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Voorwoord

Ook voor mij als nieuwe voorzitter is er altijd actie. Ik 
ben afgelopen 8 juni 2019 begonnen aan een nieuwe 
uitdaging. Na 15 jaar bestuurslid en daarna een  
sabbatical van twee jaar, nu weer terug aan het front 
als lid van het bestuur. Bestuurlijk heb ik alles mee- 
gemaakt en veel ervaring opgedaan. Gestart in 2002, 
waarna acht jaar als secretaris, daarna vier jaar  
voetbalzaken en de laatste drie jaar als bestuurslid  
accommodatie. Daarna twee jaar geen bestuurslid 
meer, maar wel leuke ondersteunende dingen voor  
de club gedaan en nu gestart als voorzitter van deze 
mooie club. Een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb.

Voorzitter van de mooie club SteDoCo, waar velen  
wekelijks hun ontspanning vinden en sociale contacten 
onderhouden. Een club voor man, vrouw, jong, oud, 
het maakt niets uit, niemand is gelijk. De ene denkt zus 
en de andere zo en dan hebben we hierover meestal 
nog een mening ook. 
Hoog prestatief of laag recreatief, het gebeurt allemaal 
bij SteDoCo en op alle niveaus wordt er van genoten, 
over gedebatteerd en wat van gevonden. Met elkaar 
en voor elkaar, wie je ook bent en wat je ook denkt en 

doet, bij SteDoCo moet je ontspanning en gezelligheid 
kunnen vinden. In mijn ogen kan dat te allen tijden, 
maar niet zonder fatsoen en begrip voor elkaars stand-
punten en levensstijlen, waarbij communicatie een  
belangrijk onderdeel is. 

Bij deze club wordt teamsport in competitieverband 
mogelijk gemaakt. Twintig jeugd en zeven senioren-
teams draaien dit seizoen wekelijks hun wedstrijden en 
trainingen. Vele familie, vrienden en overige voetbal- 
liefhebbers volgen deze teams dagelijks. Dit betekent 
dat ons complex zeer intensief wordt gebruikt en  
bezocht, wat natuurlijk vraagt om het in acht nemen 
van normen en waarden en opvolging van aanwijzingen 
en regelgeving. De mensen die dit alles organiseren 
zijn tenslotte ook allemaal vrijwilligers. Ontspanning 
en plezier zijn de hoofddoelen van deze club ‘in actie’.
  
Met z’n allen maken we er weer een mooi seizoen van. 
Daar ben ik van overtuigd!!

Uw Voorzitter
Jan den Hartog

Voor deze presentatiegids 2019-2020 heeft de organisatie het  
thema ‘SteDoCo in actie’ gekozen. Een mooi thema wat zeker past 
bij onze club. Deze club is tenslotte altijd in actie. Ook tijdens de 
winter of zomerstop draait de organisatie gewoon vol door. Zaken 
als uitbreidingen, verbouwingen, onderhoud, teamindelingen enz. 
de club is altijd in actie. 

SteDoCo 
in Actie

Europaplein 37 // Leerdam 
Openingstijden: ma-wo 8.00-20.00 // do-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00

Goed eten. Daar houden we van.

Teeuw

PLUS11386_345_Teeuw_A5 adv Liggend.indd   1 11-07-18   13:32

Kantoor Leerdam
Voorwaartsveld 5a
4142 DA Leerdam

0345 - 632 100

Onze Buitenstate-Makelaar Mark van van Ekeren Kuiper, 

is gespecialiseerd in 'Buiten Wonen'. Uw woonboerderij, villa, 

monument, landhuis of andere bijzondere woning verdient 

speciale aandacht, zowel met betrekking tot de woning als 

de omgeving. Dat geldt niet alleen voor de verkoop maar 

ook voor de zoektocht naar uw prachtige Buitenstate. Op ons 

kantoor staan Mark Bikker en Madelon Sommer voor u klaar 

om uw Buitenstate 'Buitengewoon' te maken. 

Wij zijn

THUIS INTHUIS IN
monumenten &
buitenwonen

Op zoek naar      
een woning met 
in de tuin ruimte 
voor een eigen 
voetbalveld?

met 
in de tuin ruimte 

www.vanekerenkuiper.nl

Wij helpen u graag verder!
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Unieke vereniging 
SteDoCo is één van deze elf verenigingen, maar met 
toch wel een afwijkende standaard organisatie. Een 
meisjesvoetbalacademie, topklasse vrouwenvoetbal 
en mannen op Derde divisieniveau is voor deze vereni-
ging best uniek te noemen. Daarnaast moeten hierbij 
natuurlijk ook de lagere teams en alle overige jeugd-
teams worden genoemd. 
 
De organisatie 
Maar hoe organiseer je deze unieke vereniging dan? 
Met 20 jeugd en 7 seniorenteams in de competitie, is 
er genoeg bestuurlijk en organisatorisch werk aan de 
winkel. Als kleine club wil je je contributie laagdrempelig 
houden, maar de kosten voor de ambities zijn hoog. 
Het gaat bij deze club dus niet alleen om het organiseren 
van de wedstrijden waarbij goede velden, kleedkamers, 
verlichting en ballen een must zijn, al blijft dit toch te 
allen tijden de basis waaruit een vereniging zijn organi-
satie neerzet. Maar ook voor deze genoemde facetten 
dekt de contributie lang niet de volledige lading. Naast 
inkomsten uit contributie zijn er, om te kunnen spelen 

bij SteDoCo, extra inkomsten nodig om de vaste kosten 
te dekken. Extra inkomsten uit kantineomzet en alge-
mene clubsponsors zijn nodig om te kunnen spelen bij 
deze club. We noemen dit de vaste voetbalkosten (Wat 
kost het om te kunnen voetballen bij SteDoCo?).

Financiële steun
Naast de vaste kosten kennen we de afdelingskosten. 
Wat kosten de ambities, met de extra faciliteiten die 
hiervoor nodig zijn en hoe genereren we die inkomsten 
hiervoor. Voorbeelden zijn het Jeugdsponsorcollectief, 
de groep van 12 Stersponsoren, de Businessclub  
Temporalis en de Stichting Voetbalpromotie SteDoCo. 
Inkomsten uit contributie dekken niet de lading en ook 
de gemeente Giessenlanden heeft in 2014 de subsidie-
kraan volledig dichtgedraaid. Toch staat hier, voor de 
gemeenschap een mooie gezonde organisatie met een 
goede bedrijfsvoering, die geheel wordt bemand met 
vrijwilligers en daarbij heel veel wordt gesteund door 
een prachtige groep sponsoren. Veel dank en respect 
voor al deze organisatorische en financiële steun. Het 
is dus van groot belang dat zowel de sponsoren als alle 

Voetbalvereniging SteDoCo aan de Groeneweg 59 in Hoornaar is een 
vereniging in één van de vele kleine kernen van de gemeente 
Molenlanden. De gemeente Molenlanden is per 1 januari 2019 
ontstaan uit een samenvoeging tussen de gemeente Molenwaard  
en Giessenlanden. Molenlanden met zijn uitgestrekte landelijk 
gebied heeft een oppervlakte van 192 km2 en telt ongeveer 43.500 
inwoners. Voor dit aantal inwoners zijn er 11 voetbalverenigingen 
actief, wat gemiddeld één vereniging op 4.000 inwoners betekent.

vrijwilligers zich prettig en thuis voelen bij onze club.  
Al deze mensen, vanaf hoofdsponsors tot en met een 
bord- of advertentiesponsor, een bestuurslid, grens-
rechter bij een team of kantinemedewerker, allen zijn 
van groot belang voor de club. 

Organisatorische structuur
De club is voor en van de leden, met aansturing door 
het algemeen bestuur, dat is benoemd door de leden. 
De bestuursleden sturen de organisatie en de afde-
lingscommissies en met de bedrijfsvoering zijn zij  ook 
verantwoordelijk voor de jaarlijkse begrote inkomsten 
en uitgaven. Tijdens de jaarlijkse algemene leden- 
vergadering wordt door middel van een begroting en 
jaarrekening verantwoording afgelegd aan de leden.  

Om de bedrijfsvoering van de club goed te kunnen  
organiseren heeft SteDoCo op dit moment de volgen-
de organisatie structuur:

Voorzitter 
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kleding 

commissie

Wedstrijd-
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VACATURE VACATURE

Bestuur en Organisatie

Organogram vv SteDoCo 2019      

Stafondersteuning 
P&O

Stafondersteuning 
Juridische zaken

Secretaris

Jessica Peeters-Klein
secretariaat@stedoco.nl

Govert Slob
T 06 - 40 68 90 79

Erwin den Haak
T 06 - 20 21 00 81

Joost de la Mar
T 06 - 29 08 83 69

Wim van der Vlist
kantine@stedoco.nl

Arian van Weverwijk
T 06 - 51 56 56 67

Dirk Kniep
T 06 - 53 42 16 86

Jan den Hartog
voorzitter@stedoco.nl

Mark Peeters
penningmeester@stedoco.nl

Voorzitter

Veiligheids-
commissie

Normen en Waarden

Vertrouwens 
commissie

Stafondersteuning 
Ledenadministratie

Stafondersteuning 
Financiele zaken

Penningmeester
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In 2003 werden aan de Groeneweg in Hoornaar de 
koppen bij elkaar gestoken om SteDoCo (Sterk Door 
Combinatie) op een hoger niveau te brengen. Wim den 
Braven kan zich het moment nog goed herinneren. 
“Toen zestien jaar geleden een groepje sympathisanten 
elkaar vond, is SteDoCo in een stroomversnelling  
geraakt. De damesafdeling floreerde al en is nog verder 
uitgebouwd. De ontwikkeling bij de herenafdeling is 
indrukwekkend sinds Businessclub Temporalis is ont-
staan. Bij de start brachten tien leden 500 euro in. Op 
dit moment zijn het 160 leden en dat ledenaantal blijft 
nu stabiel. Het netwerk lijkt nu toch wel uitgemolken.” 
Den Braven werd, na wat bestuurlijke wisselingen in 

die beginperiode, voorzitter van Temporalis. “Het 
duurde even voor wij Wim over de streep hadden 
maar uiteindelijk stemde hij toe en zit gelukkig nog  
altijd op die stoel” vertelt secretaris Hans de Paauw. 
Albert van Ommen maakt het driemanschap als  
penningmeester compleet. Onvergetelijk is de beurs 
door Temporalis in de Evenementenhal georganiseerd. 
Daar werd de basis voor de toekomst gelegd. Den Braven: 
“Die beurs is later nooit meer door een businessclub 
geëvenaard. Wij zijn trots op wat wij met ons cluppie 
bereikt hebben, maar wij zitten als Temporalis niet stil. 
Als wij kunnen doorgroeien zullen wij dat niet laten. 
Dat is goed voor SteDoCo en goed voor de business in 
de regio, want daar is Temporalis voor bedoeld.”  
Temporalis organiseert elke twee jaar haar eigen gala 
en veiling die gekoppeld wordt aan een maatschappelijk 
doel. Zo werd aan het Oude Gasthuis in Gorinchem  
€ 10.000,-  gedoneerd. Onlangs is een project in Ghana 
ondersteund.

Toekomst
“Wij moeten zelf een stuk beleving hebben bij SteDoCo, 
moeten het echt naar ons zin hebben. De doelstelling 
van Temporalis is om via facilitaire ondersteuning het 
voetbal bij de club op een hoger plan te brengen.” Den 
Braven benadrukt dat Temporalis er niet alleen is om 
Heren I te ondersteunen, want de financiële steun  
binnen de club gaat veel breder. “Wij eisen zelfs dat 
een flink deel van de middelen naar de jeugd gaat. 
Daar ligt onze toekomst. De uitstraling van de club is 
daardoor in de afgelopen decennia sterk verbeterd. 
Kijk maar eens wat er allemaal is gebeurd.” De Paauw 
verwijst naar het nieuw aangelegde kunstgrashoofd-
veld met tribune. Er wordt nog steeds hard gewerkt 
aan de vernieuwing van de gebouwen. De kantine 
kreeg een facelift en het dak moet vervangen worden. 
Binnenkort wordt een ultramodern ledbord bij het  

hoofdveld geplaatst. Dit medium, dat wordt ingezet als 
narrowcasting, geeft SteDoCo nog meer uitstraling en 
commerciële mogelijkheden. SteDoCo mag zich een 
volwaardig derdedivisieclub noemen en laat niemand 
zeggen dat de top bereikt is. “Wij zijn binnen tien jaar, 
met één hapering de degradatie in 2017, naar dit niveau 
gegroeid. Ik ben heel trots op wat wij bereikt hebben. 
SteDoCo zet ook Hoornaar op de kaart. Het groeit op 
alle fronten en dat geeft ook exposure buiten de regio. 
Wij staan echt serieus op de kaart want SteDoCo hoort 
nu bij de 35 beste amateurclubs van Nederland.” De 
ambitie van de club is en blijft om SteDoCo naar de 
tweede divisie te brengen, want wat is mooier dan 
voetballen tegen IJsselmeervogels, Kozakken Boys, 
ASWH, Quick Boys en Spakenburg!
 

Wist u dat: 
• Temporalis werd opgericht in 2002. 
• Het bestuur wordt gevormd door: 
 Wim den Braven (voorzitter); 
 Hans de Paauw (secretaris); 
 Albert van Ommen (penningmeester). 
• Aantal leden: 160. 
• Sponsorbedrag: 800 euro. 
• Temporalis faciliteert SteDoCo breed. Een deel  
 gaat naar de A-selectie om te trachten op het  
 hoogste niveau te voetballen. Verder worden  
 gelden binnen alle geledingen van de club  
 gedoneerd. 
• Daarnaast belegt Temporalis netwerkavonden 
 en businessbijeenkomsten. Johan Derksen, 
 Wilfred Gené en René van der Gijp waren al 
 sprekers aan de Groeneweg in Hoornaar. 

9

De grootste
businessclub
van de regio

Businessclubs zijn er al jaren rond de betaald voetbalorganisaties  
en bij clubs in de top van het amateurvoetbal. Dat het fenomeen 
Temporalis destijds zomaar kon ontstaan bij toen een vierdeklasser 
in de polders van de Alblasserwaard, is heel bijzonder. Nu is het  
een belangrijke pijler binnen de vereniging mede om het eerste  
elftal op hoog amateurniveau te kunnen laten acteren. 

Golfevent 2019

Vinkeveense Plassen

Donatie 
MaJu Uganda Projecten
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A. van Iperen
A3 van den Dool Deur- montage Bedrijf 
Aann.bedr. J. van Daalen BV
Abalco Service
ADLAS Metaalbewerking B.V.
Adm. Kantoor Kievits BV
Alexis Holding BV
Arkelwonen / Arkelsol 
Autobedrijf Van der Wal en Zonen VOF
Autobedrijf van Iperen
Autoschade van `t Hoog & Eldik BV
Autotaalglas Gorinchem
BDO Accountants & belastingadviseurs
Blokweg verzekeringen en Financieringen
Bouwonderneming Stout BV
Boxman / van Wijk
Bruinenberg Trailers BV 
Buro van den Dool
Business Capital Insurance B.V.
Butrol B.V.
C&W Groep
Care IS vermogensbeheer
Cijfertalenten BV 
Combined Cargo Terminals BV
Covebo Uitzendgroep
Cuvelje transport
D. Kniep
Dacom Werkendam
Damen Shipyards
De Gier Woon en Slaapadviseurs BV
De Paauw Brood en Banket
De Woonerije
Den Breeijen & Zn Schilderwerken bv
Den Breeijen Shipyard
Dens Products
Detaned
Douglas Gorinchem
Eco Worldwide Solutions BV 
EDS Group BV
Edwin Wesselink Events
Electro World Gorinchem
EM Kantoorsystemen BV
Epodicht Hyolding BV
ESNO Gips en afbouwbedrijf
Euro-Nordic BV
Euro-Rijn International BV
Euro-Salt Handelmij. B.V.
Eye4security

Fas B.V. 
F. Both Dakbedekkingen
Frans de Bruyn Steenplaza BV
FRESH EXPO Standbouw
G. Verspui
GCC personal printers
Genpower Aggregaten BV
Glashandel J.L. van Es
Guarda advocaten
H. de Bruijn relatiegeschenken BV
Harnou BV beleggingen
Havendijk Overname Financiering Strategie
Henk Vlot Transport BV
Hoek en Blok Acc. Belast.adv. Juristen
Homa Pompen
Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk
Hoveniersbedrijf van Rosmalen
IJkelenstam Keukens
Installatiebedr. Stravers bv
Inventure ICT Solutions BV
J. Schalekamp
J. Smaal
Jac. vh ‘t Kruis BV
Jan Smit BV
Jongen BV
Jord Oil & Gas Systems B.V.
K&A groep 
K. Dekker Holding BV
Kenick Beheer B.V.
Keukenloods BV 
Klop Watersport BV
Kok Projects
Korevaar Logistics BV
Kortpack B.V.
KosterElektrotechniek BV
Kras Recycling
Kras Recycling
L.J. Vink Holding BV
Leeden Mandwerk Import/export
Leen Post Banden BV 
Libra Shipping 
Lukoil Oil Company
M.M. van der Toorn Holding BV
M.T.J. Vink Holding BV
Machinefabriek van Nunen BV 
Made By Elands
MB Catering
Modehuis Verschoor

Mondain 24/7
Pallet Centrale BV
Partycentrum Hipper & Kolfbaan
Perla AluCast BV
Polybius Beheer B.V.
Prohuis B.V.
Putters Advocatuur
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Rabobank Merwestroom
Reclamebureau STUDIO VANDAAG
Rene Boer Opticien
Rene Kahle Laren BV 
Restaurant de Gieser Wildeman
Rovanda Handel en Techniek Groot-Ammers BV 
Runderkamp
Rüttchen Automotive B.V.
Schmitt Anchors & Chaincables BV
Strago Electrotechniek
Terrasadvies Jos de Groot
The Flying Dutchman Security Group 
Thijs Timmermans Waardenburg B.V.
Thuys eten & drinken
Toyota dealer
Transport Rien Boom & Zn. B.V.
Tredion ICT & Telecom BV 
v/d Linden Handel en Adviesbureau BV
Vakgarage van `t Hoog
Van der Brugge Makelaardij
Van der Heiden Trucks BV 
Van der Straaten’s Assurantiekantoor
Van der Wal Interieur
van Ekeren Kuiper Woning en Bedrijfsmakelaars
Van Hulten BV
Van Nispen Montage
Van Soest Menswear
Van Zuilen Mode 
Verex Beheer BV 
Verhoef Funderingstechnieken BV
Verschoor Reizen
Visspecialist van Lopik
Vlot Staal B.V. 
Voordendag en van der Stelt
                  Machinefabriek B.V.
W.A. Verspui
W.D.H. B.V.
WSB Solutions

Leden Temporalis

Preferred 
Supplier 

3e Divisie
Volgens veel profcoaches en topspelers is het de beste bal ter wereld. Derbystar. 

De offi ciële wedstrĳ dbal van de Eredivisie, Bundesliga, Keuken Kampioen Divisie, 

Tweede en Derde Divisie. Bovendien marktleider in amateurvoetbal. De ballen 

worden gekenmerkt door cruciale eigenschappen die schuilen achter het design. 

Ze bepalen de unieke kwaliteit van elke Derbystar bal. 

DERBYSTAR.NL

2019-Adv Preferred Supplier 3e Divisie.indd   1 05-09-19   11:41

Het winnende team 
staat voor u klaar

www.puttersadvocaten.nl •  0183 35 67 52

0231486   1 9-7-2019   10:02:21

M 06 28 57 47 79
Postbus 1071 • 3381 AB Giessenburg

E info@fbothdakbedekking.nl • I www.fbothdakbedekking.nl

Voor al uw dakwerk
NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD

M 06 28 57 47 79
Postbus 1071 • 3381 AB Giessenburg

E info@fbothdakbedekking.nl • I www.fbothdakbedekking.nl

Voor al uw dakwerk
NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD

M 06 28 57 47 79
Postbus 1071 • 3381 AB Giessenburg

E info@fbothdakbedekking.nl • I www.fbothdakbedekking.nl

Voor al uw dakwerk
NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD

0153648.pdf   1 12-10-2015   14:13:19
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Medische begeleiding

Blessure laten beoordelen
Op maandagavond van 18:30 tot 19:00 uur is een in-
looptijd om blessures van alle jeugdspelers te laten 
beoordelen (volledig gratis). Op maandag van 19:00 
tot 20:00 uur is dit mogelijk voor spelers van de A- 
selecties en op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur 
is dit mogelijk voor de overige senioren. Binnenlopen 
is mogelijk, maar vooraf een afspraak maken is wel zo 
handig. Dit kan via medischestaf@stedoco.nl. 

