kse bestuursvergaderingen, wekelij kse 
bestuursdiensten en contacten met onderhoudsploeg.  

Ik ben begonnen als speler op 8-jarige leeftij d in 1963 
aan de Schenkeldij k in de toenmalige aspiranten.
8 jaar was de jongst mogelij ke leeftij d om lid te 
mogen worden. De gehele jeugd doorlopen en in de 
destij ds genoemde B-selectie bij  de senioren terecht 
gekomen. Hoofdzakelij k in het 4de elftal gevoetbald tot 
mij n 38e jaar in 1993, dus totaal 30 jaar. Tussendoor nog 
trainer-coach geweest van F, E en D gedurende een jaar 
of 4.

Als je zolang al verbonden bent aan de club SSS hoop ik 
op een vereniging waar iedereen zich bij  betrokken voelt 
en zij n steentje wilt bij dragen. Dit alles voor een sportief 
succesvolle en fi nancieel gezonde club en het met elkaar 
genieten hiervan. Het recent ruim uitgebreide bestuur 
heeft de uitdaging om genoemde zaken tot uitvoering 
te brengen waarbij  de continuïteit van groot belang is

Ik ben Jurjen Nienhuis, 40 jaar, wonend in 
Klaaswaal. Ik ben bestuurslid voetbaltechnische zaken. 
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Daarnaast zit ik ook in de commissie voetbaltechnische 
zaken van de mannen.

Vanuit de portefeuille voetbaltechnische zaken ben 
ik contactpersoon voor commissies VTZ mannen en 
vrouwen en voer ik periodiek overleg met hen. Met 
elkaar moeten we zorgen voor bezetting van de gehele 
staf rondom de mannen en de vrouwen. Het voordragen 
van kandidaten voor betaalde staf functies behoort ook 
tot mijn takenpakket. Daarnaast zijn we nu bijvoorbeeld 
aan de slag met het opnieuw opstellen van visie en 
ambitie voor de mannen en vrouwen voor de komende 
jaren.

Zodra het mocht ben ik begonnen met 
voetballen, op mijn 6e jaar in de F’ies dus. Na de 
A-junioren heb ik de overstap naar de A-selectie ge-
maakt. Eerst nog wat wedstrijden in het 3e elftal, maar 
snel vast in het 2e elftal. Daar vele seizoenen, met 
geregeld wissel/invalbeurten bij het eerste, gespeeld 
en pas op mijn 29e – toen Dave de Jong  trainer was  - 
definitief bij het 1e gekomen. Daar, zelfs nog wat seizoe-
nen als aanvoerder, tot en met mijn 36e gespeeld, met 
promotie naar de 2e klasse als prachtig ‘afscheid’. 
Daarnaast heb ik vroeger nog in de supportersvereni-
ging gezeten en wat wedstrijden bij de jeugd gefloten.
 
Ik vind het leuk en belangrijk om wat voor onze club te 
doen. De afgelopen tijd dacht ik er wel vaker aan om 
misschien wel iets in het bestuur te gaan doen. De vraag 
of ik eens mee wilde denken kwam dus precies op het 
goede moment. De sfeer en de energie die tijdens het 
eerste gesprek op die bewuste donderdagavond in de 
bestuurskamer voelbaar was, overtuigde mij definitief.
 
Allereerst gun ik ons allemaal een voetbal- en 
verenigingsleven zonder beperkingen zodat ac-
tief sporten en genieten van de derde helft 
weer onderdeel wordt van ons sociale leven. 
Daarnaast natuurlijk sportieve successen voor de 
prestatieve teams, een financieel gezonde club, een 
toename van het aantal (jeugd)leden en boven dit 
alles een club waaraan – zoals nu ook het geval is – 
iedereen zijn of haar steentje wil en kan bijdragen.

entV A N

r i j s c h o o l

NIEUW
TAXI-RIJBEWIJS
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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 

perfect in elke 
bocht 

©
Altijd in beweging
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HET ADRES VOOR NIEUWE BANDEN

Industrieweg 20 • 3286 BW  Klaaswaal
T (0186) 573 300 • E arie@bandenservicezuidwest.nl

www.bandenservicezuidwest.nl

HAVENTREKKER TREKKERSCHRANKLADER SCHRANKLADERHOOGWERKER ANKLADER HOOGWERKERHEFTRUCK HEFTRUCKSHOVEL SHOVELGAZON VERREIKER TREKKER

TREKKERPLOEG PLOEGSPUITMACHINE SPUITMACHINECHINE OOGSTMACHINE CHINE OOGSTMACHINECHINE QUAD CHINE QUADKIPPER VRACHTWAGENGEN SCHRANKLADERPERSONENAUTO PERSONENAUTO

GAZON VERREIKER TREKKER

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.

SERVICE. DAAR DRAAIT HET OM.

SCHRANKLADERANKLADER HOOGWERKER

P SPUITMO

Alternatieve kleurenKleurenschema

100 / 80 / 40 / 35 100 / 90 / 10 / 77 PMS

90 / 50 / 20 / 20

15 / 0 / 15 / 15

0 / 60 / 50 / 0 100 / 80 / 45 / 40

100 / 35 / 20 / 20

10 / 0 / 10 / 20
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100 / 45 / 20 / 0

25 / 80 / 70 / 30

100 / 50 / 20 / 20

0 / 66 / 55 / 0

55 / 0 / 35 / 0

25 / 85 / 60 / 30

60 / 0 / 35 / 0

0 / 51 / 46 / 0 PMS
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80 / 20 / 50 / 0

0 / 80 / 60 /10

0 / 60 / 55 / 5
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0 / 75 / 50 / 15
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15 / 0 / 15 / 20 27 / 85 / 72 / 27 0 / 80 / 55 / 20
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“Ondernemerschap met 
een persoonlijke touch, 
daar staan we voor”
John, Ronald en Maurice

Maseratilaan 4
3261 NA  Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-615450
info@troostaccountants.nl
www.troostaccountants.nl
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We zitten momenteel halverwege het 
voetbalseizoen en de competitie werd 
in december helaas wederom abrupt 
stilgelegd. We krijgen regelmatig de vraag 
of we qua sponsoring het hoofd boven 
water kunnen houden. Het antwoord is JA!

