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Goedenavond,  

Sport verbroedert, het geeft een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor 

‘teamspirit’ en onderling respect. Sportverenigingen hebben dus een belangrijke 

maatschappelijke functie en zijn in veel dorpen het sociale cement van de 

samenleving. Zo ook uw voetbalvereniging SSS. Waar andere clubs in de wat 

kleinere dorpen in de Hoeksche Waard soms moeilijk hebben het hoofd boven 

water te houden, doet uw vereniging het goed. De club is financieel gezond, 

wordt ondersteund door een actief bestuur, een trouwe schare vrijwilligers en 

supporters en mag trots zijn op haar ledenbestand: mannen én vrouwen, 

jongens en meiden van alle leeftijden. Ook worden er – nu even wat minder 

door corona - regelmatig sportieve en andere gezellige activiteiten 

georganiseerd die druk bezocht worden. 

Beste bestuursleden en ereleden van SSS, bedankt dat u vanavond hier naartoe 

hebt willen komen.  

Morgen, 1 oktober, bestaat uw voetbalvereniging SSS - in 1920 opgericht als de 

Klaaswaalse voetbalvereniging Hercules - maar liefst 100 jaar. 100 jaar! Wat 

een geweldig jubileum! Namens het gemeentebestuur van Hoeksche Waard 

feliciteer ik u dan ook van harte met deze prachtige mijlpaal. 



Uw jubileumcommissie had een geweldig programma vol sportieve en feestelijke 

activiteiten samengesteld. Zo stonden voor aanstaande zaterdag een grote 

reünie en feestavond op het programma. Een spetterend slot van de 

jubileumactiviteiten die begin dit jaar op 4 januari werden afgetrapt met de 

Nieuwjaarsreceptie.  

Hoe anders liep het…  

Vanaf half maart kwamen wij met zijn allen terecht in de coronacrisis. Dit 

betekende niet alleen het einde van de feestelijkheden; net als alle andere 

verenigingen moest u zelfs een paar maanden helemaal de deuren sluiten. Geen 

trainingen, geen wedstrijden en ook geen inkomsten uit bijvoorbeeld de 

kantineomzet. Een hard gelag. Ook nu, nu de maatregelen weer strenger 

geworden zijn. 

U besloot al snel om het jubileumprogramma om te gooien: activiteiten zijn 

verplaatst naar 2021 in de hoop dat ze dan wel – mogelijk in aangepaste vorm – 

door kunnen gaan.  

Wat ik dan erg mooi vind, is dat u daarbij denkt in mogelijkheden. Want u start 

morgen uw jubileumjaar met speciale trainingsactiviteiten voor de jeugd, 

inclusief een mini clinic door het straatvoetbalteam van Touzani. U zorgt ervoor 

dat er binnen de beperkte mogelijkheden toch een feestje mogelijk is en wel 

voor de jeugd, uw toekomst. Complimenten! 

Het komend jaar staan er nog meer leuke en spraakmakende activiteiten op het 

programma. Eén daarvan wil ik toch nog even apart noemen: het 

Eeuwelingentoernooi in augustus. Ik heb me laten vertellen dat het een toernooi 

is waarvoor u de  andere 3 Hoeksche Waardse clubs heeft uitgenodigd die ook 

100 jaar of ouder zijn. OSV uit Oud-Beijerland, Strijen en ’s-Gravendeel toch?  

Dat gaat ongetwijfeld een paar mooie Hoeksche Waardse derby’s opleveren. 

Klaaswaal zal die dag, ook sportief gezien, het centrum van de Hoeksche Waard 

zijn!  

We gaan weer even terug naar de reden waarom u hier vanavond bent. Eind 

2019 is er namelijk een bijzondere aanvraag ingediend bij onze gemeente. Een 

aanvraag, die niet heel vaak wordt gedaan.  



Voor uw voetbalvereniging – Sport Staalt Spieren - is de Koninklijke Erepenning 

aangevraagd.  

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan 

verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de 

waardering die onze Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.  

De Erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-

jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van een vereniging of 

instelling. Qua jaren zit u dus ruimschoots boven het vereiste minimum! 

Maar de Erepenning wordt niet zomaar verleend. Er zitten ook nog wat andere 

voorwaarden aan de aanvraag vast. Voor wie ze niet kent, ik loop ze even met u 

door: 

• Er moet een officieel bewijs meegestuurd worden van de 

oprichtingsdatum.  

• De vereniging moet financieel gezond zijn.  

• De activiteiten moeten van filantropische, wetenschappelijke, culturele of 

maatschappelijke aard zijn, of liggen op het gebied van sport. 

• De vereniging mag niet als doel hebben de verbreiding van politieke, 

commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen. 

• De vereniging mag geen bond of overkoepeling van meerdere individuele 

verenigingen zijn. 

• De vereniging moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien 

staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke 

verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging 

moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden. 

 

Bij dit laatste wil ik toch even stilstaan. Ik moet u namelijk bekennen – en 

zonder uw andere afdelingen tekort te doen – dat ik niet wist hoe 

succesvol het damesvoetbal is bij SSS. En dan met name uw Vrouwen 1. 

Zij spelen landelijk in de hoogste amateurvoetbaldivisie in het 

vrouwenvoetbal, de Topklasse. Fantastisch! En het feit dat het mannen- 

en vrouwenvoetbal bij uw vereniging hand in hand gaan, bleek wel uit een 

anekdote die mij ter ore kwam. Toen het Vrouwen 1 elftal - nadat ze in 

2017 voor het eerst naar de Topklasse promoveerden - terugkeerde in 



Klaaswaal, vormden de herenelftallen en andere supporters een erehaag. 

En dat staat volgens mij symbool voor de goede onderlinge sfeer, de 

gezelligheid en verbondenheid binnen uw club.   

Dan de laatste voorwaarde voor toekenning van de Erepenning: 

• Zowel de vereniging als de bestuursleden moeten te goeder naam en 

faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.  

Gelukkig kwamen hier ook geen gekke dingen uit naar voren.  

En daarom heeft de Koning besloten dat uw vereniging – voetbalvereniging 

Sport Staalt Spieren uit Klaaswaal - op basis van de positieve uitkomsten van 

het onderzoek en de aangeleverde informatie in aanmerking komt voor de 

Koninklijke Erepenning. Peter Riedijk, mag ik u als voorzitter vragen om naar 

voren te komen?  

Namens de Koning mag ik voetbalvereniging SSS van harte feliciteren met de 

Koninklijke Erepenning!   

Dan wil ik toch ook nog even Mary Tros naar voren vragen. 

Mevrouw Tros, u heeft zich enorm ingezet voor de aanvraag van deze 

Koninklijke Erepenning en heeft alle benodigde informatie verzameld en 

aangeleverd. Een flinke klus die u met veel clubliefde heeft opgepakt. Wij vinden 

dat dat een bloemetje verdient.  

Ik wens SSS en u nog een sportieve en vooral gezonde toekomst toe. En ik 

hoop, met u, dat u eind 2021 alsnog kunt terugkijken op een geslaagd 

jubileumjaar!  

 