Fysio PP
SteDoCo werkt samen met fysiotherapiepraktijk Fysio 
PP. De fysiotherapeut van Fysio PP is iedere maandag-
avond aanwezig in medische ruimte 1 om blessures 
van de A-selecties en de jeugd/academie te beoordelen. 
Tevens zal de fysiotherapeut regelmatig in medische 
ruimte 2 aanwezig zijn om fysiotherapeutische behan-
delingen te verrichten. Wilt u een afspraak maken voor 
fysiotherapie? Neem dan contact op met Fysio PP.
www.fysiopp.nl
T 0183 - 766041

WhatsApp 
Op zaterdag een blessure opgelopen tijdens de  
wedstrijd en u wilt nu al weten wat u het beste kunt 
doen? Stuur dan een WhatsApp bericht naar Fysio PP. 
Zij zullen u direct een gericht advies meegeven.
M 06 13137875

Voetbalvereniging SteDoCo ambieert om voor alle spelende leden 
begeleiding te bieden bij blessures. Op iedere trainingsavond is er 
een verzorger aanwezig. 

Begeleiding bij 
blessures voor iedereen 

Maandag 18:30 tot 19:00 uur: 
inlooptijd jeugdspelers (volledig gratis)

Maandag 19:00 tot 20:00 uur: 
inlooptijd spelers van de A-selecties

Dinsdag 19:00 tot 20:00 uur:
inlooptijd overige senioren 

Bystronic Benelux BV is gevestigd in  Meerkerk en dochter onderneming van de gelijk- 
namige Zwitserse multinational. Wij zijn gespecialiseerd hoogwaardige machines voor 
de metaalbewerkingsindustrie met focus op de volledige automatisering van materiaal- 
en gegevensstroom van de procesketen snijden en buigen. Ons product portfolio  
bestaat uit vlakbed- en buislasersnijmachines, kantpersen, automatisering systemen en 
programmeersoftware voor deze toepassingen. Deze machines worden in eigen huis in 
onze fabrieken in Zwitserland, Italië en Duitsland gefabriceerd. Bystronic Benelux is zoals 
de naam aangeeft verantwoordelijk voor de verkoop, installatie, onderhouden in het 
Benelux gebied. Met een hecht en toegewijd team staat klantenfocus centraal met het 
doel om de investering van onze klanten maximaal te laten renderen door het bereiken 
van optimale efficiëntie en productiviteit.

Verkoop en service van metaalbewerkingsmachines

Bystronic Benelux BV
Duurzaamheidsring 11 | 4231 EX Meerkerk
T 088 - 200 9400 | sales.benelux@bystronic.com

Zwitserse kwaliteit 
voor de metaalbewerking!

advertorial

0099693.pdf   1 1-8-2013   10:44:10
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Als specialisten in wereldwijde ladingstromen bundelt Euro Nordic essentiële logistieke disciplines onder één dak. Of het nu
gaat om het organiseren van het transport van één karton, een container, een gehele fabriek of van een bulk lading, 
Euro Nordic is in staat het gehele logistieke traject als één geïntegreerd pakket aan te bieden: transport over zee en 
land, opslag, douaneformaliteiten, distributie, verpakken en bewerken. Achter de naam Euro Nordic staan toegewijde 
medewerkers met kennis van zaken. Snel en fl exibel. Getraind en ervaren. Als goed ingespeeld team opererend in het 
belang van elke klant, groot of klein. Want dienstverlening is vooral mensenwerk. Onze mensen maken het verschil.

Euro Nordic Logistics BV
Klompenmakerstraat 3 - 2984 BB Ridderkerk
Tel.: 0180 44 11 44
logistics@euronordic.nl www.euronordic.nl

LINER AGENCIES
PORT AGENCIES

FORWARDING
CHARTERING

WAREHOUSING

OurÊpeopleÊmakeÊ
theÊdifference

LOGISTICS IS A PROFESSION

Wk04 EuroNordic 148x210 fc.indd   1 25-01-10   16:44

Sportlaan 255 | Sliedrecht | Tel. 0184 41 27 03 | Fax 0184 42 02 30 | E-mail info@breejen.com

• Schilderwerken 
• Glasservice 
• Wand-, plafond- en vloerafwerking

De specialisten in kleur 
en kwaliteit!
De specialisten in kleur 

Adv Breejen 197x130.indd   1 31-10-13   11:22

MACHINEFABRIEK
In onze machinefabriek verrichten we  

uiteenlopende assemblage-, montage-  
en constructiewerkzaamheden.  

Vanaf enkele stuks tot grotere aantallen. 
Een van onze specialiteiten is het  

assembleren van rolstoelen en fietsen.

Van Nunen is dé specialist op het gebied  
van op maat gemaakte handbikes. Daarnaast 
hebben in samenwerking met TNS revalidatie-
service we 4 verschillende typen roelstoelen 
ontwikkeld. Dit zijn ADL (algemeen gebruik)  

en sportrolstoelen.

Machinefabriek Van Nunen  |  Hagemuntweg 8  |  4879 NM Etten-Leur  |  T: 076 5013411  |  E: info@vnrbiketechnologies.nl  |  www.van-nunen.com

Heeft u maatwerk op het gebied van 
draai-, frees- en slijpwerkzaamheden? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
Wilt u een offerte van ons ontvangen 

of wilt u ons bedrijf bezoeken?  
Neem dan contact met ons op.

CUSTOM BUILT  B IKES

MACHINEFABRIEK  VAN NUNEN:  ACT IEF  S INDS 1940

HANDWERK VAN A  TOT  Z

VAN NUNEN B.V.
M A C H I N E F A B R I E K
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Bij SteDoCo staat het plezier voor onze jeugdleden 
voorop, waarbij er wordt getracht ieder lid te laten 
spelen in team waarin hij/zij zich prettig voelt. Dit is 
jaarlijks een behoorlijke puzzel voor de technische- & 
jeugdcommissie, maar ook dit jaar is het weer gelukt 
de teams samen te stellen en te voorzien van een  
leider en/of trainer(s).

Zoals al eerder vermeld, starten we komend seizoen 
met 16 teams aan de competitie waaronder 3 meisjes 
teams. In vergelijking met de vorige twee seizoenen, 
toen deden er respectievelijk 1 en 2 teams mee aan de 
competitie, is dit wederom een sterke groei. Helaas is 
het voor komend seizoen niet gelukt een onder 19 
team te formeren en is onze JO17-1 het zogenoemde 
vlaggenschip van de jeugdafdeling.

Naast het wekelijks trainen en spelen van ‘competitie’ 
wedstrijden worden er nog diverse andere evenemen-
ten georganiseerd binnen de jeugdafdeling.

Techniektraining
Naast de ‘standaard’ trainingen met het team onder-
gaan de teams, verdeeld in het jaar, tweemaal een  
periode van 3 weken techniektraining. Hierbij worden 
de jeugdleden puur op het voetbaltechnische vlak  
bijgeschaafd. Dit wordt door de jeugdleden als een 
zeer welkome aanvulling gezien op de trainingen met 
het team.

Winterstop
In de winterstop proberen we alle teams minimaal 1x 
een (onderling) zaaltoernooi te laten spelen. Dit kan 
zijn een onderling toernooi in het Bruisend Hart, maar 
ook het Proxsys voetbal toernooi in Gorinchem, het 
Pupillen toernooi in Arkel of het NAC talententoernooi 
waar onze JO11-2 aan mee heeft gedaan. Dan wordt 
de prijs ineens uitgereikt door Sydney van Hooijdonk!!

FIFA Event bij SteDoCo
In het voorjaar was het eerste E-play FIFA voetbal 
event bij SteDoCo, kortom voetballen achter de com-
puter. Alle jeugdleden van SteDoCo vanaf 10 jaar  
konden zich inschrijven. Tijdens de poulefase speelden 
de meeste deelnemers tegen kinderen uit het eigen 
voetbalteam, dit leverde fanatieke wedstrijden op met 
leuke uitslagen. Nadat de poulefase was afgerond wer-
den de kwart finales, halve finales en uiteindelijk de 
finale gespeeld. Tijdens deze wedstrijden waren  
de beschikbare stations vrij om te gebruiken om  
nog eens een teamgenoot uit te dagen, hier werd 
dankbaar gebruik van gemaakt. Word jij in het seizoen 
2019/2020 de SteDoCo E-play kampioen?

Voetbalclinic
Op 30 april j.l. was er voor de jeugd van SteDoCo onder 
de 14 jaar een clinic met medewerking van een aantal 
spelers van FC Utrecht. Op een zonovergoten sport-
complex hebben ruim 80 jongens en meisjes genoten 
van diverse trainingsonderdelen onder leiding van  
spelers van FC Utrecht zoals o.a. Riechedly Bazoer,  
David Jensen.

Tentenkamp
En zoals gebruikelijk werd het seizoen voor de jeugd 
weer afgesloten met het tentenkamp, met een deel- 
nemersaantal van ruim 90 kinderen wederom een  
succes.

Vrijwilligers
Genoemde activiteiten kunnen niet zonder de vele  
vrijwilligers die zich bijna dagelijks inzetten voor (de 
jeugd van) SteDoCo. Zijn er dan geen wensen meer? 
Natuurlijk wel: ook voor de activiteiten van de jeugd 
zoeken we nog diverse vrijwilligers. 

Wil je iets betekenen voor het verenigingsleven bij  
SteDoCo, wij zoeken nog:
• Scheidsrechters voor jeugdwedstrijden;
• Leiders/trainers voor jeugdteams (ook trainers 
 voor bv 1x per maand);
• Ouders achter de bar, op trainingsavonden en/of 
 op zaterdag;
• Ouders als gastvrouw/man in de bestuurskamer 
 op zaterdagochtend;
• Leden voor de jeugdcommissie.

Heb je interesse neem dan contact met ons op, dit kan 
via jeugdopleiding@stedoco.nl.

Een bekende uitspraak, maar wel één die hout snijdt bij een  
voetbalvereniging. SteDoCo mag trots zijn op de huidige jeugd- 
afdeling, een afdeling waar met een groot aantal vrijwilligers  
bijna dagelijks wordt gewerkt aan een veilige en sportieve  
omgeving. Dit is ook hard nodig om de ruim 175 jeugdleden  
verdeeld over 16 teams wekelijks te kunnen laten trainen en 
voetballen. 

Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst

Onze jeugdafdeling

Meld je aan 

als vrijwilliger 

of sponsor 

bij de jeugd!

jeugdopleiding@stedoco.nl

FIFA Event

Tekst: Erwin den Haak

VoetbalclinicNAC talententoernooi

Prijsuitreiking door 
Sydney van Hooijdonk
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Met bovenstaande alinea opende regio¬journalist Jan 
Volwerk in de zomer van 2018 zijn interview met  
Wilmar van Bruggen. Inmiddels weten we dat Wilmar 
een lange en zware revalidatie achter de rug heeft en 
dat hij begin 2019 nogmaals aan de knie werd geope-
reerd.  Met als resultaat dat de voetballer zijn voetbal-
schoenen “voor dit moment” in de wilgen heeft gehan-
gen. De vraag is dan ook hoe hij er in de zomer van 
2019 voor staat en wat zijn plannen zijn voor de toe-
komst. Want wie Wilmar kent, weet dat deze karakter-
volle kerel de nodige ambitie heeft en bij SteDoCo dus 
nog niet klaar is. 

Wilmar van Bruggen komend seizoen 
trainer van JO-17 
Op donderdagavond 22 augustus treffen Wilmar en 
ondergetekende zich voor een interview in de be-
stuurskamer van SteDoCo. Kop koffie in de hand,  
afgetraind en net terug van enkele dagen vakantie is hij 
klaar om als jeugdtrainer aan de slag te gaan. Begin 
vorige jaar liep hij al mee met de selectie JO-16 die 
toen nog werd getraind door Tuncay Arslan. In het  
geven van training aan deze jonge spelersgroep vond 

hij het plezier terug en omdat de revalidatie samen 
met fysio Bart den Hartog vlot verliep had hij er wel 
oren naar om het trainerschap van Tuncay over te nemen. 

Een positief gesprek met jeugdvoorzitter Erwin den 
Haak en toenmalig jeugdcoördinator Arjan Versluis 
trokken Wilmar vervolgens echt over de streep. Daar-
bij komt dat de organisatie rond de jeugdafdeling goed 
staat en dat ook de organisatie rondom het elftal door 
Arian van Weverwijk en Martin Versluis goed wordt 
verzorgd. 

Komend seizoen staat Wilmar dus als trainer voor de 
JO-17. Zoals hij zelf zegt is hij onder de trainingen  
en wedstrijden de trainer en wenst hij ook zo aange-
sproken te worden. “Buiten het voetbal om mogen ze 
me noemen zoals ze willen, als het maar over en weer 
met respect gebeurt”. Het trainerschap van dit team 
sluit overigens prima aan bij zijn werk bij Albert Heijn 
in Giessenburg. Als bedrijfsleider geeft hij leiding aan 
het personeel dat ook veelal uit jonge mensen bestaat. 
Een stukje begeleiding en coaching is hem dus niet 
vreemd.

De wereld van de inmiddels 25-jarige aanvaller Wilmar van Bruggen stortte op  
9 september vorig jaar even helemaal in. De overgang van Meerkerk naar SteDoCo  
was vlekkeloos verlopen ,,Ik kreeg volop speeltijd en had ook al een paar keer gescoord.”
In de eerste thuiswedstrijd tegen streekgenoot Achilles Veen met enkele tientallen  
vrienden en bekenden uit zijn dorp Giessenburg langs de lijn ging het helemaal mis. Bij een 
bij voorbaat kansloos duel om de bal – ‘een onnodige actie’ – bleef zijn knie in de kunstgras-
mat hangen. De diagnose kwam keihard binnen: ,,Je hoopt nog een paar dagen tegen beter 
weten in dat het meevalt. Dat was niet zo. Mijn voorste kruisband was af.’’ 

De stap van 
speler naar 
jeugdtrainer

Wilmar van Bruggen
Sponsors Jeugdcollectief

 

STERK ROBOTLASWERK
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Schoolbanken
Komend seizoen gaat de inmiddels 25-jarige Van  
Bruggen weer terug naar de schoolbanken. Via de 
KNVB wordt de cursus UEFA C gevolgd. 19 bijeen- 
komsten moeten worden bijgewoond, en wel in 
Roosendaal. Niet om de hoek, maar het typeert Wilmar 
van Bruggen. “Als we het doen, dan doen we het goed”. 

De behoefte van Wilmar ligt dan vooral bij het duidelijk 
kunnen overbrengen van de oefenstof en wel zo dat  
de spelers het goed begrijpen en dus goed kunnen uit-
voeren. Oefenstof heeft hij voldoende. De kennis en 
ervaring die hij als speler bij o.a. sv Meerkerk en onder 
trainer Frans Adelaar bij SteDoCo heeft opgedaan 
neemt hij mee. 

Mooie bijkomstigheid is dat Cor Lems, de assistent- 
trainer van SteDoCo, zijn studiebegeleider wordt.
Genoeg kennis en ervaring dus beschikbaar!

Speler in het veld
Blijft natuurlijk de vraag over of de voormalig aanvaller 
echt stopt met voetballen. Het blijft natuurlijk kriebe-
len om als speler weer in het veld te staan. Wilmar sluit 
het dan ook niet uit, maar voor nu is het geen optie. De 
komende periode staat hij weer met fysio Bart den 
Hartog op het veld om zijn revalidatie af te ronden.  
Stabiliteit en kracht zijn immers van belang om ook als 
trainer goed te kunnen functioneren. 

De schoenen van voetballer Wilmar van Bruggen blijven 
daarom nog even in de wilgen hangen. Het trainer-
schap staat voorop!

Tekst:  Johan van de Werken  

Wilmar van Bruggen

abalco.nl

Innovative Tube 
Cleaning TechnologyCleaning Technology

Innovative Tube Cleaning Technlogy is de reinigingsrevolutie voor bundelreiniging. 
Tube cleaning heeft de volgende voordelen ten opzichte van hogedrukreiniging:

80.000 pijpen reinigen 
binnen 24 uur
De Innovative Tube Cleaning Technology stelt 
ons in staat om per dag tot wel 80.000 pijpen 
(tubes) binnen 24 uur kinetisch en 
hydrostatisch te reinigen. Het grootste voordeel 
van deze reiniging is dat de zogenaamde tube 
cleaning darts (projectielen), waarmee de 
reiniging wordt uitgevoerd, meermaals 
gebruikt kunnen worden.

Snelste, veiligste en 
goedkoopste manier
Niet alleen de snelste, maar ook de veiligste 
en goedkoopste manier om uw bundel te 
reinigen. Omdat de bundels niet getrokken en/
of gedemonteerd hoeven te worden, is er geen 
schade aan de bundels. Dit komt mede door 
de lage druk van het kinetisch en hydrostatisch 
reinigen. Het is dan ook de meest milieuvrien-
delijke manier om uw bundel te reinigen.

ABALCO® Group
Leemansstraat 9
NL - 4251 LD Werkendam

 +31 (0)183-678664
 info@abalco.nl

Voor meer info ga naar www.tubecleaningsystem.nl

info@arkelwonen.nl
www.arkelwonen.nl

0183 - 56 12 77

Ontwerp
Aandacht

Passie
Vakmanschap

Interieur schets
Advies
Uniek

Ervaring
Kwaliteit



nieuwe
successen

nieuwe
perspectieven

Als het spel continu verandert, is het lastig kansen benutten.  Dan heb je een goed op elkaar ingespeeld 
team nodig waarmee je samen de juiste strategie bepaalt. De accountants, adviseurs en specialisten bij BDO 
vormen zo’n team. Met onze unieke combinatie van (lokale) markt kennis, een internationaal netwerk, 
persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak bieden we u precies wat u nodig heeft om uw 
organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te maken. Gaat u ook voor de winst? 
 
Meer weten? Neemt u dan gerust contact op met Koos van der Kemp via (010) 242 46 90 of 
Marc Groenen via (010) 242 46 23 of kijk op bdo.nl. 

BDO laat u graag zien
waar kansen liggen

J O H N  M E S K E R
M A A K T  H E T

O P  M A A T

D I A N A  M E S K E R
L U I S T E R T  N A A R
J O U W  W E N S

d e w o o n e r i j e . n l   
0 1 8 3 - 3 5 2 7 7 5  |  M e e r k e r k

We zoeken o.a. 
• (jeugd)scheidsrechters • barpersoneel 

• mensen voor jeugdbestuurskamerdiensten 
• handige handjes voor onderhoud • hulp met 
schoonmaken • mensen voor facilitaire zaken 

• EHBO’ers • en meer...

Bel 06 - 101 34 324 of mail naar communicatie@stedoco.nl

GEEF JE NU OP!

ZET JOUW 

KWALITEITEN IN 

BIJ DE CLUB!

EUROPEAN CUSTOMS SUPPORT
ECS

DE PARTNER VOOR AL UW DOUANEZAKEN

Onze diensten
• Douaneaangift en
• Veterinaire en Fytosanitaire aangift en 
 (fruit, groenten en vis)
• Detachering
• Consultancy
• Directe vertegenwoordiging bij invoer
• Directe vertegenwoordiging bij uitvoer
• Beperkt fi scale vertegenwoordiging

European Customs Support is AEO 
(Authorised Economic Operator) 
gecerti fi ceerd. Hierdoor ziet de douane 
ons als een betrouwbare partner.

Als neutrale douane expediteur verzorgt European Customs Support uw douaneformaliteiten. 
Wij werken met de meest geavanceerde systemen om alle aangift es elektronisch te kunnen 
verzorgen. European Customs Support beschikt over de technische infrastructuur om uw 
aangift es door het hele land en op elke locati e te kunnen verzorgen. Ook kunnen wij aangift es 
in België en Duitsland verzorgen en transitdocumenten in Polen.

Onze missie
• Het aanbieden van competi ti eve douane diensten 
 en maximale klantentevredenheid

INLEVINGSVERMOGEN EN UW BELANG STAAN 
CENTRAAL IN ONZE DIENSTVERLENING.

European Customs Support  |  Plaza 6  |  4782 SK  Moerdijk  |  0168 - 393130  |  info@ecsupport.eu

www.ecsupport.eu 

• 

Helder en persoonlijk

• 

Flexibel, waardoor wij 

iedere klant maatwerk 

kunnen bieden

• 

Professioneel
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Heren 1Bovenste rij v.l.n.r.: Bram van Eijk, Vincent Verheul, Bryan Jongeneel, Jochem van der Werff, Jason Wall,  
Guytano dos Santos, Joran Schröder
Middelste rij v.l.n.r.: Goof Verspuij, Etiën Mariana, Jeroen Sterrenburg, Michiel van Doggenaar, Jordy Zielschot, 
Mark Smith, Kyle Doesburg, Wesley Meeuwsen, Benjamin van Wanrooij, Mark Peeters
Onderste rij v.l.n.r.: Hennie Schrijver-Welbie, Marc Ripmeester, Hayri Pinarci, Wesley Pollemans, Eric Plieger, 
Frans Adelaar, Cor Lems, Marlon Pereira, Jesse Wielinga, Ibi Touré, Jori van Zee
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Bulktransporten door geheel Europa
met kipper-opleggers en silo-opleggers
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn onze chauffeurs ADR gecertificeerd en is ons materieel voorzien van de juiste 
ADR-uitrusting.