Aan het begin hadden we een behoorlijke 
uitdaging, want voor meer dan de helft van 
de SSS-teams moesten we op zoek naar een 
nieuwe shirtsponsor. Vanwege corona werd 
er nauwelijks gevoetbald, dit baarde ons wel 
enige zorgen: als er wekelijks wedstrijden 
gespeeld worden en er is een 3e helft in de 
kantine, dan leeft het natuurlijk meer dan wanneer 
ons sportcomplex er wekelijks verlaten bij ligt.

We zijn begonnen om de trainers via de 
groepsapps een oproep te laten doen en 
binnen een paar dagen meldden zich de 
eerste nieuwe sponsors. Vaak ouders, familie
leden of kennissen van één van de spelers van het 
betreffende team. Binnen een paar weken 
waren alle teams voorzien. Het laatste SSS-
team was Vrouwen 3. Nadat de vorige sponsor 
door de coronapandemie genoodzaakt was te 
stoppen, besloten we een dag voor de 
boutmiddag een oproep te plaat-
sen via Facebook. De volgende dag 
rond 15.17u konden we tijdens deze 
succesvolle boutmiddag maar liefst vier 
nieuwe sponsors begroeten: Vice Versa HW, 
Troost Accountants, Tuk Kraanverhuur en 
Zuid-West Banden. De tactische keuze om deze 
oproep op vrijdagmiddag te plaatsen, wierp 
niet voor het eerst in de geschiedenis direct zijn 
vruchten af.
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De afgelopen periode konden we de 
volgende nieuwe shirtsponsors begroeten:

 
En uiteraard zijn we ontzettend blij met de 
huidige shirtsponsors die allen hun contract 
verlengden of die reeds een doorlopend contract/ 
contract voor het leven hebben: BTS Logistics, 
NVO Consolidation, SV, ZELP, Goud Laundry So-
lutions, Troost Accountants, Oxy-Low, Thomas en 
Johnny van Wanrooy, Plus van Biene, We Need It.

Verlening Hoofdsponsorcontract BTS Logistics

Het was intern al wat langer bekend, maar door 
corona konden we niet eerder een tekenmoment 
inplannen. BTS Logistics verlengde onlangs de 
hoofdsponsorovereenkomst met SSS met maar 
liefst vijf seizoenen. BTS Logistics is al meer dan 
tien jaar de trotse hoofdsponsor van SSS en plakt 
er gelukkig weer een hele mooie periode aan 
vast. Als bestuur zijn wij Michael de Rouw zeer er-

Sponsoring en 
de kracht van 
social media 

GewoonGers   JO8
MLM Promotions   JO9
Reedyk    JO15-2
TIM Raamdecoratie   JO15-2
Zuid-West Banden   MO17
Airco Outletshop   O23
Tuk Kraanverhuur  O23 en Vrouwen 3  



kentelij k voor deze contractverlenging en alles wat 
hij  voor SSS heeft betekend de afgelopen jaren.

Social media
De komst van een nieuw bestuurslid communi-
catie legt SSS ook geen windeieren als het gaat 
om het vinden van nieuwe wedstrij dbalspon-
sors. Het eerste bericht op Facebook waarin 
gemeld werd dat we voor negen wedstrij den van 
Heren 1, 2 en Vrouwen 1 een nieuwe balsponsor 
zochten, leverde binnen een paar minuten de 
eerste balsponsor op. Binnen 1,5 uur stond de 
teller op vier wedstrij dballen en binnen vier 
dagen waren alle negen wedstrij dballen vergeven. 
Als je bedenkt dat een wedstrij dbal SSS € 90,00 
oplevert, dan is het voor de rekenaars onder ons 
snel duidelij k wat we met een paar berichten op 
Facebook binnen geharkt hebben. Tel daarbij  de 
vier nieuwe shirtsponsors van Vrouwen 3 op en 
dit bewij st dat de kracht van social media SSS veel 

goeds heeft opgeleverd de afgelopen weken.
We zij n dus nagenoeg klaar voor de 2e 
seizoenshelft, echter aan het hoofdveld vindt 
u nog diverse lege reclameborden. U kunt dus 
binnenkort weer een oproep via social media 
verwachten, waarschij nlij k op een vrij dagmiddag 
voor een mooie voetbaldag op ons sportcomplex.
Laten we hopen dat we snel weer kunnen gaan 
voetballen!

Namens de sponsorcommissie,

Jeroen Blom

Reedyk C3412 Compact Crane
• Hijshoogte tot 22 m
• Reikwijdte tot 19.5 m
• Max. hijslast 4.250 kg

Weg-/terreinkranen tot 120 tonWeg-/terreinkranen tot 120 ton

0186 - 571269 tukkraanverhuur.nl Volg ons op

Torenkranen 
tot 48 meter
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SSS KLAASWAAL
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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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Hoewel het winterstop is, wil dat niet zeggen 
dat er tot aan februari stil gezeten moet worden. 
Zaterdag 8 januari 2022 moest de wekker 
“gewoon” weer gezet voor de jeugd van SSS, ouders en 
leiders om op strandtraining te gaan naar Rockanje.
Om 09.00 uur vertrok er een stoet aan auto’s naar de kust 
om met een groep van 70! jeugdleden (MO17/JO15/
JO13/JO11/MO11/JO10/JO9/JO8) en 12 trainers/
leiders met elkaar een onvergetelijke dag te beleven.
Het programma bestond uit: Warming up, Esta-
fettevormen (bestaande uit de altijd hilarische 
Kruiwagenrace, de Kikkersprong, en Hinkelen), 
alsmede een rugby partij. Daarna werd een verdien-
de pauze ingelast met limonade en chocolade. Na de 

pauze was er een zogenaamde Duinrun en werden er 
partijtjes gespeeld tot aan de afsluiting van deze ochtend.

Na afloop van deze activiteiten werd de jeugd 
getrakteerd op een zakje chips en werden zijn 
moe maar voldaan vervoerd naar SSS waar ze nog 
een verrassing wachtte. Iedere deelnemer kreeg 
nog lekker 2 broodjes knakworst met limonade.
Namens de kinderen willen wij alle vrijwilligers, 
rijders, trainers en organisatie bedanken en zeker 
ook de Businessclub SSS voor de financiële bijdrage.

Het was een dag om nooit vergeten.
Jeugdcommissie SSS

Strandtraining SSS jeugd 
een heel groot succes!