Tevens zijn wij geregistreerd als afvalvervoerder en beschikt daartoe over de transportvergunningen die vereist zijn voor dit transport.

Voor het transport van voormengsels voor diervoeding en veevoeders is ons bedrijf GMP+ gecertificeerd. 
Deze certificering waarborgt dat wij transporten voor de levensmiddelen-en diervoederindustrie op een kwalitatieve, 
veilige en verantwoorde manier uitvoeren.

Als aanvullende diensten beschikken wij over opslagcapaciteit
met de volgende mogelijkheden:
• Opslag van pallets
• Opslag los gestorte goederen
• Onze loods is GMP gecertificeerd
• Ompakken van big-bags naar silo-oplegger

Schoterhoek 8, 2441 LD  Nieuwveen
Telefoon:  0172-538438 • Fax: 0172-538438
E-mail: vantkruis@xs4all.nl • Internet: www.kruistransport.com

Heren 1

Verdediger:  Etiën Mariana
geboren 13-09-1994

Keeper:  Mark Smith
geboren 26-05-1987

1 2

Wie zijn

Middenvelder:  Hayri Pinarci
geboren 10-01-1991

Verdediger:  Bryan Jongeneel
geboren 19-04-1994

Verdediger:  Bram van Eijk
geboren 19-10-1996

Verdediger:  Wesley Pollemans
geboren 02-03-1988

5

3

6

4
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Heren 1

Middenvelder:  Ibi Touré
geboren 01-01-1995

Middenvelder:  Jesse Wielinga
geboren 15-10-1994

Keeper:  Jordy Zielschot
geboren 03-02-1995

Middenvelder:  Joran Schröder
geboren 08-03-1993

Middenvelder:  Jeroen Sterrenburg
geboren 04-05-1996

Middenvelder:  Benjamin van Wanrooij
geboren 04-09-1990

Aanvaller:  Wesley Meeuwsen
geboren 13-09-1986

Aanvaller:  Vincent Verheul
geboren 24-02-1991

147

11

9

158

12

10

Wie zijn

Middenvelder:  Guytano dos Santos
geboren 19-02-1993

Verdediger:  Jason Wall
geboren 10-12-1991

Aanvaller:  Marc Ripmeester
geboren 10-05-1998

Middenvelder:  Marlon Pereira
geboren 26-03-1987

19

16

20

17
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Rüttchen Mercedes-Benz Personenwagens Gorinchem
Avelingen-West 29
4202 MS  Gorinchem
0183 - 65 15 00
www.ruttchen.nl

Ontdek de G-Klasse op www.ruttchen.nl 
of breng een bezoek aan onze showroom.

De G-Klasse. 

Stronger by combination. 

Rüttchen en Ste-Do-Co… Sterk Door Combinatie. 
Samen zijn we de beste!

Gecombineerd verbruik: 11,8 – 13,1 l/100 km, 7,6 – 8,5 km/l. CO2-uitstoot: 269 - 299 g/km (NEDC).

20190807_Mercedes-Benz_G-Klasse_Ruttchen_185x265.indd   1 21/08/2019   17:00

Heren 1

Keeper:  Jochem van der Werff
geboren 13-05-2003

Verzorger:  Hennie Schrijver

Aanvaller:  Kyle Doesburg
geboren 02-10-1989

Verdediger:  Michiel van Doggenaar
geboren 09-03-2000

Fysiotherapeut:  Jori van Zee

21

23

22

Wie zijn
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“Fijne manier van werken met elkaar”
“De manier van werken met Frans als hoofdtrainer is 
erg fijn”, licht Lems toe, wanneer hem gevraagd wordt 
waarom hij zo veel moeite deed om een hereniging  
te organiseren. “Hij is eindverantwoordelijk en neemt 
de beslissingen, maar staat open voor de meningen 
van de andere trainers in de staf. We bellen elkaar 
 bijna elke dag om dingen te bespreken. Dat is erg  
belangrijk en zorgt ervoor dat ik blij was toen hij  
aangaf terug te keren.” 

Keeperstrainer Eric Plieger heeft dezelfde ervaring. “Ik 
ben hier nu al heel wat jaren bezig en doe dit vak  
zolang ik plezier heb in de dingen die ik doe. Met Frans 
hebben we al goede ervaringen en zijn terugkeer gaf 

mij al de zekerheid dat het weer een goed jaar zou wor-
den. Ook met mij bespreekt hij de keuzes die hij maakt 
en geeft hij mij de gelegenheid hierop te reageren.”

Dat is logisch in de samenwerking van de trainersstaf, 
vindt Adelaar. “De mening en argumentatie van Cor en 
Eric vind ik erg belangrijk. Het is ook niet zo dat de  
mening van de keeperstrainer zich beperkt tot wie  
onder de lat staat; juist niet, zelfs. Een keeper of 
keeperstrainer bekijkt de indeling van de veldspelers 
weer op een andere manier, dus deze invalshoek kan 
ook een beslissing beïnvloeden.”  

Adelaar trof na zijn terugkeer een selectie aan waar hij 
nog weinig spelers persoonlijk van kende. “Met een 
zestal spelers heb ik eerder gewerkt, verder heb ik  
vorig seizoen bijna alle thuiswedstrijden van SteDoCo 

bezocht, dus ik wist van veel spelers wel wat ze  
kunnen. We hebben een goede groep staan en als  
iedereen fit is zijn veel posities dubbel bezet, maar dit 
is tegelijkertijd de vinger op de zere plek; in de voor- 
bereiding zagen we diverse jongens voor een periode 
van een aantal maanden geblesseerd uitvallen. Dat  
beperkt je, helaas, in je keuzemogelijkheden.”  

“Vorig jaar was het eerste jaar in de Derde Divisie, nu 
gaan we het tweede jaar in. Het tweede jaar is altijd 
het jaar van de bevestiging. Dat is lastig. Dan is  
het zaak het vorige jaar te bevestigen en de ontwikke-
lingen die toen ingezet zijn, een passend vervolg  
te geven. De competitie is dit seizoen in de breedte 
sterker dan afgelopen jaar, maar ook nu moeten we in 
het linkerrijtje kunnen eindigen en dan hopen we het 
nog net iets beter te doen dan toen.”

Nadat het vertrek van trainer Gijs Zwaan aangekondigd werd, 
verscheen de naam van Cor Lems onophoudelijk in de telefoon van 
Frans Adelaar. Adelaar, die het seizoen hiervoor met SteDoCo 
promoveerde en vervolgens afscheid nam, was nog vaak te vinden 
bij zijn oude club en zijn voormalig assistent-trainer  probeerde  
hem te verleiden tot een terugkeer. Met succes. Niet veel later werd 
de Utrechter voor de tweede keer gepresenteerd als nieuwe trainer 
van de Hoornaarders.  

Samenwerking 
trainersstaf 
in ere hersteld

Assistent trainer:
Cor Lems

Keeperstrainer: 
Eric Plieger

Trainer:  
Frans Adelaar

Technische staf



Al sinds 1979 is de Euro-Rijn Group een betrouwbare partner  

op het gebied van transport en logistiek. Wij beschikken over 

diverse opslagruimtes en overslagfaciliteiten in Moerdijk.  

U kunt bij ons terecht voor een zeer uitgebreide dienstverlening 

op het gebied van transport, overslag, opslag en distributie.

www.eurorijn.com
Plaza 6, 4782 SK Moerdijk, T +31 (0)168 39 32 50, F+31 (0)168 39 32 60, eurorijn@eurorijn.com

• Sav. Lohmanstraat 46 4207 NT • Gorinchem • 06-145 29 712
• leon@madeby-elands.nl • www.madeby-elands.nl

Wij verzorgen voor u: • brochure • poster • fl yer • logo • huisstijl 
• advertentie • voetbal in de regio • catalogus • reclamedoeken
• roll-up banners •  drukwerk • magazine • kranten • website • enz.

IN DE REGIO

Van Soest Menswear,
meer dan 300m2 fashion 

Arkelstraat 29 - 4201 KA Gorinchem

www.vansoestmenswear.nl

 

Merken zoals: Stone Island, Lyle& Scott, 
Eton, Boss, Paul&Shark, Gant, Cavallaro, 
Meijer en Olymp.

Meer dan 200 kostuums op voorraad. 
Bezoek ook onze Trouw- en Maatafdeling.

Wij verbeteren continu en weten daardoor snel  de juiste 
configuraties te kiezen voor het aansturen van robotlassen. 
Hiermee zijn de meest hoogwaardige, klein seriematig,  
laswerkzaamheden uit te voeren tegen overzichtelijke  
kosten en met een korte levertijd.

Vlotstaal
Energieweg 16  •  2964 LE  Groot-Ammers
T 0184 601 108  •  info@vlotstaal.nl  •  www.vlotstaal.nl

STERK ROBOTLASWERK 
DOOR VLOTSTAAL

STERK ROBOTLASWERK
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Sfeerhaarden specialist Boxman | Van Wijk inspireert 
en adviseert u bij de keuze en afwerking van een haard 
of kachel!

De mogelijkheden zijn eindeloos; voor welke materialen 
kiest u? Gaat u voor een moderne of klassieke uitstraling, de  
optie dat uw kachel ook uw CV systeem verwarmt of toch  
gewoon het klassieke hout stoken? Ons team van specialisten,  
installateurs en vakmensen zorgen voor een opstelling die bij u 
past! Benieuwd welke mogelijkheden bij u passen? Neem dan 
contact met ons op!

Binnendamseweg 26a  3381 GC Giessenburg

T  0031 (0) 184 74 59 90  T  0031 (6) 30 99 46 89

E  info@boxmanvanwijk.nl       I   www.boxmanvanwijk.nl

Buro van den Dool adviseert en ondersteunt zijn opdrachtgevers van 
schetsontwerp tot volledige projectrealisatie. Naast het vinden van 
de juiste locatie voor uw gebouw, ligt onze kracht bij het duurzame 
ontwerp met aandacht voor toekomstig gebruik.

LAAG DALEMSEWEG 88 - 4208 BA GORINCHEM  |  T 0183 56 57 24
BUROVANDENDOOL.NL  |   INFO@BUROVANDENDOOL.NL

Mark en Goof

Teammanager
De teammanager is de spin in het web van alle activi-
teiten rondom het eerste elftal. Mark zorgt ervoor dat 
trainer Adelaar, assistent trainer Lems, keeperstrainer 
Plieger, de medische staf en natuurlijk de spelers zich 
volledig op het voetballen kunnen richten. De team-
manager zorgt dat alle bijkomende zaken zijn geregeld. 
Hierdoor kunnen de staf en spelers zich volledig richten 
op de wedstrijden en trainingen.

Materiaalman
Goof is de materiaalman van Heren 1. De materiaal-
man zegt het mogelijk al, de man van de materialen. Zo 
zorgt Goof ervoor dat alle spelers beschikken over de 
benodigde kleding. Naast de kleding zorgt hij ervoor 
dat alle materialen die nodig zijn voor het spelen van 
een wedstrijd klaar staan.

Naast de trainings- en medische staf zijn er nog meer mensen 
actief rond de selectie van Heren 1. Dit zijn namelijk de team-
manager Mark Peeters en materiaalman Goof Verspuij. 

De mensen achter 
Heren 1
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Weekindeling
Mark is in principe bij iedere trainingsavond aanwezig. 
Op de maandag is dit van ongeveer 18:30 tot 22:00 en 
op de dinsdag van 18:30 tot 19:45. “Op de dinsdag-
avond moet ik naar de oefenavond van de brandweer 
in Hoornaar waar ik ook nog lid van ben.”, zegt Mark. 
De avonden beginnen steevast met koffie. Samen met 
de staf wordt onder de koffie van alles besproken, van 
onze eigen wedstrijden tot wedstrijden in de eredivisie. 
Mogelijkheden voor oefenwedstrijden, of activiteiten 
die we met het team ondernemen. Of de vertrektijden 
van de bus van de uitwedstrijden. Goof sluit meestal 
ook aan op deze avonden. Spelers kunnen dan bij hem 
of Mark terecht als er vragen of opmerkingen zijn. Bij 
een komende uitwedstrijd wordt op de maandagavond 
besproken hoe laat we weggaan en dat wordt dan  
de volgende dag doorgegeven aan onze vervoerder, 
Verschoor Reizen.

“Rond 19:30 uur ga ik naar de kleedkamers. Daar zijn 
de spelers dan al verzameld. Nadat ik iedereen een 
hand gegeven heb, werk ik het mededelingenbord bij 
als dat nodig is.”, geeft Mark aan. “En na even wat ge-
kletst te hebben met Hennie, onze verzorgster, begint 
om 20:00 uur de training.” 

Tijdens de training worden door Goof en Mark de zaken 
afgehandeld die door de spelers of staf gevraagd zijn. 
Goof gaat daarna meestal naar huis. Mark blijft altijd 
tot het laatst. Dat is overigens geen probleem, want 
Mark gaat nergens als eerste weg, zoals hij zelf met 
een knipoog aangeeft.

We weten van vrijwel ieder team in welke tenues ze 
spelen, maar op de donderdag komt er van de KNVB 
altijd een kledingadvies. Aan dit advies moeten we ons 
houden en weten we in welk tenue we moeten spelen. 
“De spelers willen dit graag weten, want het is afhan-
kelijk van het tenue met welke slidingbroek ze moeten 
spelen bijvoorbeeld. En voor de verzorging is het goed 
om te weten welke kleur tape er mee moet. Deze  
moeten namelijk in dezelfde kleur zijn als de broek  
en sokken.”

Thuiswedstrijden
De zaterdag is natuurlijk de dag waar het om draait. 
Dan zijn de wedstrijden. Goof legt zodra de kleedkamer 
vrij is de kleding op de stoeltjes van de spelers die bij 
de selectie zitten, bestaande uit een wit inloopshirt en 
een zwart/rood thuisshirt met rode broek en zwarte 
sokken. Tijdens thuiswedstrijden moeten de spelers 
altijd 1,5 uur voor aanvang aanwezig zijn. Wij spelen 
onze thuiswedstrijden altijd om 14:30 uur, dus ieder-
een is dan om 13:00 aanwezig. Goof en Mark zijn samen 
met de staf meestal een half uur eerder aanwezig om 
nog koffie te drinken en een en ander  te bespreken.

Om 13:00 uur volgt dan de wedstrijdbespreking. Mark 
is daar wel bij aanwezig. Goof ontvangt in de tussentijd 
de scheidsrechters en wijst de tegenstander de kleed-
kamers en zorgt voor de sleuteluit- en inname van de 
kleedkamers.  Ook ontfermt hij zich nog over de pupil 

van de week. Hij zorgt ervoor dat de pupil een bal krijgt 
met alle handtekeningen van spelers en de staf. Ook 
krijgt hij een bal om thuis mee te voetballen. De spelers 
gaan altijd 35 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
naar buiten voor de warming-up. Tussendoor gaat 
Mark ook altijd nog naar de bestuurskamer om koffie 
te drinken en wat te praten met de scheidsrechters en 
eventueel de collega’s van de tegenpartij. Mark neemt 
de zorg over de pupil van de week over en zorgt dat 
deze een plekje krijgt in de kleedkamer en geeft uitleg 
over het een en ander.  Goof zorgt dat de scheidsrech-
ters na  hun warming-up wat te drinken krijgen. Ook 
begeleidt hij de scheidsrechters en beide teams naar 
het vertrekpunt voor de wedstrijd. In de rust en na de 
wedstrijd wordt door Goof voor drinken voor de spelers 
van beide teams alsmede de scheidsrechters gezorgd. 
Het kleedlokaal van de scheidsrechters wordt door 
Goof tijdens de warming-up en de wedstrijd op slot  
gedraaid.

Tijdens de wedstrijd neemt Mark plaats op de bank 
naast de trainersstaf. Hij regelt ook vaak de wissels  
tijdens de wedstrijd.

Uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden moeten we ook 1,5 uur voor een 
wedstrijd aanwezig zijn. Dit betekent dat de bus om 
13:00 uur op het sportpark van de tegenstander moet 
zijn. “We reizen het halve land door, dus bij uit- 
wedstrijden zijn we meestal tussen 10:00 en 11:00 uur 
bij SteDoCo. We houden dan eerst een wedstrijd- 
bespreking in de kleedkamer.” Goof zet in de tussentijd 
de kleding en alle overige materialen die nodig zijn 
klaar. “Tijdens de uitwedstrijden nemen we tegen-
woordig beide wedstrijdtenues mee.” Na de wedstrijd-
bespreking zorgen de spelers er voor dat alle kleding, 
ballen, lunchpakketten en natuurlijk de muziek-box de 
bus in gaan. Goof gaat meestal niet mee met de uit-
wedstrijden, omdat hij dan bestuursdienst heeft voor 
de thuiswedstrijden.  Als het schema het toelaat ga hij 
nog wel eens bij een wedstrijd in de omgeving kijken.”

Als iedereen een plaatsje in de bus heeft gevonden, de 
lunchpakketten zijn uitgedeeld en de koppen geteld 
zijn, kan de reis beginnen. Tijdens de busreis kijkt Mark 
vaak een serie op Netflix. Zeker op de heenweg is het 
redelijk rustig in de bus. Na aankomst zorgt Mark er-
voor dat iedere speler wordt voorzien van zijn kleding.

Daarna volgt hetzelfde ritueel als bij de thuiswedstrijden, 
namelijk een bezoek aan de bestuurskamer. Hier worden 
ook altijd een aantal presentatiegidsen achter gelaten.

Na de wedstrijden
Bij thuiswedstrijden zorgen de spelers er voor dat de 
was op de daarvoor bestemde plaats komt. Bij uit- 
wedstrijden zorgen de spelers ervoor dat de was in de 
bus komt. Mark loopt voor het vertrek altijd de kleed-
kamer nog een keer door om er zeker van te zijn dat er 
niets achterblijft. “We vertrekken altijd een uur na de 
wedstrijd en ik loop dan altijd nog een rondje door  
de kantine zodat we geen speler bij de tegenstander 
achterlaten”, knipoogt Mark. Bij aankomst in Hoornaar 
wordt dan de bus uitgeladen en wordt de was door 
Mark en Eric Plieger opgeruimd.

Het vervullen van de functie van teammanager en  
materiaalman kost best wat tijd, maar beide heren  
vinden het erg leuk om zo betrokken te zijn met de  
organisatie rondom het eerste. Je bent er echt voor het 
team en je kunt ervoor zorgen dat het team zo  
optimaal als mogelijk presteert. Dus de tijdsbesteding 
is het meer dan waard.  

Tekst: Mark Peeters



Lekdijk 188 - 2967 GJ  Langerak - Tel: 0184-602888 - info@autobedrijf-vanderwal.nl - www.vanderwalenzonen.nl

VAN DER WAL EN ZONEN
Leasing

VAN DER WAL
Import en export

VAN DER WAL
Vans

 

Arkelstraat 77 | 4201 KB Gorinchem | 0183-767071 | ijkelenstamkeukens.nl 

Gezond water  -  de bron van leven

Specialist in 
waterontharders en 
drinkwatersystemen

www.gezondwater.nu | www.rainbowbenelux.nl
T 0183 358 000 | Energieweg 3w | Meerkerk
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Mark, Jesse en Marlon

“Als je kijkt naar wat erbij is gekomen, als iedereen fit 
zou zijn, dan kunnen we het afgelopen seizoen over-
treffen”, vertelt Pereira. Smith vult hem aan. “Heel veel 
is er niet veranderd, maar is er gericht goed versterkt. 
We zochten een spits en hebben twee spitsen aange-
trokken, die allebei iets toevoegen aan de selectie. Het 
vorige seizoen was een goede, maar we staan er dit 
seizoen nog beter voor.” 

Het grotendeels intact blijven van de selectie is belang-
rijk, vindt Wielinga. “Daar ontbrak het de vorige jaren 
nog weleens aan. Dan had je veel nieuwe spelers en 
moest je iedereen opnieuw leren kennen, nu weet je 
wat je aan elkaar hebt en raak je goed op elkaar inge-
speeld. De kern is gebleven, dus er is al een basis.”

Malaga
“Vorig jaar Malaga is daar belangrijk voor geweest”, 
vertelt Smith. “Daar zijn we naar elkaar toe gegroeid. 
We hadden een kleine selectie, maar die is op trainings- 
kamp erg close geworden. Ik heb nog nooit meege-
maakt dat je op trainingskamp met een mannetje of 

De routes die Mark Smith, Jesse Wielinga en Marlon Pereira  
aflegden voor zij bij SteDoCo belandden, kennen het betaalde  
voetbal als overeenkomst. De doorbraak van Smith en Wielinga 
bleef, door omstandigheden, uit, Pereira schopte het het verst in 
het profvoetbal, met een kleine honderd wedstrijden Eredivisie.  
Nu hopen zij op een mooi seizoen bij SteDoCo in de Derde Divisie.

“Belangrijk 
dat de kern 
gebleven is”

Sponsors Stichting
Voetbalpromotie SteDoCo

1x Spandoek 380x280 cm

Van der Wal en zonen v.o.f.

EUROSUPPLY
HOOGWERKSYSTEMEN

International B.V.

De kracht onder de vracht EPODICHT HOLDING B.V. 
 

EPODICHT HOLDING B.V. 
 

VAN LOPIK
CATERING & PARTYSERVICE

abalco.nl

Innovative Tube 
Cleaning TechnologyCleaning Technology

Innovative Tube Cleaning Technlogy is de reinigingsrevolutie voor bundelreiniging. 
Tube cleaning heeft de volgende voordelen ten opzichte van hogedrukreiniging:

80.000 pijpen reinigen 
binnen 24 uur
De Innovative Tube Cleaning Technology stelt 
ons in staat om per dag tot wel 80.000 pijpen 
(tubes) binnen 24 uur kinetisch en 
hydrostatisch te reinigen. Het grootste voordeel 
van deze reiniging is dat de zogenaamde tube 
cleaning darts (projectielen), waarmee de 
reiniging wordt uitgevoerd, meermaals 
gebruikt kunnen worden.

Snelste, veiligste en 
goedkoopste manier
Niet alleen de snelste, maar ook de veiligste 
en goedkoopste manier om uw bundel te 
reinigen. Omdat de bundels niet getrokken en/
of gedemonteerd hoeven te worden, is er geen 
schade aan de bundels. Dit komt mede door 
de lage druk van het kinetisch en hydrostatisch 
reinigen. Het is dan ook de meest milieuvrien-
delijke manier om uw bundel te reinigen.

ABALCO® Group
Leemansstraat 9
NL - 4251 LD Werkendam

 +31 (0)183-678664
 info@abalco.nl

Voor meer info ga naar www.tubecleaningsystem.nl

Wijk en Aalburg
Anjelierstraat 35
T  +31 (0)416 - 724600

Werkendam

Werkendam
Van Randwijklaan 49
T +31 (0)183 - 501598

• Verzekeringen  
• Hypotheken  
• Pensioenen

www.vanderstraaten.nl
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zestien ging karten. Normaal heb je altijd wel een paar 
kliekjes en gaat een deel daarheen en een ander deel 
ergens anders, maar nu waren we één groep. Dat is de 
sleutel geweest om een hechter team te worden.”

Het afgelopen seizoen eindigde SteDoCo als achtste en 
hoewel de spelers geloven dat het team sterker is  
geworden, zijn zij bewust voorzichtig in het formuleren 
van een doelstelling. “De competitie is sterker ge- 
worden”, vertelt Pereira, als de tegenstanders door- 
genomen worden, en het tweede jaar in een competitie 
is altijd het lastigst. “Ploegen weten nu wie wij zijn, wat 
we doen en kunnen en stellen zich daar ook op in.”

Doelstelling
“Vorig seizoen was handhaving de doelstelling”, herin-
nert Wielinga zich, “maar dit zou je bijna vergeten, 
doordat we als achtste zijn geëindigd. Het is logisch dat 
je dit seizoen met vorig jaar vergelijkt en hoger wil ein-
digen en het beter moet doen, maar daar schuilt ook 
het gevaar in. Het is vorig seizoen heel goed gegaan, 

maar het is lastig om vooraf te bepalen of we dat dit 
jaar ook zo kunnen laten zien. Ik ben er nooit fan van 
om zo vroeg in het seizoen een bepaalde doelstelling te 
noemen, die in mei te hoog of te laag blijkt.”

International Aruba
Pereira heeft, naast SteDoCo, meer voetbalverplichtin-
gen. Niet alleen is hij jeugdtrainer van de amateurtak 
van Sparta en heeft hij zijn eigen voetbalschool, ook is 
hij international van Aruba. “Toen ik bij Willem II  
speelde, werd ik al benaderd door Kaapverdië en  
Aruba, maar destijds bedankte ik nog, omdat ik m’n 
droom het Nederlands elftal te halen niet wilde opge-
ven. Uiteindelijk koos ik voor Aruba en het is een  
geweldige ervaring om voor dat land te spelen. Ik zie 
heel veel landen waar ik nog nooit van gehoord heb. 
Als ik naar Aruba ga, heb ik altijd een glimlach op m’n 
gezicht. Veel van mijn familieleden wonen daar en ik 
ben trots mijn land te vertegenwoordigen.”  

 WD1    24 augustus 2019

Sparta Nijkerk - Barendrecht
Harkemase Boys - VVOG
Hoek - FC Lisse
Excelsior’31 - ODIN’59
Ter Leede - VVSB
DOVO - Goes
DVS’33 Ermelo - SteDoCo
Jong Almere City FC - ONS Sneek
vrij  -  Ajax

 WD4    14 september 2019

Sparta Nijkerk - Excelsior’31
Harkemase Boys - DVS’33 Ermelo
Ter Leede - Hoek
Jong Almere City FC - DOVO 
Goes - Ajax
SteDoCo - ODIN’59
Barendrecht - FC Lisse
VVOG - ONS Sneek
VVSB  -  vrij

 WD2    31 augustus 2019

Ajax - DVS’33 Ermelo
Goes - Jong Almere City FC
VVSB - DOVO
FC Lisse - Harkemase Boys
ODIN’59 - Hoek
SteDoCo - Excelsior’31
VVOG - Sparta Nijkerk
Barendrecht - Ter Leede
ONS Sneek -  vrij

 WD5    21 september 2019

Hoek - Goes
Excelsior’31 - Harkemase Boys
DVS’33 Ermelo - DOVO
Ajax - Barendrecht
FC Lisse - VVSB
ODIN’59 - Jong Almere City FC
SteDoCo - VVOG
ONS Sneek - Ter Leede
vrij - Sparta Nijkerk

 WD3    7 september 2019

Sparta Nijkerk - FC Lisse
Hoek - Ajax
Excelsior’31 - VVSB
Ter Leede - Harkemase Boys
DOVO - VVOG
DVS’33 Ermelo - Goes
ODIN’59 - Barendrecht
ONS Sneek - SteDoCo
vrij  -  Jong Almere City FC

 WD6    28 september 2019

Sparta Nijkerk - DVS’33 Ermelo
Harkemase Boys - Ajax
Ter Leede - ODIN’59
Jong Almere City FC - Excelsior’31
VVSB - Hoek
VVOG - FC Lisse
Barendrecht - SteDoCo
Goes - ONS Sneek
DOVO - vrij

 WD7    5 oktober 2019

Hoek - DOVO
Excelsior’31 - Ter Leede
Ajax - VVSB
FC Lisse - Jong Almere City FC
ODIN’59 - Goes
SteDoCo - Sparta Nijkerk
VVOG - Barendrecht
ONS Sneek - DVS’33 Ermelo
vrij - Harkemase Boys

 WD8    12 oktober 2019

Sparta Nijkerk - Ajax
Harkemase Boys - ODIN’59
Jong Almere City FC - SteDoCo
DOVO - Ter Leede
Goes - Excelsior’31
VVSB - VVOG
Barendrecht - Hoek
FC Lisse - ONS Sneek
DVS’33 Ermelo - vrij

 WD9    26 oktober 2019

Harkemase Boys - DOVO
Excelsior’31 - DVS’33 Ermelo
Ter Leede - Jong Almere City FC
Ajax - FC Lisse
ODIN’59 - Sparta Nijkerk
SteDoCo - VVSB
Barendrecht - Goes
Hoek - ONS Sneek
VVOG - vrij

 WD10    2 november 2019

Sparta Nijkerk - Harkemase Boys
Excelsior’31 - Hoek
Jong Almere City FC - Ajax
DOVO - Barendrecht
DVS’33 Ermelo - VVOG
Goes - SteDoCo
FC Lisse - Ter Leede
ONS Sneek - VVSB
vrij - ODIN’59

 WD11    9 november 2019

Harkemase Boys - Hoek
Ter Leede - Sparta Nijkerk
Goes - FC Lisse
VVSB - DVS’33 Ermelo
ODIN’59 - DOVO
VVOG - Excelsior’31
Barendrecht - Jong Almere City FC
Ajax - ONS Sneek
SteDoCo - vrij

 WD12    16 november 2019

Hoek - Sparta Nijkerk
Jong Almere City FC - Harkemase Boys
DOVO - Excelsior’31
DVS’33 Ermelo - Barendrecht
Ajax - VVOG
VVSB - Goes
FC Lisse - SteDoCo
ONS Sneek - ODIN’59
vrij - Ter Leede

Heren 1

Wedstrijdprogramma

Mark Smith Jesse Wielinga Marlon Pereira
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 WD13    23 november 2019

Sparta Nijkerk - DOVO
Harkemase Boys - Goes
Ter Leede - DVS’33 Ermelo
ODIN’59 - FC Lisse
SteDoCo - Ajax
VVOG - Jong Almere City FC
Barendrecht - VVSB
Excelsior’31 - ONS Sneek
Hoek - vrij

 WD16    14 december 2019

Jong Almere City FC - Hoek
Ajax - Excelsior’31
Goes - Ter Leede
VVSB - Harkemase Boys
FC Lisse - DVS’33 Ermelo
SteDoCo - DOVO
VVOG - ODIN’59
ONS Sneek - Sparta Nijkerk
Barendrecht - vrij

 WD14    30 november 2019

Jong Almere City FC - Sparta Nijkerk
DVS’33 Ermelo - Hoek
Ajax - Ter Leede
Goes - VVOG
VVSB - ODIN’59
FC Lisse - DOVO
SteDoCo - Harkemase Boys
ONS Sneek - Barendrecht
vrij - Excelsior’31

 WD17    11 januari 2020

Sparta Nijkerk - Goes
Hoek - VVOG
Excelsior’31 - Barendrecht
Ter Leede - SteDoCo
Jong Almere City FC - VVSB
DOVO - Ajax
DVS’33 Ermelo - ODIN’59
Harkemase Boys - ONS Sneek
vrij - FC Lisse

 WD15    7 december 2019

Sparta Nijkerk - VVSB
Harkemase Boys - Barendrecht
Hoek - SteDoCo
Excelsior’31 - FC Lisse
Ter Leede - VVOG
DVS’33 Ermelo - Jong Almere City FC
ODIN’59 - Ajax
DOVO - ONS Sneek
vrij - Goes

 WD18    18 januari 2020

Goes - DOVO
VVSB - Excelsior’31
FC Lisse - Hoek
ODIN’59 - Ter Leede
SteDoCo - DVS’33 Ermelo
VVOG - Harkemase Boys
Barendrecht - Sparta Nijkerk
ONS Sneek - Jong Almere City FC
Ajax - vrij

 WD19    25 januari 2020

Sparta Nijkerk - SteDoCo
Hoek - Harkemase Boys
Excelsior’31 - VVOG
Ter Leede - Barendrecht
Jong Almere City FC - Goes
DOVO - ODIN’59
DVS’33 Ermelo - Ajax
ONS Sneek - FC Lisse
vrij - VVSB

 WD20    1 februari 2020

Harkemase Boys - FC Lisse
Ter Leede - Excelsior’31
Goes - Hoek
VVSB - Ajax
SteDoCo - Jong Almere City FC
VVOG - DVS’33 Ermelo
Barendrecht - DOVO
ODIN’59 - ONS Sneek
Sparta Nijkerk - vrij

  WD21    8 februari 2020

Hoek - Barendrecht
Jong Almere City FC - ODIN’59
DOVO - Harkemase Boys
DVS’33 Ermelo - Excelsior’31
Ajax - Goes
VVSB - Ter Leede
FC Lisse - Sparta Nijkerk
ONS Sneek - VVOG
vrij - SteDoCo

 WD22    15 februari 2020

Sparta Nijkerk - Hoek
Harkemase Boys - Jong Almere City FC
Excelsior’31 - DOVO
Ter Leede - FC Lisse
Goes - DVS’33 Ermelo
VVOG - VVSB
Barendrecht - Ajax
SteDoCo - ONS Sneek
ODIN’59 - vrij

 WD23    29 februari 2020

Hoek - Ter Leede
DOVO - Jong Almere City FC
DVS’33 Ermelo - Sparta Nijkerk
Ajax - Harkemase Boys
VVSB - SteDoCo
FC Lisse - Barendrecht
ODIN’59 - Excelsior’31
ONS Sneek - Goes
vrij - VVOG

  WD24    7 maart 2020

Excelsior’31 - SteDoCo
Ter Leede - Ajax
Jong Almere City FC - DVS’33 Ermelo
DOVO - FC Lisse
Goes - VVSB
VVOG - Hoek
Barendrecht - ODIN’59
Sparta Nijkerk - ONS Sneek
Harkemase Boys - vrij

 WD25    14 maart 2020

Hoek - Jong Almere City FC
DVS’33 Ermelo - Harkemase Boys
Ajax - DOVO
VVSB - Sparta Nijkerk
FC Lisse - Goes
ODIN’59 - VVOG
SteDoCo - Ter Leede
ONS Sneek - Excelsior’31
vrij - Barendrecht

 WD28    4 april 2020

Harkemase Boys - Sparta Nijkerk
Hoek - Excelsior’31
DOVO - SteDoCo
Ajax - ODIN’59
VVSB - FC Lisse
VVOG - Goes 
Barendrecht - DVS’33 Ermelo
Ter Leede - ONS Sneek
Jong Almere City FC - vrij

 WD26    21 maart 2020

Sparta Nijkerk - ODIN’59
Harkemase Boys - SteDoCo
Hoek - DVS’33 Ermelo
Ter Leede - Goes
Jong Almere City FC - FC Lisse
DOVO - VVSB
VVOG - Ajax
Barendrecht - ONS Sneek
Excelsior’31 - vrij

WD29    11 april 2020

Sparta Nijkerk - Ter Leede
Excelsior’31 - Jong Almere City FC
DVS’33 Ermelo - VVSB
FC Lisse - Ajax
ODIN’59 - Harkemase Boys
SteDoCo - Hoek
Barendrecht - VVOG
ONS Sneek - DOVO
Goes - vrij

 WD27    28 maart 2020

Excelsior’31 - Sparta Nijkerk
DVS’33 Ermelo - Ter Leede
Ajax - Jong Almere City FC
Goes - Harkemase Boys
FC Lisse - VVOG
ODIN’59 - VVSB
SteDoCo - Barendrecht
ONS Sneek - Hoek
vrij - DOVO

WD30    18 april 2020

Harkemase Boys - Excelsior’31
Jong Almere City FC - Ter Leede
DOVO - Hoek
Ajax - Sparta Nijkerk
Goes - Barendrecht
FC Lisse - ODIN’59
VVOG - SteDoCo
VVSB - ONS Sneek
vrij - DVS’33 Ermelo

WD31    2 mei 2020

Sparta Nijkerk - Jong Almere City FC
Hoek - VVSB
Excelsior’31 - Goes
ODIN’59 - DVS’33 Ermelo
SteDoCo - FC Lisse
VVOG - DOVO
Barendrecht - Harkemase Boys
ONS Sneek - Ajax 
Ter Leede - vrij

WD32    9 mei 2020

Harkemase Boys - Ter Leede
Jong Almere City FC - VVOG
DOVO - Sparta Nijkerk
Ajax - SteDoCo
Goes - ODIN’59
VVSB - Barendrecht
FC Lisse - Excelsior’31
DVS’33 Ermelo - ONS Sneek
vrij - Hoek

 WD33    16 mei 2020

Sparta Nijkerk - VVOG
Harkemase Boys - VVSB
Hoek - ODIN’59
Excelsior’31 - Ajax
Ter Leede - DOVO
Jong Almere City FC - Barendrecht
DVS’33 Ermelo - FC Lisse
SteDoCo - Goes
vrij - ONS Sneek

WD34    23 mei 2020

DOVO - DVS’33 Ermelo
Ajax - Hoek
Goes - Sparta Nijkerk
VVSB - Jong Almere City FC
ODIN’59 - SteDoCo
VVOG - Ter Leede
Barendrecht - Excelsior’31
ONS Sneek - Harkemase Boys
FC Lisse - vrij

Heren 1
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en flexibel. 
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Steengoede

Sierbestrating
Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 

in Lexmond.

Sierbestrating 
Keramiek
Natuursteen
Stapelelementen
Grind en split
Tuinverlichting
Tuinhout
Tuinverblijven
Vijverbenodigdheden

De allernieuwste tips, trends en 
materialen. Kom langs, wij hebben 
altijd acties en aanbiedingen!

5000 m2
showtuin

Hier slaa
g je altij

d !

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

www.fransdebruyn.nl

VOOR UW TOTALE 
GLAS- EN GEVEL-
ONDERHOUD
Gevelreiniging • Gevelrenovatie
Glasbewassing • Glasherstel

heveto.nl
telefoon 0183 615 414

email  info@heveto.nl

Wilt u meer weten?

Heveto is meer dan alleen een glas- en gevelreinigingsbedrijf. 

Wij dragen zorg voor de complete buitenschil van uw 

bedrijfspand. Ook kunt u als particulier bij ons terecht. 

Heveto werkt met milieuvriendelijke methodes, 

is VCA gecertifi ceerd en hee�  het 

OSB-keurmerk.
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“Om uiteindelijk wekelijks te kunnen trainen en voet-
ballen had ik wel de hulp van mijn moeder nodig. Zij 
moest mij op jonge leeftijd immers steeds brengen en 
halen. Het was het begin van een mooie loopbaan tot 
nu.” Dion Versluis uit Spijk liet zich tijdens het afgelopen 
seizoen flink gelden bij FC Dordrecht JO17. Er kwam 
veel interesse vanuit de eredivisie. De talentvolle spits 
koos voor FC Utrecht. Terug naar die beginjaren in 
Hoornaar. “Ik heb mooie herinneringen aan mijn  
periode bij SteDoCo. Daar is mijn voetballoopbaan 
toch wel echt begonnen.” Dion Versluis is geboren en 
getogen in Spijk. Daar trapte hij voor het eerst tegen 
een bal. Het pittoreske dorpje aan de Linge hangt van 
familiebanden aan elkaar. Zo is de vermaarde spits  
Willem Looijen, ook al ex-SteDoCo, zijn oom. “Ik was 
nog maar vijf jaar toen Willem met Kozakken Boys  
tegen het grote Ajax speelde. Ajax speelde destijds 
met spelers als Luis Suárez, John Heitinga en Hedwiges 
Maduro. Ze hadden echt een goed team. Ik heb op 
mijn knieën gesmeekt om naar die wedstrijd te mogen. 
Mijn ouders gaven echter geen toestemming. Later 
voetbalde ik bij SteDoCo op het moment dat Willem 
daar in het eerste speelde. Ik heb mooie wedstrijden 
van hem gezien. Nu vergelijk ik mijzelf wel eens met 
Willem. Hij is een echte killer, maar ik kan voetballend 
misschien wat meer. Hij is wel een fenomeen. Ik zal 
nooit zo veel doelpunten gaan maken als hij heeft  
gedaan.” Versluis herinnert zich dat de opa van Willem 
hem de eerste kneepjes van het voetbalvak leerde. 

Talent
In 2018 werd Versluis gevraagd door FC Dordrecht. ,,Ik 
heb nog even getwijfeld, kon ik het niveau van de 
tweede divisie bij JO17 wel aan? Ik speelde gelukkig 
een goed seizoen. Wij werden bovendien kampioen en 
wonnen de beker.” Het talent viel op bij profclubs van 
groter statuur. FC Groningen meldde zich maar toen  
FC Utrecht kwam, besloot hij de stap naar de Domstad  

te maken. “Achteraf werd duidelijk dat zij mij al volgden 
als speler van SteDoCo. Ik gaf FC Utrecht de voorkeur 
boven FC Groningen. Het hoge noorden, ver weg van 
mijn familie, zag ik niet zo zitten. Ik ben een familie-
mens. Het voordeel van mijn overgang naar FC Utrecht 
is dat ik thuis kan blijven wonen. Ik rijd met de scooter 
naar het station van Gorinchem en ga met de bus  
richting Utrecht. Ik ga mijn school combineren met het 
trainen bij FC Utrecht. Ik kan nu nog een seizoen in de 
JO17 spelen. Volgend seizoen ga ik over naar JO19 en 
moet ik de strijd aan met de andere sterke spitsen die 
er lopen.” Versluis is nu al 1.92 meter. “Ik hoop niet dat 
ik nog verder ga groeien. Met name op kunstgras had 
ik in het verleden al last van mijn rug”, verzucht  
Versluis, die inmiddels bij FC Utrecht al vol aan de slag is.