 



www.goudlaundry.nl

VOOR BONT EN BLAUW
MAAR OOK WITWASSEN



Op woensdag 5 januari 2022 heeft de eerste voetbal-
meidenmiddag bij SSS Klaaswaal  plaatsgevonden.  
Deze middag was toegankelijk voor iedereen, leden en 
niet leden van SSS

Het was de allereerste keer dat de vrouwenselectie een 
middag voor meiden uit de Hoeksche Waard organi-
seerde. Een training die door de vrouwenselectie van 
SSS  zelf werd verzorgd/gegeven en het is een groot 
succes geworden. Maar liefst bijna 50 meiden kwamen 
naar het SSS complex.

De meiden hebben eerst verschillende voetbal 
oefeningen gedaan om vervolgens te eindigen 
met een grote onderlinge partij op een half veld
De oefeningen waren allen gebaseerd op het 
verbeteren van hun voetbaltechniek, denk 
hierbij aan afwerken, dribbelen, conditie en spelinzicht.

Mede door de grote opkomst en het 
plezier dat er zichtbaar was die middag zijn de 
voorbereidingen voor een volgende voetbalmei-
denmiddag  in volle gang achter de schermen.

Het was een super middag ondanks het grauwe koude 
weer. Met dank aan de vrouwenselectie SSS Klaaswaal.

Voetbalmeidenmiddag 
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De Buitenstaander is een rubriek waarin mensen 
aan het woord komen die niet (meer) direct met 
SSS in relatie staan maar wel op de één of ande-
re manier met de club te doen hebben gehad. Deze 
keer gaan we in gesprek met Adrie Poldervaart, op 
dit moment de assistent-trainer bij FC Groningen.

Geen trainer bij SSS, wel hoofdtrainer in de Eredivisie
Het is alweer bijna tien jaar geleden. De zomer van 
2012. Op 9 juni ging de beslissende wedstrijd in de na-
competitie op eigen veld tegen het destijds door Henk 
Dirven getrainde Oude Maas verloren 
en spatte de droom voor promotie naar 
de tweede klasse uiteen. Donderdag 
daaraan voorafgaand was besloten 
de samenwerking tussen SSS en trai-
ner Dave de Jong na deze wedstrijd 
te beëindigen. SSS kwam daardoor in 
de zomerstop zonder trainer te zitten. 
Een lastig moment omdat het gezeg-
de luidt: “alle goede trainers zijn dan al 
bezet”.  Op één na in dit geval. Tegen 
alle logica in was de als goede trainer 
bekend staande Adrie Poldervaart be-
schikbaar, na een zevenjarige verbintenis bij VV Spijke-
nisse. Hoewel er verschillende clubs met hem hadden 
gesproken (o.a. Westlandia en TOGB ) kwam het om 
diverse redenen niet tot een akkoord. De technische 
mensen van SSS trokken daarop de stoute schoenen 
aan en het contact werd gelegd. Een goed gesprek op 
zijn praktijk bracht Poldervaart tot de serieuze overwe-
ging om hoofdtrainer van SSS te worden. Na een paar 
dagen bedenktijd maakte hij de keuze het toch niet te 
doen. “Ik ben nog naar het complex gereden, het ziet er 
verzorgd uit, maar de reisafstand in combinatie met de 
derde klasse en de verwachting dat er in de winterstop 
op een hoger niveau iets vrij komt maakt dat ik toch nog 
even afwacht” is de uiteenzetting. Uiteindelijk bleek er 

voor SSS met Pascal van den Hoek toch nog een des-
kundig trainer beschikbaar te zijn en stond deze voor 
aanvang van het nieuwe seizoen voor de groep. De ver-
wachting van Poldervaart dat er iets moois in de winter 
beschikbaar zou komen had bijna profetische waarde.

Ik spreek hem wanneer hij onderweg is van Gronin-
gen naar zijn eigenlijke woonplaats Hellevoetsluis. “Ik 
moest inderdaad weer even graven hoe het destijds 
is gelopen” is zijn eerste reactie. “Ik heb even getwij-
feld maar was er van overtuigd dat er in de winter iets 

voorbij zou komen op een hoger niveau, 
daar wilde ik op wachten.” Die verwach-
ting kwam uit en Zwaluwen Vlaardingen 
meldde zich. “Ik heb daar tweeënhalf 
jaar met ontzettend veel plezier gewerkt 
met een fantastische spelersgroep. On-
dank dat we geen periode hebben ge-
wonnen of een kampioenschap heb-
ben behaald was het voetbal dat op 
de mat gelegd werd van hoog niveau. 
Vanuit die periode zit ik met de spelers 
nog steeds in een appgroep en wen-
sen we elkaar nog iedere dag goede-

morgen. Als het kan gaan we één of meerdere keren 
per jaar met elkaar eten. Dat is best wel heel bijzonder. 
Bij mijn afscheid kreeg ik voetbalschoenen. Die draag 
ik nu nog al zijn ze nu wel langzaamaan versleten.” 

Het vertoonde spel, de trainingsaanpak en stijl van 
coaching bleek ook elders op te vallen wat in de win-
ter van 2014/2015 uitmondde in een contract bij BVV 
Barendrecht voor het nieuwe seizoen op het aller-
hoogste amateurniveau. Een mooie stap omhoog. 
Maar dat bleek niet het enige resultaat van de inspan-
ningen bij Zwaluwen Vlaardingen. Op 15 mei 2015 
wordt Adrie Poldervaart in de spotlights gezet en aan 
hem de Rinus Michels Award uitgereikt. Een uitverkie-

DE BUITENSTAANDER
Door Bas van der Linden
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zing tot beste trainer in het amateurvoetbal! Op de 
vraag of dit het absolute hoogtepunt in zijn carrière is 
reageert hij nuchter: “Het is en blijft een subjectieve 
verkiezing. We hadden geen prijzen gewonnen, maar 
kennelijk was de positieve publiciteit over speelstijl en 
gedrag tot veel mensen doorgedrongen. Ik had er niet 
op gerekend, maar het is wel een mooie waardering” 