Tekst:  Wout Pluijmert

Dion Versluis kreeg bij SteDoCo zijn eerste serieuze trainingen  
van Erwin Pinas. Hij kwam in Hoornaar terecht via de open dag.  
Nu leeft hij als 16-jarige als prof bij FC Utrecht.

Nu profcontract 
bij FC Utrecht

Dion Versluis

Lekker 
koel.
Thuis en op het werk!

Energieweg 23b | Meerkerk | (0183) 35 25 44

Steeds meer mensen kiezen voor een airconditioninginstallatie.
Zowel thuis als op het werk het ideale klimaat. Wel zo prettig en aan- 
genaam. Met goed en eerlijk advies direct uit voorraad leverbaar!

Bezoek onze showrooms.

VOOR EEN AANGENAAM KLIMAAT          WWW.SCHILT-AIRCONDITIONING.NL  
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Jan van den Heuvel
Jan van den Heuvel is een geboren Hoornaarder, is  
66 jaar en woont in Spijkenisse. Inmiddels mag hij  
genieten van zijn pensioen. Jan wordt bij de wedstrijden 
altijd vergezeld door zijn dochter Elise. Zij is 27 jaar, 
woont in Dordrecht en is in het dagelijkse leven leer-
kracht op een lagere school in haar woonplaats.

Zoals gezegd is Jan geboren in Hoornaar en zoals vele 
jongetjes ging hij voetballen bij SteDoCo. Na zijn 
diensttijd is hij verhuisd naar Rotterdam en reed hij  
iedere week meerdere keren naar Hoornaar voor de 
trainingen en wedstrijden. “Ik speelde dus eigenlijk  
altijd een uit-wedstrijd” Hij heeft dicht tegen de selectie 
van het eerste aangezeten, maar heeft de meeste  
wedstrijden in het 2e en later bij de veteranen ge-
speeld. Hij was een echte spits en heeft in zijn carrière 

ruim 650 doelpunten gescoord. Hij is rond zijn 40e jaar 
gestopt met voetballen. Inmiddels waren er kinderen 
geboren en kreeg de zaterdag een andere invulling.  
Elise heeft haar vader dus nooit zien voetballen en 
moet het doen met de verhalen over de heroïsche 
wedstrijden en prachtige doelpunten. “Maar de verhalen 
worden wel altijd bevestigd”, geeft Jan met een knip-
oog aan.

Langs de lijn
Hoe komt het dan toch dat Jan en Elise nu vrijwel iedere 
week langs de lijn bij een wedstrijd van Heren 1 te  
vinden zijn? Toen Jan niet actief meer voetbalde en 
SteDoCo bezocht, is hij de club wel blijven volgen. Alle 
krantenartikelen en verslagen werden gelezen en  
zodoende bleef hij wel op de hoogte van de resultaten. 
Toen de promotie naar de 2e klasse een feit was en de 
kinderen ook al weer wat ouder waren, is hij weer naar 
een wedstrijd in Hoornaar komen kijken. En het voelde 
weer als thuiskomen. Vanaf dat moment heeft hij maar 
weinig wedstrijden overgeslagen en dus heeft hij de 
hele opmars in het amateurvoetbal meegemaakt.

Elise van den Heuvel
Dan het woord aan Elise, want hoe is een jonge vrouw, 
die ook nog handbalt in Barendrecht, zo betrokken  
geraakt bij SteDoCo? “Nou”, zegt Elise, “ik ben een keer 
meegegaan met mijn vader naar een wedstrijd. Die 
werd gewonnen. En vanaf toen moest ik iedere keer 
mee.” Ze lacht er bij, want van dwang is uiteraard geen 
sprake. De zaterdag is inmiddels al jaren een echte  
vader-dochterdag. Er is een strakke planning tussen  
vader en dochter. Bij thuiswedstrijden haalt Jan altijd 
zijn dochter op. Of inmiddels thuis in Dordrecht, of  
zoals ook regelmatig gebeurde, bij de sporthal waar 
Elise dan nog een team van de handbal heeft gecoacht. 
“Ik ben inmiddels gestopt met coachen om SteDoCo te 
blijven bezoeken.”

14.00 uur langs de lijn
Bij een thuiswedstrijd vertrekken ze zo rond 13:00 uur 
om op de weg naar Hoornaar altijd bij het Texaco-tank-
station in Hardinxveld-Giessendam een broodje te 
eten. Daarna door naar Hoornaar. In de kantine snel 
een kopje koffie en dan naar buiten. Jan wil namelijk 
altijd om 14:00 uur langs de lijn staan (ook bij uit- 
wedstrijden), want dan kan hij aan de warming-up zien 
wie er in de basis staan en wie er eventueel gebles-
seerd of gepasseerd zijn.

Voor- en nabespreking
De week voorafgaand aan de wedstrijd volgen ze alle 
berichtgeving en Jan weet vrijwel alles van de tegen-
standers. “Tegenwoordig is alles te vinden en dat doe 
ik dan ook.”, aldus Jan. Tijdens de autorit bespreken 
vader en dochter de mogelijke opstelling, de manier 
van spelen enzovoort. De terugweg wordt gebruikt om 
de wedstrijd te analyseren. Was de gekozen techniek 
de juiste, of zijn de wissels toegepast? Jan zegt: ”Neem 
vorig seizoen, er zijn wel 200 korte corners genomen 
en wat is het rendement, nul!” Of: “Hoe kan het dat we 

al jaren thuis veel punten verspelen? Dat komt volgens 
mij, omdat tegenstanders vaak 4-4-2 spelen. Wij  
spelen vaak 4-3-3 en dus heeft ons middenveld een 
man tekort. Het middenveld komt dan niet aan voet-
ballen toe.” 

Ze zijn echte supporters en kunnen dus ook enorm  
balen en chagrijnig zijn van een verloren wedstrijd.  
Elise is een prima reisgenoot voor haar vader. “Ze heeft 
echt kijk op het spelletje hoor!”.
Het afgelopen seizoen heeft Elise met name genoten 
van Etiën Mariana. “Hij blijft maar gaan en zijn combi-
natie met Benjamin Van Wanrooij is echt uitstekend.” 
Jan knipoogt: “Als ik zo’n buitenspeler als Van Wanrooij 
had gehad, had ik zeker 800 doelpunten gemaakt.”

Verwachtingen
Het komende seizoen hebben dochter en vader hoge 
verwachtingen. De (basis)selectie is vrijwel compleet 
gebleven en er zijn een paar goede spelers bij gekomen. 
Je mag dus verwachten dat het geheel beter is geworden. 
Ze gaan er dan ook van uit dat een top 3 of top 4  
mogelijk moet zijn in dit seizoen. En wat dan concur-
renten zijn? “We denken vooral DVS ’33 uit Ermelo en 
Hoek.”

De SteDoCo-zaterdag heeft dus een belangrijke plaats 
in het leven van Jan en Elise van den Heuvel. Ze genieten 
van de gesprekken die ze in de auto hebben en natuur-
lijk van de wedstrijden. 

Het eerste heren elftal van SteDoCo speelt zijn thuiswedstrijden 
vanzelfsprekend in Hoornaar, maar de uitwedstrijden worden 
door vrijwel het hele land gespeeld. Van Sneek tot en met Hoek. 
Het is altijd mooi om te zien hoeveel supporters het team niet 
alleen bij de thuiswedstrijden, maar ook de uitwedstrijden 
volgen. Twee van deze supporters zijn vader en dochter Van  
den Heuvel.

Vader en dochter 
van den Heuvel

De Supporters

Tekst: Mark Peeters
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ADVERTEREN 
OP HET LED-SCHERM?

•  Heel seizoen
•  34 zaterdagen
•  8 uur zendtijd
•  Hoofdveld
•  5 x 3 meter

€50.-
PER ZATERDAG

Uw reclame mag maximaal 45 seconden duren. 1x per maand mag u de reclame aanpassen.
Een heel seizoen lang voor € 1000,- per seizoen reclame op het hoofdveld!!

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Mail dan naar j.delamar@ziggo.nl

Nieuw!!

Met dit scorebord krijgen we enorm veel (nieuwe)  
mogelijkheden. Natuurlijk is de speeltijd en de tussen-
stand te zien. Maar wat te denken van de afbeeldingen 
van de spelers als de opstellingen worden getoond. Of 
de afbeelding van de speler als deze scoort, of (hope-
lijk niet te vaak) er een speler een gele of rode kaart 
krijgt.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om tussenstanden 
van de andere wedstrijden te tonen. Zo blijft iedere 
supporter dus op de hoogte van wat er op de andere 
velden gebeurt.

De naam zegt het al, een scorebord is er om de score 
weer te geven. Maar is dit LED-Scorebord eigenlijk niet 
veel meer? Jazeker, want er zijn enorm veel mogelijk-
heden voor onze sponsoren om zich te presenteren. Zo 
kunnen de logo’s van de (wedstrijd)sponsoren worden 
getoond, maar is het ook mogelijk om reclamefilmpjes 
af te spelen. Op deze manier bieden we onze sponsoren 
nog veel meer mogelijkheden om zich te laten zien

Wilt u ook een advertentie plaatsen op het scorebord 
tijdens een van de wedstrijden van Heren 1 of een  
andere wedstrijd?  Dat kan! 
Neem voor de mogelijkheden contact op met Joost  
de la Mar. Hij is te bereiken op j.delamar@ziggo.nl of  
06 - 29 08 83 69.

Het LED-Scorebord is geheel mogelijk gemaakt door 
Stichting Voetbalpromotie SteDoCo, Club van 100 en 
de maandagavond ploeg. Het frame wordt geleverd 
door Vlot Staal. Waarvoor hartelijk dank!

Dit seizoen wordt ons scorebord vervangen door een prachtig 
LED-Scorebord van LED-Scherm XL. Het LED-Scorebord heeft 
maar liefst een afmeting van 5 bij 3 meter.

Cor Kroon
1941 - 2019

LED-Scorebord 
bij SteDoCo

Adverteren 
op het 

LED-scorebord?

j.delamar@ziggo.nl

In memoriam

Een supporter van het eerste uur! 
Cor was vrijwel iedere dag op ons sportpark te vinden. 
Op de doordeweekse dagen bij de ochtendploeg en op 
zaterdag bij de wedstrijden van heren 1. Ook was Cor 
bij vrijwel alle uitwedstrijden aanwezig.

Zaterdag 31 augustus was Cor nog aanwezig bij de 
wedstrijd tegen Excelsior ‘31, maar het was duidelijk 
dat zijn gezondheid hard achteruit ging. Vlak na zijn 
vertrek bij SteDoCo is hij overleden op 77-jarige leef-
tijd. Wanneer de ziekenbroeders Cor na overlijden op 
bed legden, vonden ze onder zijn overhemd verstopt 
zijn SteDoCo petje....

We gaan je grappen en grollen missen, Cor!

5555
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De door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis) 
verleende vergunning dateert vanaf 19 november 2015 
en is voor het in stand houden van een particuliere  
beveiligingsorganisatie als bedoeld in artikel 3, onder a, 
van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties.
Deze vergunning is geldig tot 19 November 2020 en zal 
voor deze datum worden verlengd. 

Daarnaast hebben alle stewards de opleiding ‘Steward 
amateurvoetbal’ gevolgd en zijn daarna gecertificeerd 
door de KNVB. Tenslotte is iedere steward in het bezit 
van de oranje beveiligingspas.

Op dit moment beschikt de stewardorganisatie van 
SteDoCo over de volgende functionarissen:
- 1 veiligheidscoördinator
- 1 hoofdsteward
- 1 steward/EHBO
- 10 stewards
- 2 kaartverkoopsters

De meeste stewards beschikken ook over de aanstelling 
van evenementenverkeersregelaar. De stewardorga- 
nisatie heeft de beschikking over portofoons, zodat  
onderling kan worden gecommuniceerd en zijn herken-
baar voor het publiek door specifieke kleding met op-
druk en clubidentiteit. 

Voorbereidingen thuiswedstrijd
Ongeveer een week voor iedere thuiswedstrijd neemt 
de veiligheidscoördinator, meestal via e-mail, contact 
op met de collega van de bezoekende club. Het doel 
van dit contact is om antwoord te krijgen op onder-
staande vragen:
- Hoe laat arriveert de spelersbus?
- Hoeveel supporters reizen er af richting Hoornaar is  
 de verwachting?
- Rijdt er een supportersbus(sen) (en wat is dan de  
 verwachte aankomsttijd)?
- Komen er nog begeleiders/stewards van jullie mee?  
 (hoeveel?)
- Zijn er nog (sfeer)acties gepland?
- Zijn er nog overige bijzonderheden/scenario’s  waar  
 wij rekening mee moeten/kunnen houden?

Afhankelijk van de antwoorden wordt nog nader contact 
opgenomen met de collega veiligheidscoördinator, 
maar in de meeste gevallen zijn de antwoorden  
voldoende om een voorbereiding te maken op de  
wedstrijd. Met de gemeente en politie zijn afspraken 
gemaakt dat zij in de week voor de wedstrijd per e-mail 
op de hoogte worden gebracht.

De bezoekende club wordt voorzien van een route- 
beschrijving, zodat de bus van de goede kant kan aan-
rijden en zodoende het makkelijkste het complex kan 
bereiken.

Vanaf het seizoen 2015-2016 beschikt de vv SteDoCo over een gecertificeerde 
veiligheidsorganisatie. Heren 1 speelde toen in de Topklasse en nu in het 
seizoen 2019-2020 in de door de nieuwe voetbalpiramide gevormde Derde 
Divisie. Een volledig door Justis gecertificeerde stewardorganisatie die bij 
alle wedstrijden van heren 1 actief is.

Beleid inzet Stewards 
rondom wedstrijden  
heren 1

Veiligheidsbeleid

Tekst: Jan den Hartog



Hoe ziet uw droomtuin eruit? 
Dit is de eerste vraag die ik u stel. Mijn naam is 

Robert-Jan Uitterdijk, het groene hart van 
Staelduinsebos, en al meer dan 35 jaar gepassioneerd 

tuinontwerper. 

Ik zie een tuin als een persoonlijke en functionele 
beleving. Als een woonkamer, maar dan zonder dak. 

U moet zich er thuis voelen en de tuin moet bij 
uw leefstijl passen. Die emotie en functionaliteit 

probeer ik in al mijn ontwerpen tot uiting te brengen: 
lijnenspel, kleur, geur, beleving en intimiteit.

Mijn vak is mooi, ik praat er graag over. Maar liever 
nog, luister ik naar uw wensen. Uw ideeën vormgeven 

en terug laten komen in een passend financieel 
voorstel zijn van essentieel belang voor een succesvol 

resultaat en motiveren me keer op keer als ik voor 
mijn tekentafel sta. Het team van Staelduinsebos 
bestaat naast creatieve groenontwerpers uit een 
ploeg getalenteerde hoveniers in het veld. Echte 
buitenmensen, met verstand van materialen en 
beplantingen en ervaren in het aanleggen en 

onderhouden van tuinen en groenvoorzieningen. 

Taanderijstraat 25a, Vlaardingen   
010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl   

 www.staelduinsebos.nl

Wil je ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak 

010-2486991

Flexcraft werft, selecteert,
bemiddelt en begeleidt
Europese uitzendkrachten

  Einsteinstraat 9b    4207 HW    Gorinchem    088 - 730 79 00    www.flexcraft.eu    sales@flexcraft.eu

Onze diensten

• Werving & selectie

• Uitzenden & detacheren

• Poolmanagement

• (In-house) begeleiding

•  Huisvesting

•  Planning en vervoer

• Scholing

Klompenmakerstraat 3 - 2984 BB Ridderkerk
Phone: +31-180441151 - Fax: +31-180441130

E-mail: info@librashipping.nl

LIBRA WENST STEDOCO
EEN SPORTIEF

EN SUCCESVOL SEIZOEN!

MET VELE MOOIE HOOGTEPUNTEN.

Wij zijn gespecialiseerd in vervoer over zee van droge bulk en project ladingen 
en actief als scheepsagent in Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk, Amsterdam, 

Vlissingen, Terneuzen, alsmede de Havens van Antwerpen en Gent.



from waste to worth

Ooit waren we
plastic doppen 

kras-recycling.com. Well worth the visit.

16_589606 148x210 fc_C_V4.indd   1 05-12-16   14:44

Energieweg 21
4231 DJ MEERKERK

T 0183-351150
E info@stravers.com
I www.stravers.com

Installatiebedrijf Stravers is het alom bekende en vertrouwde allround 
installatiebedrijf uit de regio. Wij zorgen er al sinds 1966 voor dat u er 
warmpjes bij zit (of juist lekker koel). Zowel thuis als op de zaak. 

Bij Stravers kunt u terecht voor al uw installatiewerk, maar ook voor service 
en onderhoud van bijvoorbeeld uw CV of koelinstallaties. We helpen u ook 
graag om uw investering in zonne-energie te verwezenlijken.

Door middel van bijscholing blijven onze installateurs op de hoogte van de 
nieuwste, duurzame technieken en installaties.

Al 50 jaar bekend en vertrouwd

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Dakbedekking

Ventilatietechniek

Airconditioning

Zinkwerk

Sanitair

Warmtepomp

Duurzame energie

Regeltechniek

Zonne-energie

SINDS 1860

   Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |

Bij Van der Wal Interieurs gaan design en comfort hand in hand. 

Prachtige zitgroepen, fraaie eetkamercombinaties en comfortabele 

fauteuils. Daarnaast vind u in onze uitgebreide slaapstudio een 

nieuwe collectie boxsprings van Auping en daar is natuurlijk ook nog 

onze prachtige nieuwe stoffeerafdeling. Kom vrijblijvend langs voor 

een kop koffie en maak kennis met één van onze interieuradviseurs. 

DESIGN EN COMFORT 
HAND IN HANDHAND IN HAND
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Senioren Herenvoetbal

Het tweede elftal startte vorig seizoen in nieuwe  
kleding, gesponsord door Administratiekantoor Kievits. 
In een competitie met alleen maar regio teams is een 
nette tweede plaats behaald, waar met vlagen zeer 
goed voetbal werd gespeeld. Helaas zat promotie via 
de nacompetitie er niet in, waardoor het tweede ook 
komend seizoen uitkomt in de reserve derde klasse. 
Des te meer reden om dit jaar alsnog voor promotie te 
gaan, de kwaliteit is er zeker!

Hoogtepunt van het jaar was het trainingskamp naar 
Rome, de stad van, de toenmalige trainer, Maruccia. 
Een prachtig moment waar het team, nog meer team 
is geworden. Dank ook voor de sponsoren die dit  
mogelijk hebben gemaakt, Connect Products, Euro-Rijn 
International en Administratiekantoor Kievits.

Diverse jongens hebben afgelopen jaar ervaring op 
mogen doen met het eerste, waar sommige ook daad-
werkelijk wat speelminuten hebben gemaakt. Ook dit 
seizoen krijgen enkele talenten via een stageplek de 
kans om ervaring op te doen bij het eerste. Nu is het 
aan hun om ervoor te zorgen dat de spelers klaar staan 
als dit gevraagd word. 

Het trainersgilde is reeds uitgebreid met de diensten 
van Peter Flint. Hij gaat samen met de mannen zorgen 
voor een mooi seizoen met mooi voetbal en hopelijk 
promotie naar de tweede klasse.

Na in 2016 de laatste wedstrijd te hebben gespeeld als 
vrienden team, zijn afgelopen seizoen meerdere mannen 
terug gekomen met een nieuw team, SteDoCo 3.  
Mensen van toen, aangevuld door enkele jeugdige 
spelers en routiniers. Weer een gezellige mix die tijdens 
alle drie de helften van een voetbalwedstrijd altijd 
sterk vertegenwoordigd zijn. 

Het derde speelt in nieuwe tenues gesponsord door 
Transport Rien Boom en Zn. Hierin zullen zij ook komend 
seizoen schitteren Dit aangevuld met enkele oud  
SteDoCo leden.

Dank gaat dit jaar uit naar de vaste supporters groep 
die elke wedstrijd aanwezig was. En samen met hun 
gaat het derde er ook dit seizoen weer een gezellig jaar 
van maken. 

Voor het vierde was het begin van vorig seizoen zeer 
de vraag of ze überhaupt zouden gaan beginnen aan 
de competitie. Op papier waren er slechts 10 man. Met 
de belofte van wekelijkse aanvulling uit het tweede en 
derde is besloten om toch te starten en samen de com-
petitie door te komen, zodat deze jongens wekelijks 
konden blijven voetballen en voor SteDoCo behouden 
konden blijven. In het begin waren er bedenkingen of 
dit zou lukken. Uiteindelijk is met kunst en vliegwerk 
het seizoen volgemaakt. Dit met aanvulling van alle se-
nioren teams en creatief wedstrijden verzetten.  Blij 
dat dit is gelukt en dat iedereen heeft kunnen voetbal-
len, maar nog zo’n seizoen, dat willen we niet meer. 
Wel willen we hier nogmaals de vaste waarde, Theo 
van Muijlwijk bedanken voor het fluiten van onze 
thuiswedstrijden. 

Voor komend seizoen is er gelukkig vanuit de jeugd een 
flink aantal spelers aangesloten. Deze mannen willen 
graag met hun groep samen in hetzelfde team blijven 
voetballen. Er is al een aantal keer samen getraind op 
de donderdag. We denken dat het vierde een leuke 
mix heeft van ervaring en jeugdig enthousiasme. 
Veel zin is er dan ook voor het nieuwe seizoen, met 
hopelijk minder of geen personele problemen voor de 
komende wedstrijden. 

De veteranen, het team met verreweg de meeste  
voetbalervaring van de gehele club, was wekelijks  
onberekenbaar voor de tegenstander. Dit kwam vooral 
omdat ze wekelijks met een andere basis aan de  
wedstrijd begonnen, maar in de derde helft stonden 
de echte routiniers altijd op. Het was een leuk seizoen 
met verassende uitslagen, met name voor de heren 
zelf. Zo waren ze de enige ploeg die een punt heeft  
gepakt tegen de kampioen WNC. Ook komend seizoen 
zal deze ervaren ploeg weer te aanschouwen zijn op de 
velden van onze club.

  

Overige Herenteams  
in Actie

Heren 2

Heren 3

Heren 4 Heren 5

Afgelopen seizoen stond in het teken van teams die elkaar over  
en weer steunden. Alle teams hebben elkaar geholpen waar het 
kon, zodat iedereen op zaterdag kon voetballen. Prachtig om te 
zien! Voor iedereen ook komend seizoen veel gezondheid en 
voetbalplezier toegewenst! 

Handdoeken
te koop!
Wist u dat er weer een klassieke Ste.Do.Co.- 
handdoek te koop is met het allereerste logo van 
onze club? 
Kijk op de SteDoCo webshop of vraag ernaar bij 
mensen van de herencommissie.

Tekst: Johan de Boon
 aanvoerder heren 2
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 WD1    21 september 2019

Groot-Ammers 3  -  SteDoCo 2
Rijsoord 3 -  Boeimeer 3
Hardinxveld 3 -  Drechtstreek 4
Sliedrecht 3 -  Groote Lindt 3
Oranje Wit 5 -  Kozakken Boys 3
VVAC 3 -  Schelluinen 2

 WD16   14 maart 2020

Kozakken Boys 3 -  VVAC 3
Boeimeer 3 -  SteDoCo 2
Drechtstreek 4 -  Rijsoord 3
Hardinxveld 3 -  Groot-Ammers 3
Groote Lindt 3 -  Schelluinen 2
Oranje Wit 5 -  Sliedrecht 3

 WD4    12 oktober 2019

Kozakken Boys 3 -  Rijsoord 3
Sliedrecht 3 -  Groot-Ammers 3
Drechtstreek 4 -  VVAC 3
Schelluinen 2 -  Boeimeer 3
Groote Lindt 3 -  SteDoCo 2
Oranje Wit 5 -  Hardinxveld 3

 WD19    18 april 2020

SteDoCo 2 -  Groote Lindt 3
Groot-Ammers 3 -  Sliedrecht 3
Boeimeer 3 -  Hardinxveld 3
Drechtstreek 4 -  Kozakken Boys 3
Schelluinen 2 -  Oranje Wit 5
VVAC 3 -  Rijsoord 3

 WD2    28 september 2019

SteDoCo 2 -  Rijsoord 3
Kozakken Boys 3 -  Sliedrecht 3
Boeimeer 3 -  VVAC 3
Drechtstreek 4 -  Oranje Wit 5
Schelluinen 2 -  Groot-Ammers 3
Groote Lindt 3 -  Hardinxveld 3

 WD17    28 maart 2020

SteDoCo 2 -  Hardinxveld 3
Rijsoord 3 -  Oranje Wit 5
Boeimeer 3 -  Groot-Ammers 3
Schelluinen 2 -  Kozakken Boys 3
Groote Lindt 3 -  Drechtstreek 4
VVAC 3 -  Sliedrecht 3

 WD5   26 oktober 2019

SteDoCo 2 -  Drechtstreek 4
Rijsoord 3 -  Sliedrecht 3
Boeimeer 3 -  Kozakken Boys 3
Hardinxveld 3 -  Schelluinen 2
Groote Lindt 3 -  Groot-Ammers 3
VVAC 3 -  Oranje Wit 5

 WD20   9 mei 2020

Rijsoord 3 -  SteDoCo 2
Sliedrecht 3 -  Kozakken Boys 3
Schelluinen 2 -  Hardinxveld 3
Groote Lindt 3 -  Boeimeer 3
Oranje Wit 5 -  Groot-Ammers 3
VVAC 3 -  Drechtstreek 4

 WD3    5 oktober 2019

SteDoCo 2 -  Schelluinen 2
Groot-Ammers 3 -  Oranje Wit 5
Rijsoord 3 -  Drechtstreek 4
Boeimeer 3 -  Groote Lindt 3
Hardinxveld 3 -  Sliedrecht 3
VVAC 3 -  Kozakken Boys 3

 WD18    4 april 2020

Groot-Ammers 3 -  VVAC 3
Kozakken Boys 3 -  Groote Lindt 3
Drechtstreek 4 -  Schelluinen 2
Hardinxveld 3 -  Rijsoord 3
Sliedrecht 3 -  Boeimeer 3
Oranje Wit 5 -  SteDoCo 2

 WD6    2 november 2019

Groot-Ammers 3 -  Hardinxveld 3
Kozakken Boys 3 -  SteDoCo 2
Sliedrecht 3 -  VVAC 3
Schelluinen 2 -  Groote Lindt 3
Oranje Wit 5 -  Rijsoord 3
Drechtstreek 4 -  Boeimeer 3

 WD21     16 mei 2020

Groot-Ammers 3 -  Schelluinen 2
Kozakken Boys 3 -  Boeimeer 3
Drechtstreek 4 -  SteDoCo 2
Hardinxveld 3 -  Groote Lindt 3
Sliedrecht 3 -  Rijsoord 3
Oranje Wit 5 -  VVAC 3

 WD7    9 november 2019

SteDoCo 2 -  Sliedrecht 3
Kozakken Boys 3 -  Hardinxveld 3
Boeimeer 3 -  Oranje Wit 5
Drechtstreek 4 -  Groot-Ammers 3
Schelluinen 2 -  Rijsoord 3
Groote Lindt 3 -  VVAC 3

 WD22    23 mei 2020

SteDoCo 2 -  Kozakken Boys 3
Rijsoord 3 -  Groot-Ammers 3
Boeimeer 3 -  Drechtstreek 4
Schelluinen 2 -  Sliedrecht 3
Groote Lindt 3 -  Oranje Wit 5
VVAC 3 -  Hardinxveld 3

 WD8    16 november 2019

Groot-Ammers 3 -  Kozakken Boys 3
Rijsoord 3 -  Groote Lindt 3
Hardinxveld 3 -  Boeimeer 3
Sliedrecht 3 -  Drechtstreek 4
Oranje Wit 5 -  Schelluinen 2
VVAC 3 -  SteDoCo 2

 WD9    23 november 2019

SteDoCo 2 -  Boeimeer 3
Groot-Ammers 3 -  Rijsoord 3
Kozakken Boys 3 -  Schelluinen 2
Drechtstreek 4 -  Groote Lindt 3
Hardinxveld 3 -  VVAC 3
Sliedrecht 3 -  Oranje Wit 5

 WD10    30 november 2019

SteDoCo 2 -  Oranje Wit 5
Rijsoord 3 -  Hardinxveld 3
Boeimeer 3 -  Sliedrecht 3
Schelluinen 2 -  Drechtstreek 4
Groote Lindt 3 -  Kozakken Boys 3
VVAC 3 -  Groot-Ammers 3

 WD13    8 februari 2020

Groot-Ammers 3 -  Drechtstreek 4
Rijsoord 3 -  Schelluinen 2
Hardinxveld 3 -  Kozakken Boys 3
Sliedrecht 3 -  SteDoCo 2
Oranje Wit 5 -  Boeimeer 3
VVAC 3 -  Groote Lindt 3

 WD11    7 december 2019

Groot-Ammers 3 -  Boeimeer 3
Rijsoord 3 -  VVAC 3
Kozakken Boys 3 -  Drechtstreek 4
Hardinxveld 3 -  SteDoCo 2
Sliedrecht 3 -  Schelluinen 2
Oranje Wit 5 -  Groote Lindt 3

 WD14    15 februari 2020

SteDoCo 2 -  VVAC 3
Kozakken Boys 3 -  Groot-Ammers 3
Boeimeer 3 -  Schelluinen 2
Drechtstreek 4 -  Sliedrecht 3
Hardinxveld 3 -  Oranje Wit 5
Groote Lindt 3 -  Rijsoord 3

 WD12    1 februari 2020

SteDoCo 2 -  Groot-Ammers 3
Kozakken Boys 3 -  Oranje Wit 5
Boeimeer 3 -  Rijsoord 3
Drechtstreek 4 -  Hardinxveld 3
Schelluinen 2 -  VVAC 3
Groote Lindt 3 -  Sliedrecht 3

 WD15    7 maart 2020

Groot-Ammers 3 -  Groote Lindt 3
Rijsoord 3 -  Kozakken Boys 3
Sliedrecht 3 -  Hardinxveld 3
Schelluinen 2 -  SteDoCo 2
Oranje Wit 5 -  Drechtstreek 4
VVAC 3 -  Boeimeer 3

Heren 2

Wedstrijdprogramma



powered by

Hoi, ik ben H@RY 
jouw digitale HR-medewerker.
Ik sta symbool voor alle zaken die rondom personeel geregeld moeten zijn. Ik ben jouw 
salarisadministrateur, digitaal personeelsdossier, HRM-adviseur, arbeidsjurist, recruiter, 
verzuimbegeleider en subsidieadviseur on demand.

Nieuwsgierig wat ik voor jouw onderneming kan betekenen? Neem dan vandaag 
nog contact op voor een vrijblijvende demo! Bel naar: +31 (0)184 49 68 00 of kijk op  
www.HRY.nl

Piazza Center 79
Gorinchem

0183 - 631 822

Ook voor witgoed reparaties.

persoonlijk contact

professioneel advies

betrouwbaar

Prócount - Professioneel persoonlijk
Wij bieden een breed en geïntegreerd dienstenpakket aan. 
Onze belangrijkste activiteiten zijn accountancy, � scale en 
bedrijfseconomische advisering, daarnaast verzorgen wij ook 
uw administratie, � nanciële planning en salarisadministratie.

Energieweg 8a  •  4231 DJ Meerkerk  •  T  0183-353535  •  E  meerkerk@procount.nl

www.procount.nl

Physio•Fit

Bewegen is het antwoord op vele vragen die de kwaliteit van leven 
kunnen verbeteren. De juiste begeleiding, voorlichting en service zorgen 

voor het gewenste resultaat. Wij van PhysioFit zijn een professioneel 
en gemotiveerd team dat u graag van dienst is.

Hoornaar • telefoon 0183-581578 • info@physiofit.nl • www.physiofit.nl

Fysiotherapie Revalidatie Preventie

Bewegen is het antwoord op vele vragen die de
kwaliteit van leven kunnen verbeteren. 

De juiste begeleiding, voorlichting en service zorgen 
voor het gewenste resultaat. Wij van PhysioFit zijn 

een professioneel en gemotiveerd team dat u graag 
van dienst is.

Hoornaar • telefoon 0183-581578
• info@physiofit.nl • www.physiofit.nl
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Vrouwen

Veel meisjes kregen toch te horen ‘nee geen voetbal, 
dat is voor jongens’. Die zijn er vast nog wel, maar de 
weg naar de voetbal is voor meisjes inmiddels makke-
lijker. Dat zie je ook in de competities. Veel derby’s 
voor ons, lekker in de buurt voetballen. Leuk dat er  
inmiddels bij de meeste voetbalverenigingen meisjes-
teams zijn. 

Er is ook een punt ter discussie door ‘ons oranje’: wel 
of niet tussen de jongens. Op tv roepen ‘de kenners’ nu 
dat de meisjes tussen de jongens moeten voetballen, 
want de huidige gouden generatie heeft dat ook alle-
maal gedaan, dus dat is goed. Dat zal ongetwijfeld en 
als jij het leuk vindt en het goed kan bijbenen bij de 
jongens, prima. Maar feit is dat niet elk meisje een 
nieuwe Miedema of Martens is of wil zijn. En je begint 
niet met voetballen om dit te bereiken. Je gaat op 
voetbal omdat je het leuk vindt. De meeste meiden 
hebben de voorkeur om in een meisjesteam te spelen. 

Zó gezellig! Ook na de wedstrijden en de trainingen. 
Het gaat namelijk niet alleen om voetbal bij deze  
meiden. Als wij er voor zouden kiezen de meiden  
‘gewoon’ tussen de jongens te doen zou zeker de helft 
nu niet voetballen. Zonde natuurlijk! Dus als het even 
kan moet beide mogelijk zijn. 

Veel animo
De intentie is dat iedereen kan voetballen bij SteDoCo. 
Dit is helaas een paar jaar niet mogelijk geweest, maar 
inmiddels zijn we met elkaar op de goede weg.
Twee jaar geleden had SteDoCo nog geen recreatief 
meisjesteam. Een gemis vonden ze, maar een team 
rond krijgen van eigen meiden uit de buurt viel nog 
niet mee. Er waren wel wat pogingen gedaan en er 
voetbalden wat meiden tussen de jongens. Na het 
schoolvoetbaltoernooi, waar Hoogblokland kampioen 
werd, waren veel meiden enthousiast. SteDoCo heeft 
hier toen  goed op ingespeeld en een aantal trainingen 
georganiseerd. Een succes! Er was veel animo en hier-
na kon het seizoen gestart worden met een Mo11.  
Eindelijk! 

Meiden- en vrouwenvoetbal bij SteDoCo is er eigenlijk altijd  
geweest. Ook voordat Nederland in de ban was van ‘ons oranje’. 
Door het succes van Oranje gaan steeds meer meiden voetballen.  
Ze zien het vaker op tv en succes werkt aanstekelijk. Maar ‘ons 
oranje’ laat denk ik ook aan ouders zien dat voetbal een leuke  
meisjessport is.

Voetbal is een leuke 
meisjessport!

“De verlichting van Watt-Lamp
was 40% goedkoper dan die
van hun concurrent!

Daarnaast zijn wij ook zeer tevereden 
over de kwaliteit, lichtopbrengts en
montage  van de ledverlichting”

Albert van Ommen
Directeur Euro-Rijn Group B.V.

LED verlichting 
voor uw bedrijf.

Euro-Rijn

Sportverlichting.

Één van onze vele 
tevreden klanten.

“Watt-Lamp was 30.000 euro 
goedkoper dan de concurrent!

Met de nieuwe LED verlichting
gaan wij flink besparen op onze
energiekosten. Wij kunnen de 
verlichting ook gemakkelijk gaan 
bedienen via een applicatie.”

Johan Zonneveld Piek
Voorzitter SteDoCo

Voor elke sportvereniging
hebben wij een LED
oplossing op maat!

Altijd de hoogste kwaliteit 
ledverlichting voor de laagste prijs

www.watt-lamp.nl

Heeft u al een offerte liggen voor LED? 
Laat uw offerte altijd checken door Watt-Lamp!



71Presentatiegids SteDoCo  2019-2020

Vrouwen

Dit heeft er voor gezorgd dat het wel bekende balletje 
is gaan rollen. Geregeld trainden er dat seizoen meiden 
mee en na een clinic voor het schoolvoetbal en daarna 
een open training kon het seizoen daarop gestart  
worden met een Mo11 en Mo13. Nog steeds zien wij veel 
interesse en hebben we geregeld nieuwe aanmel- 
dingen waardoor we nu, 2 jaar later, het seizoen starten 
met een Mo11, Mo13 en Mo15. 

Het enige wat wij van de meiden verwachten is dat ze 
hun best doen en plezier hebben. Dan komt de rest 
vanzelf! Kom gerust eens op zaterdag kijken, want  
geregeld laten de meiden echt al leuke dingen zien.  
Sowieso werkt hun enthousiasme aanstekelijk, heerlijk 
om te zien!

Alle hulp is welkom!
Van 10 meiden naar meer dan 30 meiden gaat natuur-
lijk niet vanzelf. Henri en ik zijn gestart met de begelei-
ding en trainingen, maar u begrijpt dat we door de 
groei wel blij waren met de aangeboden hulp van  
Nicole Versteeg en Erik Meijer. Sowieso hebben we 
hierover geen klagen. Er zijn genoeg ouders die paraat 
staan om te helpen als het nodig is. Super fijn! 

Ook voor komend seizoen is ‘de staf’ uitgebreid en  
bestaat deze uit: Henri den Burger, Erik Meijer, Nicole 
Versteeg, Alexander Jansen, Gerda Meijer en Natasja 
van Brouwershaven. Met elkaar verzorgen we de trai-
ningen en de begeleiding op zaterdag. 

De teams trainen allemaal op maandag- en woensdag-
avond van 18:45 tot 19:45 uur. Er zijn voor komend 
seizoen 3 of 4 train(st)ers per avond. Meestal wordt de 
groep gesplitst per team, maar er kan ook geswitcht 
worden of twee teams samen. We kunnen ook meiden 
apart nemen om iets specifieks te oefenen. Voordeel is 
dat ze geregeld met elkaar trainen en dat maakt het 
makkelijker om met een ander team mee te doen 
mocht dit een keer nodig zijn.

Diverse andere activiteiten
Naast de gewone trainingen en wedstrijden zijn er ook 
andere activiteiten zoals clinics, vriendinnenavond,  
ouder-kind voetbal en is er deelgenomen aan diverse 
toernooien. Afgelopen seizoen heeft een groep in  
januari deelgenomen aan de Dirk IV loop en daar met 
elkaar voor geoefend in de winterstop. En is er een  
bezoek gebracht aan een wedstrijd van de Ajax vrouwen.

Wij hopen in ieder geval dat deze mooie groep meiden 
met plezier bij SteDoCo blijft voetballen en deze mag 
wat ons betreft nog wel groeien (Mo17 erbij?) en wie 
weet in de toekomst weer een recreatief dameselftal. 
Dat zou helemaal leuk zijn. Iedereen is in ieder geval 
welkom en mee trainen mag altijd!

Een sportieve groet van 
Natasja van Brouwershaven

Financiering of verzekering nodig?
Dan bent u bij De Autofinancier op het juiste adres. 

Door de samenwerking met meerdere geldverstrekkers en verzekeraars slagen 
wij er vrijwel altijd in om voor u een passende aanbieding te vinden. 
Bel ons gerust voor meer informatie! 

Autobedrijven opgelet! 
Door onze jarenlange ervaring met financieringen kunnen we bijna iedere 
klant een passend voorstel bieden, wat resulteert in extra verkoop. Dit werk 
nemen we volledig voor u uit handen. Binnen enkele uren weten wij wat de 
mogelijkheden voor uw klant zijn.

De verzekeringsspecialisten zitten in de tussentijd niet stil. Er wordt 
gekeken of wij uw klant een mooi verzekeringsvoorstel kunnen doen, 
zodat uw klant direct verzekerd weg kan rijden na aankoop.

Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? 
Bel ons vrijblijvend op onderstaand telefoonnummer.

088 050 18 50          

www.deautofinancier.nl          

info@deautofinancier.nl 

De Autofinancier

Blokweg 1 

4761 RA Zevenbergen
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CASE ICT SOLUTIONS
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Automatisering moet er simpelweg voor zorgen 
dat u uw werk kunt doen. Eens? Maak dan kennis 
met de ICT-specialisten van CASE. No-nonsens 
vakmensen die met beide benen op de grond 
staan, met u meedenken en u de oplossingen 
bieden die voor u werken. U kunt vertrouwen op 
handige én betaalbare pakketdiensten die exact 
aansluiten op uw wensen. Zo zorgen we ervoor 
dat uw ICT werkt en kosten 100% inzichtelijk 
zijn. En dat u úw werk kunt doen.