Naast voetbaltrainer is Poldervaart zelfstandig fysiothe-
rapeut en was hij sinds 1993 in dienst bij SBV Excelsior 
Rotterdam als fysiotherapeut. In de zomer van 2018 
lijkt alles samen te komen. Excelsior zoekt een nieu-
we hoofdtrainer. Na een drietal afzeggingen komt de 
club uit bij haar eigen fysiotherapeut. De fysiothera-
peut van de Eredivisionist staat ineens voor de groep 
als hoofdtrainer. Het seizoen vangt aan, maar draait 
uit op een persoonlijke deceptie voor de nu 51-jari-
ge Poldervaart. Begin april, kort voor het einde van 
de competitie wanneer Excelsior in de onderste regi-
onen verkeert levert hij uit liefde voor zijn cluppie zijn 
nog tweeënhalf jaar doorlopende contract in: “in de 
hoop dat iemand anders de boel in beweging kon krij-
gen en mijn club voor de degradatie kon behoeden” 
licht hij toe. Zijn opvolger Ricardo Moniz weet het tij 
ook niet te keren en Excelsior daalt af. “Dit was wel het 
dieptepunt in mijn carrière. Het is toch de club waar 
je tot op dat moment 26 jaar aan bent verbonden.” 

Het leven gaat door en anderhalve maand later wordt 
bekend dat hij Danny Buijs gaat assisteren bij FC Gro-
ningen. “Dat was best ver weg, maar mijn thuisadres 
is Hellevoetsluis gebleven, al heb ik een woning in 
Groningen. Ik ga zodra het kan naar huis, maar als je 
’s avonds een wedstrijd hebt en de volgende ochtend 
een uitlooptraining, dan is het wel fijn om daar te kun-

nen overnachten. Regelmatig rijdt Danny met me mee 
want die woont sinds kort in Alblasserdam”. Inmiddels is 
bekend geworden dat het contract met Groningen niet 
wordt verlengd. Dat verraste wel wetende dat in de zo-
mer van 2021 De Graafschap bij hem aanklopt voor de 
functie van hoofdtrainer en Groningen hem onder geen 
beding wilt laten gaan en hem aan zijn doorlopende 
contract houdt. “Ja, daarover was ik best teleurgesteld. 
Ik weet heus wel dat er dan een afkoopsom bij komt kij-
ken, maar ik ben toch niet de clubtopscorer, of de be-
langrijkste speler. Ik ben assistent en kreeg een enorme 
mooie kans, die werd geblokkeerd. Daar baal ik wel van.” 

Maar wat nu?  is de vraag, hoe ziet de toekomst er-
uit?  Nog steeds op zoek naar het hoofdtrainer-
schap of behoort een voortzetting van de combi-
natie Buijs-Poldervaart ook tot de mogelijkheden? 
“Ik sta voor alles open, maar het aanbod is beperkt. 

Op betaald voetbalniveau zijn er 38 clubs, dus dat is 
dun gezaaid. En ik wil wel graag aan de slag blijven 
binnen het betaalde voetbal. Dat kan zowel als assis-
tent als zelfstandig hoofdtrainer. De samenwerking 
heeft mij de afgelopen tweeënhalf jaar veel opgeleverd.  
Van Danny heb ik veel geleerd, vooral op het gebied 
van wat je doet bij balbezit van de tegenstander en bij 
balbezit. Mijn trainingen zijn altijd gericht op een hoge 
intensiteit en beleving, waarbij balbezit hoog in het 
vaandel staat. Het is juist mooi om ook van anderen het 
nodige op te steken en dan zie je steeds beter bepaal-
de aspecten voorbijkomen tijdens wedstrijden die je 
bekijkt.”

Op de vraag of het buitenland iets voor hem is 
blijft het even stil: “Dat is zeker interessant, maar 
is natuurlijk ook afhankelijk van de aanbieding. ”  

“Dit was wel het dieptepunt in mijn 
carrière. Het is toch de club waar je 
tot op dat moment 26 jaar aan bent 

verbonden.” 



En als er zich niets aandient in het professi-
onele circuit, dan eventueel terug naar de 
amateurs? “Ik zou prima bij de amateurs 
kunnen werken, maar daar kan je niet van leven, dus 
moet ik er weer andere werkzaamheden bij gaan doen, 
zoals ik eerder in de periode voor het betaalde voetbal 
heb gedaan. Dat kan zeker weer in de fysiotherapie zijn, 
we zien wel.” vervolgt hij. “Ik ben een boerenzoon, heb 
geleerd te werken en kan ook het nodige met mijn han-
den, dus dat zou wel goed komen” klinkt het nuchter. 
 

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

met “Spelen met Muziek”. Dit is zeer laagdrempelige sessies waarin kinderen op speelse muziek leren

of slagwerk. 
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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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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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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 
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maakte snel plaats voor plezier en gretigheid. Ik werk graag heel 
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trainingen moest ik de TomTom even goed instellen, maar verder was 
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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. 
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te kunnen nemen met een goed gevoel. Overall gezien voel ik me 

gewoon erg goed bij SSS. 
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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: 
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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

met “Spelen met Muziek”. Dit is zeer laagdrempelige sessies waarin kinderen op speelse muziek leren

of slagwerk. 

0187 - 497 610

www.contikiholland.nl

Vertrouwd touringcarvervoer.
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Ik ga het in deze rubriek niet over het uitgebrei-
de bestuur hebben, daar zal in deze editie van De 
Knikker al genoeg over geschreven worden.

Wel is dit een vertrekpunt om de beleving binnen 
de club te optimaliseren. Om ons heen zien we 
dit al gebeuren. We zien nieuwe barmedewerkers 
verschij nen, nieuwe trainers, dames die de SSS 
shirts beheren en alle andere nieuwe impulsen die 
te ver gaan om op te sommen. Dit doet SSS’ers, 
zoals Tafel 3 zich denkt te mogen noemen, 
goed.  Je zou dit ook kunnen scharen onder een 
“boostercampagne SSS’. In deze tij d een mooie uit-
drukking!

Ook mij meren we vaak als 50 plussers over die 
goeie ouwe tij d. En vaak hoor je dan, “die komt 
niet meer terug”. Dat de tij d niet meer terugkomt, 
dat klopt, maar gebeurtenissen kan je natuurlij k 
best terug laten keren, al is het in een nieuwe jasje.