CASE adv.indd   1 01-09-14   15:14

www.vandijkinpijn.nl
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 machinebouw
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Meidenacademie

In de jaren zeventig van de vorige eeuw startte SteDoCo 
als een van de eerste clubs in Nederland met vrouwen-
voetbal. Al snel stootten de vrouwen door naar de 
hoogste regionen in het vrouwenvoetbal. En ook  
vandaag nog speelt SteDoCo op het allerhoogste  
amateurniveau: de topklasse. Een prachtig visitekaartje 
om talent aan te trekken. 

Academie voor meiden
Om dit talent een plaats te geven startte de club begin 
deze eeuw een voetbalacademie opgezet voor meiden. 
De voetbalacademie groeide uit tot een waar instituut 
voor talentvolle voetballers in Midden Nederland. 
“Speelsters komen van heinde en ver naar Hoornaar 
om hier hun voetbaltalent te ontwikkelen”, geeft Irma 
de Witte aan, een van de architecten van de academie. 
En dat werpt zijn vruchten af. Niets voor niets promo-
veerde het Vrouwenelftal onder leiding van Irma, de 
afgelopen jaren van de eerste Klasse, via de hoofdklasse 
naar de topklasse. Een mooie prestatie, die past in de 
ambities van de club. Dit jaar staat het team onder  
trainerschap van oud-international Mildred Baal. 
Afgelopen jaren is fors met menskracht geïnvesteerd in 
de academie verder versterkt. Zo zijn er nu drie teams 
actief, MO15, MO17 en MO19. Drie sterke teams vol 
talent. Prachtig.

De jongste talenten
Het jongste team (MO15) gaat dit jaar haar tweede  
seizoen in. Jonge talentvolle spelers van soms nog 
maar 12 of 13 jaar oud. Dit jaar onder leiding van de 
ervaren trainer Egmond Bhugwansing.  Dit jaar komt 
MO15 uit in de jongenscompetitie van onder 14. We 
hopen hiermee meer weerstand te bieden aan de  
meiden. Dat is goed voor hun ontwikkeling. MO15 is 
een prachtige kweekvijver om jonge talenten tot bloei 
te laten komen en klaar te stomen voor het grote werk. 
Binnen of buiten de club.  

Doorgestoomd naar het hoogste niveau
Vorig jaar was een leerzaam jaar voor MO17. Vanaf dit 
jaar mogen we instromen in de nieuw opgezette lan- 
delijke 4e divisie. Met de opgedane ervaring en de 
komst van nieuwe talenten willen we de ontwikkeling 
doorzetten. 

Deze competitie is een kweekvijver voor KNVB om  
talent te laten doorstromen naar het profvoetbal. Een 
competitie met ambitie dus. “Dat is precies wat we  
nodig hebben”, vindt trainer Irma de Witte. Aan ambi-
ties geen gebrek.    

Hoornaar is maar een klein dorpje. Er wonen nog geen 1800  
inwoners. Daarom is het ook zo bijzonder dat uitgerekend in  
Hoornaar een van de beste voetbalacademies voor meiden huist. 
Gewoon bij SteDoCo onder de rook van Gorinchem.

Broedplaats 
van talent

“Duikballen, dat kan ik goed, 
maar als keeper 

wil ik dit jaar vooral leren 
mee te voetballen”

Alicia Belderman, 15 jaar. Keeper in MO17
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LAAT U VERRASSEN DOOR ONZE SERVICE!

DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN!

Wij helpen bedrijven die tijdelijk energie nodig hebben snel 
en vakkundig aan het juiste aggregaat. Dat onze aggregaten 
betrouwbaar zijn is vanzelfsprekend. Wij bouwen veel van onze 
aggregaten zelf, zijn op dit vlak een echte specialist. 

Waar onze toegevoegde waarde werkelijk in zit, is in onze service. 
Wij zijn toegankelijk, kennen onze klanten goed en denken proac-
tief mee in wat voor u de beste oplossing is. Wij zijn zo ingericht 
dat we snel kunnen schakelen en zetten altijd net dat stapje extra 
dat u niet van anderen gewend bent. Wij merken dat we onze 
klanten daar blij mee maken. En als u blij bent, dan zijn wij dat ook.

V E R H U U R  |  V E R KO O P  |  S E R V I C E  |  O N D E R H O U D

TravelCheq, geef een stukje vakantie 
aan je medewerker(s) met deze 
unieke giftcard!

Wist je al dat bij een bestelling van >25 
TravelCheq’s het bedrijfslogo gratis in de 
cadeauenveloppe wordt geplaatst?

Travel Cheq
Zakelijk

- 
- Vrijstelling DNB
- Derdengeldenrekening

#Q TravelCheq 

#E  TravelCheq 

Al verkocht?

•  www.travelcheq.com
•  info@TravelCheq.com
•  06-10058468

In– en verkoop van bedrijfswagens en 
getrokken materiaal. Verkoop van   

nieuwe en gebruikte DAF onderdelen. 

Hoge Giessen 4, 4223 MB Hoornaar 
Telefoon: 0183-582515 FAX: 0183-581288 
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nieuwe en gebruikte DAF onderdelen. 

Hoge Giessen 4, 4223 MB Hoornaar 
Telefoon: 0183-582515 FAX: 0183-581288 

WWW.VERSPUI.NL

Jong SteDoCo: 
betere aansluiting op de topklasse
Jong SteDoCo (MO 19) is vier jaar geleden opgericht 
om een betere verbinding te maken tussen de academie 
en het Topklasse-team. Een broedplaats van ervaren 
talenten die niets liever willen dan doorstoten naar het 
hoogste niveau in het voetbal in Nederland. Dat kan 
zijn naar het eigen Topklasseteam. Ook zijn er dit jaar 
weer twee speelsters doorgestroomd naar het top- 
klasse-team. Maar dat kan ook buiten SteDoCo. Top-
speelster Lisa van der Most van Ajax, speelde ooit bij 
SteDoCo. 

Dit jaar stroomde het team van Jong SteDoCo door 
naar de damescompetitie derde klas. Het team won 
vorig jaar vrijwel alle wedstrijden. In de meiden- 
competitie viel niet meer zoveel te leren. Dit jaar zal de 
tegenstand groter zijn. Dat is goed voor de ontwikkeling.

De academie is een uniek project, waar heel veel  
energie van heel veel mensen in gaat zitten. Van trainers, 
teamleiders en techniek-, loop en keeperstrainers.  
Allemaal om het hoogste niveau te halen in het voetbal. 
Met de academie heeft SteDoCo echt een standaard 
neergezet. Het is een van de belangrijkste opleidings-
centra geworden van voetbaltalent uit midden Neder-
land. En daar willen we mee door. 

“Mijn baltempo moet echt omhoog. 
En passes moeten 

gewoon nog strakker”
Celine Duijzer, debutant in Vrouwen 1. 

Doorliep de hele academie

“Het zal een pittig jaar worden, 
nu we tegen dames moeten spelen” 

Quinty Gelderman, 17 jaar. Speelt in Jong SteDoCo.

Meidenacademie

77

“Dit jaar wil ik echt mijn 
linkerbeen beter ontwikkelen. 
Een goede spits moet tweebenig  

kunnen zijn. Daar ga ik dit jaar 
aan werken”

Marleen van Lent, 17 jaar.  
Debutant in Vrouwen 1. 

Speelde vorige jaar in Jong SteDoCo

Tekst: Marc Oosterhout
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89 x 128 mm

185 x 128 mm

Mildred heeft reeds een lange carrière in het voetbal. 
Ze speelde zelf jarenlang voetbal op het allerhoogste 
niveau. Ook speelde ze 9 wedstrijden in het Neder-
lands Elftal. Ze maakte haar debuut op 22 september 
1990 in de met 9-0 gewonnen wedstrijd tegen Noord- 
Ierland. Tijdens deze wedstrijd scoorde Mildred haar 
enige interland goal, de 8-0. In het team van toen  
stonden meer bekende namen, zoals bijvoorbeeld  
Sarina Wiegman en Vera Pauw. Door een blessure is  
ze noodgedwongen gestopt met voetballen.

Maar voetballen zit in haar bloed. Daarom besloot ze 
haar passie voor het voetbal te delen met anderen. Ze 
behaalde haar trainerslicenties UEFA B en C en trainde 
jarenlang diverse jongens- en meisjesteam. Sinds dit 
seizoen trainde Mildred Jong SteDoCo. Nu maakt ze 
dus de overstap naar Vrouwen 1. 

Mildred over haar nieuwe stap: “Ik verheug mij op  
dit seizoen met een mooi team, goede staf en een  
prachtige samenwerking met de academie. Samen 
gaan we er een mooi seizoen van maken!”

Mildred Baal is vanaf het seizoen 2019-2020 aangesteld als  
hoofdtrainster van Vrouwen 1. Ze zal dit seizoen worden  
geassisteerd door Kelly van Hassel en Jannie Duijzer. Kelly  
is daarnaast ook de verzorgster en Jannie de teammanager.

Mildred Baal 
nieuwe trainster 

Vrouwen 1“Water is ons element, Pompen onze kracht”

TECHNIEKWEG 16 - 18

4207 HD, GORINCHEM

T +31 - (0)183 622 212

INFO@HOMAPOMPEN.NL

WWW.HOMAPOMPEN.NL

      Analyse
 
  Selecteren
 
 Hydrauliek
 
  Aandrijftechniek
 
      Geoptimaliseerde 
         werking
             Service

Avelingen Oost 8     -     4202 MN Gorinchem     -     0183-632955     -     info@strago.nl
www.strago.nl
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 WD1    21 september 2019

Saestum VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
Ter Leede VR1 -  RVVH VR1
Wartburgia asv VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1
Eldenia VR1 -  SSS VR1
SteDoCo VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  Woezik VR1

 WD16   14 maart 2020

Rijnvogels, fc VR1 -  Ter Leede VR1
SSS VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  Saestum VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  RVVH VR1
SteDoCo VR1 -  Wartburgia asv VR1
Woezik VR1 -  Eldenia VR1

 WD4    12 oktober 2019

Wartburgia asv VR1 -  Saestum VR1
RVVH VR1 -  SSS VR1
Rijnvogels, fc VR1 -  Eldenia VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
SteDoCo VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
Woezik VR1 -  Ter Leede VR1

 WD19    18 april 2020

Ter Leede VR1 -  Eldenia VR1
Saestum VR1 -  Wartburgia asv VR1
SSS VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
RVVH VR1 -  SteDoCo VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1
Woezik VR1 -  Rijnvogels, fc VR1

 WD2    28 september 2019

Rijnvogels, fc VR1 -  Wartburgia asv VR1
RVVH VR1 -  Saestum VR1
SSS VR1 -  Ter Leede VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  Eldenia VR1
Woezik VR1 -  SteDoCo VR1  

 WD17    28 maart 2020

Ter Leede VR1 -  Wartburgia asv VR1
Eldenia VR1 -  SteDoCo VR1
RVVH VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
SSS VR1 -  Saestum VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  Woezik VR1

 WD5   26 oktober 2019

Ter Leede VR1 -  SteDoCo VR1
Eldenia VR1 -  Wartburgia asv VR1
SSS VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  RVVH VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  Saestum VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  Woezik VR1

 WD20   9 mei 2020

Wartburgia asv VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
Eldenia VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
RVVH VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  SSS VR1
SteDoCo VR1 -  Saestum VR1
Ter Leede VR1 -  Woezik VR1

 WD3    5 oktober 2019

Saestum VR1 - SteDoCo VR1
Ter Leede VR1 - Rijnvogels, fc VR1
SSS VR1 - DTS ‘35 Ede VR1
Be Quick ‘28 VR1 - Wartburgia asv VR1
FC Eindhoven AV VR1 - RVVH VR1
Eldenia VR1 - Woezik VR1

 WD18    4 april 2020

Saestum VR1 -  Ter Leede VR1
Wartburgia asv VR1 -  SSS VR1
Rijnvogels, fc VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  Eldenia VR1
SteDoCo VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
Woezik VR1 -  RVVH VR1

 WD6    2 november 2019

Saestum VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
Wartburgia asv VR1 -  Ter Leede VR1
Rijnvogels, fc VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
RVVH VR1- -  DTS ‘35 Ede VR1
SteDoCo VR1 -  Eldenia VR1
Woezik VR1 -  SSS VR1

 WD21     16 mei 2020

Saestum VR1 -  RVVH VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1
Rijnvogels, fc VR1 -  SSS VR1
Wartburgia asv VR1 -  Eldenia VR1
SteDoCo VR1 -  Ter Leede VR1
Woezik VR1 -  FC Eindhoven AV VR1

 WD7    9 november 2019

RVVH VR1 - Eldenia VR1
Rijnvogels, fc VR1 - Be Quick ‘28 VR1
SSS VR1 - SteDoCo VR1
DTS ‘35 Ede VR1 - Ter Leede VR1
FC Eindhoven AV VR1 - Wartburgia asv VR1
Woezik VR1 - Saestum VR1

 WD22    23 mei 2020

Ter Leede VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  SteDoCo VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
RVVH VR1 -  Wartburgia asv VR1
Eldenia VR1 -  Saestum VR1
SSS VR1 -  Woezik VR1

 WD8    16 november 2019

Saestum VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
Ter Leede VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
Eldenia VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  SSS VR1
SteDoCo VR1 -  RVVH VR1
Wartburgia asv VR1 -  Woezik VR1

 WD9    23 november 2019

Saestum VR1 -  Eldenia VR1
Wartburgia asv VR1 -  SteDoCo VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  Ter Leede VR1
Rijnvogels, fc VR1 -  RVVH VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  SSS VR1
Woezik VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1

 WD10    30 november 2019

Ter Leede VR1 -  Saestum VR1
Eldenia VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
SSS VR1 -  Wartburgia asv VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  SteDoCo VR1
RVVH VR1 -  Woezik VR1

 WD13    8 februari 2020

Ter Leede VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1
Wartburgia asv VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
Eldenia VR1 -  RVVH VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
SteDoCo VR1 -  SSS VR1
Saestum VR1 -  Woezik VR1

 WD11    7 december 2019

Saestum VR1 -  SSS VR1
Wartburgia asv VR1 -  RVVH VR1
Eldenia VR1 -  Ter Leede VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
SteDoCo VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1
Rijnvogels, fc VR1 -  Woezik VR1

 WD14    29 februari 2020

SSS VR1 -  RVVH VR1
Rijnvogels, fc VR1 -  Saestum VR1
Be Quick ‘28 VR1 -  SteDoCo VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  Eldenia VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  Ter Leede VR1
Woezik VR1 -  Wartburgia asv VR1

 WD12    1 februari 2020

Rijnvogels, fc VR1 -  SteDoCo VR1
SSS VR1 -  Eldenia VR1
RVVH VR1 -  Ter Leede VR1
DTS ‘35 Ede VR1 -  Wartburgia asv VR1
FC Eindhoven AV VR1 -  Saestum VR1
Woezik VR1 -  Be Quick ‘28 VR1

 WD15    7 maart 2020

Ter Leede VR1 -  SSS VR1
Saestum VR1 -  DTS ‘35 Ede VR1
Wartburgia asv VR1 -  Be Quick ‘28 VR1
Eldenia VR1 -  Rijnvogels, fc VR1
RVVH VR1 -  FC Eindhoven AV VR1
SteDoCo VR1 -  Woezik VR1

Vrouwen 1

Wedstrijdprogramma
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Van Zuilen Mode is met 1600 vierkante meter een professionele ‘speler’ in
Gorinchem  en heeft de mooiste merken en collecties in de regio.

Voor mannen grote ‘shop-in-shops’ van JACOB COHEN,
POLO RALPH LAUREN en PARAJUMPERS.

Dit samen gecombineerd met collecties van o.a.; DENHAM, EMPORIO ARMANI, 
CORNELIANI en vele andere topmerken,  

maakt een ‘uit wedstrijd’ bij van Zuilen mode altijd succesvol.

Van Zuilen Mode wenst, als trouwe sponsor, SteDoCo een goed seizoen toe.

V O O R Z E T  O P  M A A T
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Functie
Op de vraag, wat de benaming van zijn functie is en 
wat dat inhoudt, antwoordde hij zonder na te denken: 
“Officieel wordt de functie ‘Stadionspeaker’ genoemd 
en houdt het volgende in:
• Welkom heten van alle gasten
• Het melden van: 
 - de opstellingen, inclusief de staf van beide teams.
 - de naam van de wedstrijdsponsor.
 - de naam van de pupil van de wedstrijd.
 - eventuele huishoudelijke mededelingen.
 - de gemaakte doelpunten tijdens de wedstrijd.
 - de spelerswisselingen tijdens de wedstrijd.
 - de rust- en eindstanden van de divisie waarin 
  SteDoCo speelt.”

Wedstrijd
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, is de plaats van 
de speaker op de achterste rij van de tribune, samen 
met iemand, die de laptop bedient. Tevens let laatst- 
genoemde ook op de gebeurtenissen in het veld, bij-
voorbeeld wie er heeft gescoord. Dat geeft soms wat 
spanning, want niet altijd is direct duidelijk wie de 
doelpuntenmaker is. Bij een doelpunt van de thuisclub 
wordt meteen de tune geactiveerd en daarna wordt de 
doelpuntenmaker pas bekendgemaakt. Dat geeft dus 
wat meer bedenktijd. Bij een spelerswissel is het niet 
altijd gemakkelijk om te constateren wie het veld ver-
laat omdat het rugnummer naar het veld is gekeerd. 
Dat kan in het komende seizoen, waarin het verplicht is 
om de kortste weg naar de uitlijn te gebruiken, nog 
moeilijker worden. Ook een wissel in de rust, waarbij 
de te wisselen speler in de kleedkamer achterblijft, 
roept wel eens vraagtekens op.

Tip van Anton aan SteDoCo: 
“Iemand met een microfoon langs de lijn zou een extra 
verfijning van de informatie kunnen opleveren.”

In de buurt van Anton bevindt zich tevens de schrijven-
de pers en de filmoperator.

Werkomstandigheden
Door de open plaats op de tribune heerst er in de  
winter niet altijd een plezierige temperatuur. Wat dat 
betreft zou een afscheiding geen overbodige luxe zijn. 
In de zomer is de zon soms een overlast, niet alleen 
qua temperatuur, maar ook door de weerspiegeling in 
het scherm van de laptop. Dat wordt op dit moment 
opgelost door een doek voor de achterruit te hangen, 
maar het monteren van een zonwering zou een betere 
oplossing zijn. Bij de avondwedstrijden is er te weinig 
verlichting. Om zich volledig op de wedstrijd te con-
centreren is het geluid op de tribune soms hinderlijk, 
mede daarom zou een afscheiding wenselijk zijn.

Bezoek uitwedstrijden
Anton bezoekt normaal gesproken alle uitwedstrijden 
van het eerste elftal, veelal per auto met een clubje 
van drie mensen, maar ook wel met de spelersbus. Hij 
is niet alleen geïnteresseerd in de wedstrijd, maar ook 
in de organisatie van de thuisclub, met name de manier 
van omroepen.

Binding met de club
Anton werd in 1970 trainer van de club en aansluitend 
is hij er blijven voetballen, eerst in het eerste elftal,  
later vooral in het 2e, maar ook in de lagere elftallen en 
in het veteranenelftal. Na op z’n vijftigste als actief 
voetballer te zijn gestopt, werd hij  wedstrijdsecretaris, 
om vervolgens na 5 jaar als grensrechter van het eerste 
elftal te gaan fungeren.

Ook was hij trainer van het damesteam, waarmee hij 
naar de landelijke competitie promoveerde. Vanwege 
het aflopen van het contract van jeugdtrainer Cor v.d. 
Heuvel, terwijl de competitie nog niet was beëindigd, 
was hij een half jaar trainer van de A-jeugd.

Toen hij op 63 jarige leeftijd met pensioen ging is hij 
toegetreden tot de onderhoudsploeg, waarin hij vier  
ochtenden per week met veel plezier werkt.

Al vroeg in de week, soms zelfs al op de zaterdag  
ervoor, is Freek aan de slag met het regelen van 
scheidsrechters, waarbij de finishing touch is gelegen 
op vrijdag, of regelmatig ook wel op de zaterdag zelf. 
Altijd ligt er dan al vroeg een lijstje met de op die  
ochtend te spelen wedstrijden in de commissiekamer, 
waarbij één kolom is ingeruimd voor de namen van de 
scheidsrechters van dienst. Als Freek voor de aanvang 
van de eerste wedstrijden de commissiekamer binnen-
komt, voert hij soms nog wat namen of mutaties in en 
kan het voetbalspektakel voor de jeugd beginnen.

Bij elke wedstrijd heeft Anton zijn voorbereidingen. Zo is hij 
al vroeg in de commissiekamer om het wedstrijdformulier te 
bekijken en neemt hij de namen van de spelers en de staf in 
zich op, waarbij hij vooral geïnteresseerd is in die van de 
gasten. Dit, om te voorkomen dat deze niet op de juiste wijze 
worden uitgesproken. Desnoods wordt iemand van de 
tegenpartij geraadpleegd.

Op de zaterdagochtend heerst er een drukte van jewelste op 
ons complex en dan draait het allemaal om de jeugd. Vaak 
komt het voor dat alle beschikbare velden en kleedkamers in 
gebruik zijn. Een belangrijk punt in deze organisatie is dan 
dat de wedstrijden op een correcte wijze worden geleid.

Stadionspeaker 
van SteDoCo

Scheidsrechter-
coördinator 
van SteDoCo

Anton de Ridder

Freek de Bruijn
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Naast een aantal volwassenen wordt ‘de oudere jeugd’ 
vaak benaderd, maar bij wedstrijden met een wat  
latere aanvang moeten deze tieners soms zelf voetbal-
len en dan zijn er altijd wel leiders, trainers, of zelfs 
ouders die bereid zijn om deze taak op zich te nemen. 
Ook belangrijk is, dat de leden van de jeugdcommissie 
onderling een goed contact met elkaar hebben en dat 
zij ook bereid zijn om soms mee te denken.

Om te mogen fungeren als scheidsrechter (of bij de 
jongste teams als spelbegeleider) is geen opleiding 
noodzakelijk. De commissie staat overigens wel posi-
tief t.o.v. het volgen van een cursus. Belangrijk is om, 
waar mogelijk, een juiste keuze te maken wie welk 
team fluit. Een punt van aandacht is, dat er, zowel  
binnen- als buiten het veld een zekere mate van  
respect heerst. Dat maakt het voor de scheidsrechter 
gemakkelijker en aantrekkelijker en bevordert ook 
voor iedereen een positieve sfeer. Om het plaatje  
compleet te maken is het vaak noodzakelijk dat de  
coördinator zelf ook de fluit hanteert. Bovendien staat 
aan het einde van de dag regelmatig het leiden van het 
veteranenteam door hem op het programma.

Clubbeleving
De clubbeleving van Freek dateert al vanaf zo’n 42 jaar 
geleden toen hij zich als kind aanmeldde en vervolgens 
alle jeudgroepen doorliep. Vervolgens speelde hij van 
1989 tot 2003 als centrumverdediger in het 1e elftal, 
totdat een enkelblessure hieraan een eind maakte. In 
die periode voetbalde hij onder andere met Johan  
Zonneveld Piek, Klaas Schep, Marien de Vries, Hans 
Duyzer, Theo van Muilwijk, Ron Jansen en Ton Klein.

Ook binnen Freek’s gezin staat SteDoCo regelmatig 
centraal, waarbij zoon Robin, naast zijn eigen wedstrij-
den, ook regelmatig een wedstrijd leidt.

Verwachting 2019/2020
De jeugdafdeling is groeiende en te hopen is, dat de 
teams weer naar behoren kunnen worden ingedeeld, 
waarbij de invulling van de trainers en begeleiding  
uiteraard ook een belangrijk item is.

Freek verwacht dat het eerste elftal in de top 5 zal  
eindigen. Doorslaggevend zou hierbij wel eens een  
positief groepsgevoel kunnen zijn.  

SteDoCo is een voetbalclub voor jong en oud. Om onze 
voetbalclub draaiende te houden is de inzet van vrijwilligers 
absoluut nodig. Ook in onze kantine en keuken werken we 
met vrijwilligers. En hier zijn ook een tiental jongeren voor 
de club actief. Vier van hen komen in deze editie van de 
presentatiegids aan het woord.

De jeugd 
als vrijwilliger

Tim, Zoë, Fleur en Levi

Deze vier jongeren zijn: Zoë Vonk, Levi Schrijver, Tim 
Bresser en Fleur Meijer. Allen zijn 15 jaar oud. Zoë zit 
zelf niet op voetbal, maar speelt volleybal bij de plaat-
selijke volleybalvereniging. Hoe is ze dan bij SteDoCo 
terecht gekomen? “Via mijn vader, die heeft ongeveer 
1,5 jaar geleden aangegeven dat er nog mensen nodig 
waren en zo is het eigenlijk gekomen.” En tot op heden 
bevalt het werk haar prima.

Ook Levi voetbalt niet, hij is lid van Rennersclub Jan 
van Arckel en zit daar op mountainbiken. Hij is onge-
veer een jaar geleden door Karin Slob gevraagd en 
werkt vanaf toen in de keuken en kantine. Tim en Fleur 
voetballen wel bij SteDoCo, Tim dit seizoen in de JO-16 
en Fleur in de MO-15. Bij Tim en Fleur zijn de contacten 
ook via Karin gelopen. Tim zegt: ”Ik voetbal met de 
zoon van Karin in het team. Tijdens een wedstrijd heeft 
ze het er eens over gehad met mijn moeder en zo is het 
balletje gaan rollen.” Ook bij Fleur heeft Karin een be-
langrijke rol gespeeld. “Maar ook mijn beide opa’s hoor.”

Alle vier werken ze op een doordeweekse avond (van 
18:00 - 20:00 uur) en op zaterdag. Er wordt een maand 
vooraf een rooster opgesteld wanneer je moet werken. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het schoolrooster 
en de eigen wedstrijden. Op een doordeweekse avond 
is het niet altijd even druk. “Maar dan kunnen we de 
tijd ook mooi gebruiken om huiswerk te maken”. 

Het werken met de andere jeugd, maar ook met de  
oudere medewerkers bevalt bij alle vier uitstekend. “We 
worden goed begeleid en geholpen als dat nodig is.” 

De zaterdagen zijn het drukste en dan is het ook leuk 
om te werken. Natuurlijk is het bij de wedstrijden van 
heren 1 druk, maar ook op de andere zaterdagen  
komen er toch nog aardig wat mensen kijken en wat 
kopen. 

“Het is wel leuk als heren 1 speelt en er wordt een 
doelpunt gemaakt. Dan wordt er altijd een muziekje 
gespeeld en weten we in de kantine ook dat er ge-
scoord is. Adrie maakt dan altijd een vreugdedansje”, 
vertellen ze lachend.

Al met al zijn ze alle vier heel blij met hun ‘baantje’ en 
vinden het super leuk om te doen. En op de vraag of er 
iets is wat absoluut vermeld moet worden, komt een 
eensgezind antwoord: “Ja, er is zeker iets wat er bij 
moet. Je moet aangeven dat Karin een pluim verdient!” 
Dus bij deze Karin.

Lijkt het je ook leuk om mee te helpen achter de bar of 
in de keuken, stuur gerust een e-mail aan communicatie 
@stedoco.nl.

Tekst: Koos Klein

Fleur Zoë Levi Tim
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communicatie@stedoco.nl



89Presentatiegids SteDoCo  2019-2020

- verkoop
- golfclubfitting advies
- reparatie

specialist in gebruikte golfartikelen

Dutchgolfclubfitter
Fittingcentre Gorinchem | Kazerneplein 19 Gorinchem
T. +31(0)6 12374441 | www.dutchgolfclubfitter.nl

Overzicht sponsoren

STERSPONSOREN
Verschoor Reizen BV                     
De Paauw Brood en Banket B.V.           
Van der Straaten Assurantiekantoor      
Euro-Rijn International B.V.            
Abalco Service BV                       
Autobedrijf Van Iperen B.V.             
Van Lopik Catering en Partyservice      
Epodicht Holding BV                     
VlotStaal B.V.                          
GenPower Aggregaten BV                           
Van der Wal en Zonen V.o.f.             
Moerdijk Container Terminal B.V.                                                        

JEUGDSPONSORCOLLECTIEF
Slob Financiële Dienstverlening         
Rontrex Asbest Analyse en Inventarisatie
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Autobedrijf Van Iperen B.V.             
Paans Lijmwerken                        
Garage Verspui B.V.                     
A3 van den Dool Deur- montage Bedrijf   
100% VOETBAL                            
Both Dakbedekking                       
Plus Teeuw                              
T & G Terrein- en Groenvoorziening B.V. 
Boveko Bedrijfsassurantien B.V..        
Gerrit Vlot holding B.V.                
Rüttchen Automotive B.V.                     
...met M erbij                          
Bystronic Benelux BV                    
Adlas Metaalbewerking BV                
Inside Office BV                        
Joh. Vos Capelle BV                     
Merkvast                                
Prócount adviseurs en accountants B.V.  
HollandsWerk                            
De Autofinancier                                             

STICHTING VOETBALPROMOTIE STEDOCO
Asser verf- en glasgroothandel 
Connect Products B.V.
Eurosalt Handelsmaatschappij BV
Eurosupply hoogwerksystemen
Flexcraft Group
Frans de Bruyn Steenplaza
Henk Vlot Transport
H.I.P. Trade
IJkelenstam Keukens
Jan Smit Media
Kras Recycling.com
Palletcentrale BV
Perla AluCast
Peinemann Mobilift Groep BV 
St. Businessclub Temporalis
Van der Leeden Mandwerk

VRIENDEN VAN DE STICHTING
Esno “Gips en afbouwbedrijf ”
Etos SMK BV
Hoveniersbedrijf Jaap Van Reeuwijk B.V.
Perla Alu Cast B.V.
Techprof Amsterdam B.V.
Van Nispen Montage
Waterland Accountants & Adviseurs

OVERIGE SPONSOREN
Adm. kantoor de Giessenlanden           
ADU Zwemtechniek                        
AH De Kreij                             
Aircologic BV                           
Arie de Leeuw B.V.                      
Arkel Wonen                             

Artist Events                           
Autobedrijf Bikker                      
Autobedrijf de Poort
Automob. bedr Schouten BV               
Bakkerij Hijkoop                        
Blokland Metaal B.V
Bottesteyn Interieurs
Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V.           
Bouwbedrijf Den Toom - Heikoop B.V.     
Bouwonderneming Stout BV                
Boxman Maatwerk in Vuur                 
BSR Van Uden Stevedoring B.V.           
Business Capital Insurance B.V.         
C & W Beheer BV                         
Calpam SMD Verkooppunten                
Case Electronics
Ceelen Sport Constructies               
Combined Cargo Terminals BV             
CommPro Automatisering                  
COOP M. Korteland
Covebo                                  
Damen Drukkers BV                       
Danny Boers verhuur                     
De Bloklandse Paal                      
De Hipper                               
De Kuiper Groep BV                      
De Ooievaar
De Woonerije                            
Den Breejen Schilderwerken
Den Dunnen                              
Douglas                                 
Drankhandel vd Heuvel                   
Ecobility                               
EM Kantoorsystemen B.V.                 
Epicurus
ES Webmedia
Eye4security                            
Fa. Bos & Zn woninginrichting           
Fixet                                   
Foreco houtconstructies
G & O Verstegen                         
G.J. Schrijver Onderhoud & Afbouwservice
GCC Personal printers                   
Gebr. den Hartog
Greenfields                             
Groenendijk Onderwijs Administratie     
H. de Bruijn Relatiegeschenken b.v.     
H.M. Van ‘t Hoog Vakgarage Beheer       
HABO Loonbedrijf 
Handelsonderneming Boshuis v.o.f.       
Hans de Baat Olieprodukten BV           
Harrewijn B.V.                          
Hartog Verzekeringen BV                 
HAVENDIJK BV                            
Heineken Financial Services
Hoek en Blok                            
Hofstede Makelaardij Meerkerk BV
Homa Pompentechniek                     
Hovenier van Hoven
Hoveniersbedrijf Van Rosmalen           
ING Accounts Payable                    
Installatiebedrijf Den Otter            
Installatiebedrijf Stravers BV
Isero IJzerwarengroep B.V.              
Jan Boer Verhuur                        
JéWéRET Verkoopmaatschappij B.V.        
Jord Oil & Gas Systems B.V.             
JSB Electrotechniek                     
JUMBO supermarkten                      
K & A Groep B.V.                        
Kapadokya                               
Kapsalon FrieStijl                      
Kia van Muijlwijk                       

Kievits Administratiekantoor 
Korevaar Aannemerij B.V.                
Korevaar Logistics                      
Kortpack B.V.
Kroon en de Groot Airco                 
Kruijt hoveniersbedrijf                 
KWM                                     
La Ligne Coiffures                      
Leen Post Banden BV                     
LEUK                                    
Looijen Schilderwerken                  
Louwman                                 
Madeby-Elands                           
Marian Aanen                            
Marvin Westerduin Schilderwerken        
MB Catering
Meerkerk Assurantiën                    
MHP Recycling B.V.                      
Nienhuis BV                             
Opdrachten.nl
Orphisch BV                             
Otto van Veen
P. Damen Holding BV                     
Paans Installatiebedrijf                
Paardenpension Den Hartog 
Panco bv                                
Paul Pesselsport                        
Peter Van Soest heren mode              
Physical Performance                    
Physiofit
Ponderosa                               
Post Metaalbewerking B.V.
Quick                                   
R C Inspection                          
Raadhuis
Rainbow Sales BV                        
Restaurant De Gieser Wildeman           
Restaurant Kampanje                     
Rivierenlandfonds
Rovanda
Schildersbedrijf A. Huisman             
Schildersbedrijf Joop van Geffen
Schilt Airconditioning 
Schoonheid aan de Giessen               
Slijterij Het Span Moorkoppen
Stichting Exploitatie de Til Groep
Studio Vandaag                          
Topshelf                                
Trabor Nederland                        
Transport Rien Boom
Vakgarage Gorinchem                     
Van der Linden Handel en Adviesbureau BV
Van der Straaten Assurantiekantoor
Van der Vliet Home Interiors B.V.
Van der Wal Interieur Adviseurs BV      
Van Dijk Inpijn B.V.                    
Van Ekeren Kuiper Makelaardij           
Van Es Architecten                      
Van Es glas en verf                     
Van Genderen Tentverhuur                
Van Hulten BV                           
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V.
Van ‘t Hoog & Van Eldik BV              
Van Zuilen Mode
Verspuy Bouwsystemen                    
Verveka Veevoeder BV                    
VHC Kreko Moerdijk BV
Vos Automobielbedrijf 
Wesselink Events                        
Wim van der Vlist fotografie            
Woltman Piling & Drilling Rigs          
Wonink Warmte
Zwijnenburg Mode                                                                                                    
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Door één van de adviseurs van de ‘Groene Club’ is er 
bij ons een energiescan gemaakt om zo te kijken welke 
de meest geschikte maatregelen zijn die genomen  
kunnen worden. Uit deze scan is er naar voren gekomen 
dat we door energiebesparende maatregelen een aan-
zienlijke besparing kunnen realiseren.  

Een aantal van deze maatregelen zijn:
- Conventionele veldverlichting vervangen door
 Led armaturen. 
- Verlichting clubgebouw vervangen door Led-
 verlichting met waar mogelijk te schakelen met 
 bewegingsmelders.
- Koelingen in kantine zijn zeer oud en energie-
 slurpers. Vervangen voor energiezuinige modellen 
 en voorzien van tijdschakelaars.
- Verwarming voorzien van slimme thermostaat in 
 combinatie met programmeerbare thermostaat-
 knoppen.
- Douchekoppen oude kleedkamers vervangen door 
 waterbesparende modellen.
- Duurzame opwekking energie door middel van 
 zonnepanelen.

Deze maatregelen zouden onze energiekosten aan-
zienlijk reduceren en de investering zou zich na 5 á  
6 jaar terugverdienen. 

Subsidie
De investering, welke aanzienlijk is, komt per januari 
2019 in aanmerking voor de Stimulering Bouw en  
Onderhoud Sportaccommodaties regeling. Dit houdt 
in dat we 20% subsidie krijgen op kosten voor de bouw 
en het onderhoud van de sportaccommodatie. Op de 
maatregelen voor energiebesparing is de subsidie 
35%. De aanvraag voor deze subsidie en het bepalen 
van fiscale voordelen gebeurt ook onder auspiciën van 
de ‘Groene Club’. Door deze aantrekkelijke sub- 
sidieregeling en het goede rendement is het nu naar 
ons inziens het goede moment om deze investering te 
doen.

Veldverlichting
De Led armaturen voor de veldverlichting zijn inmid-
dels besteld en zullen half september aangebracht 
gaan worden. Dit zal uitgevoerd gaan worden door 
Watt Lamp, een bedrijf welke sponsor is van onze  
vereniging en de nieuwste Led technologie met de 
hoogste kwaliteit gaan toepassen. Zo is de verlichting 
door middel van een mobiele applicatie op elk moment 
aanpasbaar en regelbaar. Een energiebesparing tot wel 
80% is het streven. 

Kantine
Nieuwe koelingen zijn al in de nieuwe bar geïnstalleerd 
en de verbouwde kantine is ook voorzien van de 
nieuwste energiezuinige Ledverlichting.  Deze investering 
zal ook de nodige besparing opleveren en zichzelf  
binnen afzienbare tijd terugverdienen. 

Zonnepanelen
Voor de financiering van de zonnepanelen is het  
bestuur nog aan het onderzoeken of dit voor de  
vereniging haalbaar is. Hopelijk kan dit in 2020 gere- 
aliseerd gaan worden.

Door de stijgende energiekosten en de wens om een meer 
energievriendelijke vereniging te worden heeft het bestuur  
van SteDoCo besloten om te gaan verduurzamen. Om de  
vereniging hierbij te adviseren en te ondersteunen is de hulp 
van de ‘Groene Club’ ingeroepen. Dit is een instantie die is 
opgericht door de KNVB om sportverenigingen te helpen bij
de verduurzaming.

SteDoCo gaat voor 
verduurzaming 

Accommodatie

Tekst: het bestuur
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Renovatie kantine
De al eerder geplande verbouwing van de kantine is na 
enig oponthoud dan toch begonnen. Een heel project 
wat een hele metamorfose zal geven aan de look van 
de kantine. De oude bruine betimmeringen van de pla-
fonds worden vervangen door lichte plafonds. De bar 
krijgt een nieuwe look en de indeling wordt geoptima-
liseerd. De oude tegelvloer gaat bedekt worden door 
een mooie strakke kunststofvloer. Ook gaat de entree 
van de kantine, die al eerder een gedaanteverwisseling 
heeft ondergaan, nog verder afgemaakt worden.

Energiezuinig
De traditionele verlichting en energieslurpende koel-
kasten worden vervangen door energiezuinige ledver-
lichting en nieuwe zuinige koelingen. Dit houdt ook in 
dat de gehele verouderde elektrische aansluitingen 
vernieuwd gaan worden.

Vrijwilligers
Een hele klus die grotendeels uitgevoerd wordt door 
vrijwilligers om zo het geheel betaalbaar te houden 
voor onze vereniging. Jammer genoeg is het aantal 

De laatste jaren is er bij SeDoCo veel energie gestoken  
in het aanpassen en vernieuwen van de accommodatie. 
Om het financieel allemaal haalbaar te maken, is veel  
vrijwilligerswerk nodig. De ene keer is dat makkelijker  
te regelen dan de andere keer.

Verbouwing kantine  
en kleedkamers

Verbouwing

handige en bereidwillige vrijwilligers binnen onze  
vereniging beperkt en komt het werk dus op een kleine 
groep mensen neer. Dit houdt ook weer in dat aan het 
begin van de competitiestart het geheel nog niet klaar 
is en er nog enige tijd in de rommel gebivakkeerd moet 
worden. Maar het gaat goed komen en dan hebben we 
weer een mooie kantine waar onze leden de komende 
jaren van kunnen genieten en waar we de bezoekende 
supporters met trots kunnen ontvangen. 

Kleedkamers
De uitbreiding en renovatie van de oude kleedkamers 
welke nog op de planning staan, zullen eerst nog door 
het bestuur onder de loep genomen worden. Dit om 
de noodzaak van extra kleedkamers te evalueren en te  
kijken of de eerder genomen besluiten financieel nog 

realiseerbaar zijn. Hierbij is het van belang in hoeverre 
de ingediende subsidieaanvraag voor dit geheel geho-
noreerd gaat worden door de overheid.  

Oproep
Er staat de komende tijd dus nog van alles op stapel  
en bij deze dus wederom een oproep aan alle leden, 
sponsoren en belangstellenden met handige handjes 
om te komen helpen dit alles te realiseren. Dit allemaal 
in het belang van onze vereniging, SteDoCo ‘een club 
van en voor ons allemaal’. 

Zin gekregen om te helpen? 
Dat kan! Spreek dan Johan Zonneveld Piek persoonlijk 
aan of meld je via johan@zonneveldpiek.com. 

Zin gekregen  

om te helpen?
Meld je via 

johan@zonneveldpiek.com 
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Tekst: Johan Zonneveld Piek