Ik wil daar één periode uit halen. In de jaren zo tus-
sen 1978-1985 had SSS 1 een legioen aan jeug-
dige supporters (in mij n beleving minimaal 50 in 
getal) die wedstrij d na wedstrij d achter het doel 
van de tegenstander 2 x 45 minuten de keel schor 
zong om SSS 1 aan te moedigen en richting het 
vij andelij ke doel te drij ven. Het waren geen hoog-
dravende liederen, maar een simpele la, la, lalala 
lalala, lalaha, lalalalhaaaa, of het zingen van de 
namen van alle spelers was voldoende om een 
sfeer te creëren die er voor zorgde dat een spe-
ler van het eerste elftal net even dat extra stapje 

kon maken of die goal te maken. Het waren voor 
spelers en ook supporters onvergetelij ke tij den. 
Het werd in die tij d zelfs zo’n succes dat de sup-
porters een ware dirigent kregen die de meute in 
het gezang begeleidde. Een foto daarvan is nog 
altij d te zien op de fotowand in onze kantine. Het 
feit dat die foto destij ds is gekozen geeft aan wat 
een unieke situatie dit was. Spelers van die tij d zul-
len bovenstaande beamen. Mocht je ze tegenko-
men, zoals bij voorbeeld Jan Roodbol, Bas van der 
Heiden of Leo Schouten, mannen die nog vaak op 
de club zij n, vraag er gerust naar. Het zal ook voor 
hun een uitwisbare indruk hebben achtergelaten.

En o wat zou het mooi zij n als we dit weer voor el-
kaar kunnen krij gen. Juist nu SSS weer meedoet 
om de prij zen (De 1e plek ligt voor het grij pen en 
ook een periodetitel is mogelij k) kunnen suppor-
ters SSS naar een goed resultaat schreeuwen en 
kunnen spelers en supporters samen het feest vie-
ren. Ik zie hier genoeg kansen. Nu de jeugdcom-
missie weer is uitgebreid, de Supportersvereniging 
weer op volle kracht vooruit gaat en een activitei-
ten commissie klaar staat voor evenementen, zou 
het mooi zij n om die sfeeractie weer op te tuigen. 
Het zou SSS weer uniek in zij n soort maken. Ik 
zie de krantenkoppen al weer verschij nen “Sup-
porters SSS zorgen voor de 3 punten”, of “Te-
genstander SSS weet niet wat hij  meemaakt”. 
Die goeie ouwe tij d komt niet meer terug, maar 
we kunnen hem wel evenaren, of zelfs verbeteren!

Tot het volgende Hoofdstuk

Door de ogen van Tafel 3

‘Het evenaren van die 
goede ouwe tij d’
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Martin Schelling – met vrouw Jannie als partner in 
crime – runt alweer ruim tien jaar de kantine van 
SSS. De afgelopen (bijna) twee jaar waren anders 
dan anders. Covid 19 en de daaraan gekoppel-
de maatregelen, beperkingen en zelfs sluitin-
gen van kantines liggen hieraan ten grondslag.

De redactie van De Knikker ging in gesprek 
met onze ‘kantinebaas’, want hoe zorg je nou 
dat alles op voorraad is op de momenten dat 
het nodig is en wat betekenden alle maatre-
gelen voor de kantine en haar vrijwilligers?

Laten we beginnen met een meer dan posi-
tief bericht; Zolang dat Martin zichzelf goed 
voelt blijft hij deze taak vervullen voor SSS. Hij 
vindt het fantastisch om te doen namelijk. Hier 
mogen we als club ontzettend blij mee zijn!

Terug naar Corona en dan vooral de begin tijd. 
Martin heeft dat vooral als heel raar beleefd en 
blikt terug op die eerste periode: “Het was na-
tuurlijk voor iedereen raar, niet alleen voor mij 
en voor het reilen en zeilen in de kantine. In de 
eerste maanden mochten we nog wel gewoon 
open zijn, maar moesten er veel aanpassingen 
gedaan worden. De 1,5 regel werd ingevoerd en 
je mocht toen maar met twee personen aan een 
tafel zitten. Dus we hebben de tafels op 1,5 me-
ter afstand van elkaar gezet, met twee stoelen er-
aan. Met die opstellingen konden er ongeveer 50 
mensen binnen. Later werd het weer anders, toen 
mochten er vier personen aan een tafel. Op een 
gegeven moment mocht het terras open, waar je 
in de begin fase ook alleen met twee personen 
aan hoge tafel mocht zitten. Toen hebben we de 

verkoop van de bar naar de deur gebracht en 
stond er een kassa bij de deur. We hebben in die 
periode – van half mei tot en met augustus 2020 
– ontzettend veel gelukkig gehad met het weer, 
want dat was fantastisch. Ook hebben we toen 
de looproutes aangebracht, die liggen er nog”.

Tussendoor mocht er ook een periode weer pu-
bliek langs de lijn staan, iets waar we nu alle-
maal weer naar uitkijken. Martin weet dat nog 
wel: “Ik heb toen op alle buizen om de 1,5 me-
ter een sticker geplakt zodat duidelijk werd wat 
die 1,5 meter afstand precies was. Ik geloof dat 
het een wedstrijd tegen Oud Beijerland was, 
waarbij er toch nog behoorlijk wat publiek – net-
jes op afstand van elkaar – langs de lijn stond”. 

Als we zo samen terugblikken moeten we de 
conclusie trekken dat het vooral continue in-
spelen op de doorgevoerde wijzigingen is 
en die zo goed mogelijk doorvoeren en waar 
mogelijk de kantine toch draaiend houden.

De SSS kantine runnen 
in Corona tijden 



Maar hoe zit dat dan met het voorraadbeheer? 
“ Er zijn momenten geweest dat we ineens dicht 
moesten” vertelt Martin. “Dan zit je met je spullen. 
Heineken heeft dit voortreffelijk gedaan overigens, 
want ze hebben destijds kosteloos de tanks met bier 
leeggehaald, daar waren we heel blij mee.  De eer-
ste keer dat we moesten sluiten stond er namelijk 
nog een volle tank van 1000 liter en eentje van on-
geveer 250 liter.  We hebben toen ook een verkoop 
van flesjes drinken georganiseerd. Mensen kon-
den deze spullen voor inkoopprijs komen kopen”. 

Martin en Jannie steken er – met heel veel ple-
zier en toewijding –  veel tijd in. Werkzaamheden 
die eigenlijk de gehele week door gedaan moe-
ten worden. Martin draait geregeld bardienst 
op de zaterdagen, maar sluit in ieder geval altijd 
af. Jannie doet onder andere alle bestellingen 
voor de keuken, wast de gordijnen en zorgt voor 
schoon vet in de friteuses. Martin vult zondag de 
koelkasten weer bij, zodat hij direct weer wat hij 
moet bestellen. En Martin zorgt dat de kantine 
altijd open is als er doordeweeks een wedstrijd 
gespeeld wordt. “Ik vind het ontzettend belang-
rijk dat ouders die mee komen, of supporters die 
langs de lijn staan bij ons een bakje koffie of thee 
kunnen kopen en indien nodig even lekker te-
gen de kachel aan kunnen kruipen”, aldus Martin.

Maar wat doet dat dan met jullie als dat werk in-
eens wegvalt vraag ik aan Martin: “Zoals ik eer-
der zei, het is heel raar allemaal. Op een gege-
ven moment ben je dicht en loop je met je ziel 
onder je arm, maar…. je went er ook aan. Je gaat 
andere dingen doen. Ik heb een tuintje achter 
bij Eetse, al ruim dertig jaar. Daar kon ik nu wat 
meer tijd aan besteden. Je gaat wat vaker naar 
de winkels, toen ze nog open waren en je hebt 
meer tijd voor je kinderen en kleinkinderen”.

De afgelopen bijna twee jaar zijn er verschillende 
perioden geweest dat de kantine dicht moest blij-
ven, maar ook ‘ineens’ weer open mochten. Dat 
vraagt nogal wat ten aanzien van je voorraad. Hoe 
beheer je die voorraad dan optimaal? “Nou, dat is 

inderdaad best lastig”, zegt Martin. “Want met welke 
beperkingen mag je open? Hoeveel mensen mo-
gen en zullen er komen? De regio derby SSS – Oud 
Beijerland werd gespeeld op de laatste dag dat er 
publiek bij de wedstrijden aanwezig mocht zijn en 
dat de kantines open waren. En dat hebben we 
geweten, het was enorm – bijna ouderwets – druk. 
Martin vertelt dat alles na deze dag ook hele-
maal op was, er was geen cola, Bacardi cola, wijn 
of limonade meer te verkrijgen. “Eigenlijk wel 
goed” zegt Martin, “want toen wisten we dat we 
dicht gingen. Ik  had al wat minder liter bier be-
steld, want je leert toch ook van eerdere keren”. 

De kantine is op het moment van het interview al-
weer 4 weken dicht. Maar als we weer open mogen 
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verzekert Martin ons dat we niet bang hoeven te 
zijn dat er geen bier geschonken kan worden. “Na 
de boutmiddag zit er zeker nog wel 200 liter bier 
in de biertank. Die tank is afgesloten, waardoor het 
bier zeker 3 maanden bewaard kan worden”. Een 
hele geruststelling wellicht voor een aantal lezers.

Martin ziet wel wat verschillen met de begin peri-
ode van Corona. “Mensen zijn veel makkelijker ge-
worden in het doen en laten en vinden het moeilij-
ker om de regels te hanteren. Bij de boutmiddag en 
de week ervoor moesten eigenlijk de stoelen blij-
ven staan zoals wij ze hadden neergezet, ze ston-
den allemaal op 1,5 meter afstand met maximaal 
4 personen aan een tafel. Het is al met al goed ge-
gaan, maar je moet als aanspreekpunt van de kan-
tine er toch altijd wel mensen op aanspreken. Ik ga 
niet in discussie, maar ik probeer het wel altijd op 
een normale manier met de mensen te bespreken”.

Noemenswaardig en heel prettig is dat er bijna 
geen barmedewerkers zijn gestopt door deze gek-
ke tijd. Sterker nog; per saldo zijn er meer mensen 
beschikbaar nu. Dat is natuurlijk geweldig, want 
zonder al deze mensen kunnen we sowieso de 
kantine niet open houden en laten draaien. Mar-
tin is deze mensen dan ook ontzettend dankbaar!

Martin zit nu zo’n tien jaar in de rol van kanti-
nebeheerder en Jannie deed haar taken daar-
voor ook al, toen was Ton Lodder nog kantine 
beheerder.  Zoon Martijn is in 1990 gaan voet-
ballen en dat was dan ook het moment dat Mar-
tin en Jannie het verenigingsleven zijn ingerold.

Martin zijn pensioen is aanstaande en dat brengt 
mij toch op de volgende vraag: Is dat een moment 

Martin weet dat nog wel: “Ik heb toen op 
alle buizen om de 1,5 meter een sticker 

geplakt zodat duidelijk werd wat die 1,5 
meter afstand precies was”.
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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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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

met “Spelen met Muziek”. Dit is zeer laagdrempelige sessies waarin kinderen op speelse muziek leren

of slagwerk. 

om ook de coördinatie van de bar op te zeggen? 
Het antwoord hierop heeft u aan het begin van 
dit stuk al kunnen lezen: “Zeker niet, zegt Martin. 
“Sterker nog;  ik krijg dan juist wat meer tijd die ik 
aan allerlei dingen voor SSS kan gaan besteden”. 

Een mooi gesprek met een nog altijd bevlogen 
kantine baas. Martin hoopt dat ‘zijn kantine’ snel 
heropent, zodat iedereen weer kan genieten 
van een hapje en een drankje en van de welbe-
kende kantinepraat die we allemaal zo missen.



1.
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
Tel: 078 – 674 13 88

Rotterdam
Weena 505
3013 AL  Rotterdam
Tel: 088 – 936 00 00

info@srlaccountants.nl
www.srlaccountants.nl
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Bijna een jaar geleden schreef ik mijn laatste bijdrage 
voor deze Knikker. En dat heeft iets Drosteaans, want met 
deze zin ving ik ook mijn laatste column aan. Toen schreef 
ik – net als de column daarvoor overigens – over voetbal 
als (belangrijkste) bijzaak van het leven. De inhoud van 
die bijdrage is voor een groot deel onverminderd actu-
eel, net als de column daarvoor dus, maar ik zal u niet 
vermoeien met een derde deel (en zeker niet met een 
daaropvolgende vierde, beladen delta-variant daarvan).

Neen. Met de hoofdpijn nog vers in het voorhoofd wil ik 
het met u hebben over een traditie in het amateurvoetbal 
met cultureel erfgoedstatus: het jaarlijkse trainingskamp, 
in het bijzonder de wintereditie. Meer in het algemeen 
geldt natuurlijk dat de amateurantropoloog zijn of haar 
hart kan ophalen in het amateurvoetbal, maar dat geldt 
zeker voor dit spektakel, dat nu eenmaal voer is voor de 
sociaalwetenschapper – en dus ook voor een column. 

De kracht van het trainingskamp is dat het mooi is in 
al z’n eenvoud. Zo is het programma vaak verrassend 
voorspelbaar. Een invuloefening, gebaseerd op het 
volgende format (* doorhalen wat niet van toepassing 
is): vrijdag na aankomst gezamenlijk programma met 
voetbalquiz/diner* met aansluitend een vrije avond-
besteding; zaterdagochtend training/zaalvoetbal*, in 
de middag een (onderlinge) wedstrijd/zaalvoetbal/
andere sportieve activiteit* en in de avond diner met 
aansluitend een vrije verkenning van het plaatselijke 
nachtleven; zondag een gezamenlijk ontbijt met (voor-
genomen) bos- of strandwandeling, schoonmaken 

van het verblijf en huiswaarts . De uitwerking varieert 
overigens per jaar, maar ook daarin zal de sociaalwe-
tenschapper vast een patroon kunnen herkennen. Een 
min of meer willekeurige greep: de bonkige spits – type 
Mariano Bombarda, dito achterwerk – die ondanks een 
temperatuur die het vriespunt niet ontstijgt en zonder 
tussenkomst van het plaatselijke rayonhoofd het zwem-
badseizoen alvast als geopend verklaard, de links-
back van de beloften – stijfrechts overigens – die het 
tv-scherm behandelt als ware het een touch screen, en 
het duo dat toch probeert in het holst van de nacht via 
de spreekwoordelijke regenpijp af te dalen om zich te 
mengen in het feestgedruis van een naburige gemeen-
te. Bovendien geldt als grote gemene deler van deze 
jaarlijkse uitjes dat van voornemens om het trainings-
kamp vooral ook te benutten om fit en scherp aan de 
tweede seizoenshelft te beginnen niks terecht komt.

Maar levert het dan helemaal niets op, zo’n trainings-
kamp? Natuurlijk wel: voetballers willen nu eenmaal niets 
liever dan te dicht op elkaar opgehokt, scheten en boe-
ren latend aan teambuilding werken door verfballetjes 
op elkaar te schieten met paintball of elkaar te berooien 
met een kaartspelletje. En daargelaten die ene keer dat 
de schaduwspits zich in de vroege uurtjes voor de rest 
van het seizoen blesseert door over het ijs uit te glijden 
of op de bar te dansen, kan het ook niet zoveel kwaad om 
een weekendje voetbal over te slaan. Tegen een potje 
poker of beerpong in een Landal-huisje van Oost-Duitse 
allure kan natuurlijk geen toernooi tegen andere, min-
stens zo brakke derdeklassers – in Portugal of elders – op.

De Verrouilleurs
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Het jaarlijkse trainingskamp als cultureel erfgoed (winter-editie) 
Voetbal als (belangrijkste) bijzaak (Deel III)
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Hoe is het zo gekomen dat jullie dit jaar als trainer van 
SSS onder de 23 gestart zij n?
Dennis: Ik  werd in Juni 2021 benaderd door Jan Rooc-
bol. Vanwege mij n blessure (voor de tweede keer voor-
ste kruisband afgescheurd) kon ik zelf niet sporten.  Ik 
wilde echter wel graagl actief blij ven. Daarom was ik 
geïnteresseerd in een trainersjaar. Na een tweetal ge-
sprekken heb ik uiteindelij k de keuze gemaakt om trai-
ner te worden van de 023. 

Rolf: Aan het eind van seizoen 2020/2021, heb ik be-
sloten een jaar te stoppen met voetballen. Dit was he-
laas noodgedwongen vanwege een blessure. Ik zou dus 
minder op de voetbal aanwezig zij n, maar dit was niet 
van lange duur. Na een gesprek met Jan Roodbol, Bas 
vd Linden en Jurjen Nienhuis over het samen met Den-
nis de Cauwer de O23 te trainen/begeleiden, heb ik be-
sloten om dit avontuur samen met Dennis aan te gaan.

Heb je ervaring als trainer? En zo ja, bij  welke elftallen?
Dennis geeft aan dat hij  in het verleden bij  BVV Barend-
recht de jeugd getraind te hebben, bij   de E, D en C 
elftallen. Dit was echter lastig vol te houden omdat hij  
zelf voetbalde. 
Rolf is bij  SSS trainer geweest van SSS mo15-1 en SSS 
mo13

SSS ONDER DE 23 
DE TRAINERS AAN HET WOORD 

Hoe heeft je spelers carrière eruit gezien tot op heden?
Dennis: Ik begon met voetballen toen ik 4 jaar oud was 
bij  BVV Barendrecht. Na de jeugd begon ik in het 4de 
elftal van BVV Barendrecht. Na 3 wedstrij den bij  het 4e 
elftal, kwam ik eigenlij k meteen in het 3e elftal erbij . Dit 
was een fantastisch jaar, waarin we kampioen zij n ge-
worden in de reserve 1e klasse. Na in het 2e van Barend-
recht gespeeld te hebben ben ik uiteindelij k bij  SSS te-
recht gekomen. In 2013 de overstap gemaakt naar SSS 
1. In het seizoen van 2019/2020 gestopt bij  SSS. Helaas  
heeft Corona een leuk einde en afscheid verpest. 

Rolf:  Op 5 jarige leeftij d ben ik gestart als speler van 
SSS, waarbij  ik alle jeugd elftallen heb doorlopen. Op 
17 jarige leeftij d ben ik aangesloten bij  de Senioren Se-
lectie. Op 30 jarige leeftij d heb ik besloten om tij delij k 
te stoppen als speler i.v.m. een blessure en werk. 

Kunnen jullie wat meer over de groep vertellen?
Ons team bestaat uit een grote groep enthousiaste jon-
gens. De spelersgroep bestaat uit een klein groepje 
jongens die overgekomen zij n van SHO maar over het 
algemeen bestaat het elftal uit jongens uit Klaaswaal die 
al hun hele carriere lid zij n van SSS. Dit seizoen zij n wij  
begonnen met 23 a 24 spelers. Inmiddels zij n er een 
aantal jongens afgehaakt, door studie, werk of andere 
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Vanaf de start van het voetbalseizoen 2021/’22 is SSS gestart met een Onder de 23 elftal. Dit 
elftal komt uit in de B-categorie, in een competitie die dit seizoen voor het eerst door de KNVB 

georganiseerd wordt. SSS vindt dit elftal een belangrĳ ke positie innemen en is richting dit 
seizoen op zoek gegaan naar een geschikte trainer voor dit elftal. De commissie voetbaltechni-
sche zaken was dan ook heel erg blĳ  met de twee namen die uiteindelĳ k de klus op zĳ n gaan 
pakken. Het trainersduo Dennis de Cauwer en Rolf Vollaard is door de redactie gevraagd naar 

hun ervaringen.
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verplichtingen. Het team bestaat nu uit 18-21 jongens. 
Het komt zelfs af en toe voor dat spelers niet mee kun-
nen doen tijdens een wedstrijd omdat de groep te groot 
is.  Tijdens de trainingen zijn we gemiddeld met zo’n 16 
man per trainingsavond. Het is een hechte groep die 
het zowel tijdens als na de training gezellig hebben met 
elkaar. Zo is de groep ook al een keer gezamenlijk uit 
eten geweest en is er een heus trainingskamp samen 
met SSS 2 belegd. 

Wat is er zo leuk aan het trainen met deze groep?
Het leuke is dat de jongens enthousiast zijn. Ze willen 
graag en de trainingsopkomst is altijd hoog. Natuurlijk 
zijn er ook af en toe momenten dat de jongens wat min-
der gemotiveerd zijn. Dan is het aan ons als trainers om 
de jongens te motiveren om weer serieus aan een trai-
ning mee te doen.  

In het begin was het allemaal wennen en moesten we 
elkaar echt nog leren kennen. Toen we elkaar week na 
week beter leerden kennen, begonnen de jongens ook 
steeds meer aan te nemen van deze 2 ‘ouwetjes’. Ook 
de jongens leerden elkaar beter kennen, waardoor zij 
per wedstrijd meer naar elkaar toe groeiden en ook har-
der voor elkaar gingen werken. Dit was te zien in het 
resultaat, maar ook zeker in het plezier wat van de groep 
af ging stralen. We hopen dan ook dat we dit plezier 
snel weer voort kunnen zetten zodra we weer mogen 
voetballen.

Wat zou er nog beter kunnen?
Tijdens de trainingen wordt er soms wel eens te mak-
kelijk gedaan tijdens oefeningen. Dan moeten we de 
groep bij elkaar roepen en aanspreken op wat er van 
de groep verwacht wordt. Daarnaast maak je afspraken 
met elkaar en je verwacht ook dat die nagekomen wor-
den. Zoals bijvoorbeeld op tijd komen of afmelden voor 
een training. Dit gaat wel steeds beter maar we zullen 
als trainers hier altijd op blijven letten.

Als we naar de wedstrijden kijken kunnen we verbete-
ren in het over de streep trekken van de winst. Het is 
tijd dat de inzet van de jongens zich uit gaat betalen in 
punten. Dit is iets waar we aan moeten gaan werken, 
scherper zijn voor het doel wanneer we kansen krijgen.

Hoe gaat het in de competitie zo in het eerste seizoen?
Het was een rommelige halve competitie. We begon-
nen met een 9-0 nederlaag bij een Spijkenisse uit. Dit 
team was het beste team en stak met kop en schouders 
boven alle andere teams uit. Omdat deze competitie 
nieuw is binnen de KNVB, was het qua indeling dus ook 
nog een beetje zoeken. De eerste helft van het seizoen 
is de groep qua voetbal stapsgewijs vooruit gegaan, 
waarbij de resultaten (overwinningen) soms helaas wat 
achter bleven. Echter, is het zeer positief om te zien dat 
de jongens van de O23 graag willen en het ook steeds 
beter gaat, dus dit biedt perspectief voor de toekomst. 

Later in het seizoen verloren wij maar met 2-1 van Spij-
kenisse, waar een gelijkspel meer verdiend was. De 
jongens hebben toen een groot compliment ontvan-
gen wegens hun spel en inzet. Ook mogen wij tevreden 
terugkijken op een 3-3 gelijkspel tegen ‘s-Gravendeel 
023 (vr. schappelijk), waar een aantal 1e elftal spelers 
meededen

Na de winterstop vindt er een herindeling plaats en 
worden wij gekoppeld aan de elftallen die aan ons ge-
waagd zijn.. 
 
Als je in één zin dit elftal zou moeten omschrijven, wat 
wordt dan die ene zin?
Dennis: Er zit meer in dan dat er op dit moment is uit-
gehaald. 
Rolf: Een groep jonge, enthousiaste, leergierige, soms 
eigenwijze maar vooral gezellige voetballers.

Heb je verdere ambities als trainer?
Dennis: Ik ben heel erg enthousiast over het trainer-
schap. Ik heb ook mijn UEFA C (voorheen TC 3) op-
leiding van de KNVB. Ik vind het spelletje leuk en ben 
enthousiast om andere wat bij te leren. Alleen vind ik 
zelf sporten ook leuk en moet ik wennen dat ik zelf niet 
meer op het veld sta. 

Rolf: De ambities zijn er zeker, al kan ik niet beloven dat 
dit in de nabije toekomst zal zijn. Ik ben van mening, dat 
wanneer de club jou jarenlang de kans heeft geboden 
om iedere week te kunnen voetballen, je hier wat voor 
terug kan doen. Of dit nou op het hoogste niveau is of 



niet, je steentje bijdragen aan het bestaan van de mooi-
ste club van de Hoeksche Waard, is altijd positief.

Wanneer is dit seizoen voor jullie als trainers een 
succes?
Vooral als het vertoonde spel elke week beter wordt en 
wij als team stappen maken naar een elftal dat er staat.  
Als de groep de stijgende lijn doorzet waardoor er een 
goede basis neer wordt gezet voor de toekomst van 
SSS O23, maar bovenal wanneer de groep positief het 
veld afstapt.

Als wij het koppelen aan resultaat dan zouden wij in de 
nieuwe competitie graag bij de eerste drie willen eindi-
gen. De competitie telt in totaal zes ploegen. 
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