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Voorwoord

Alweer enkele maanden voor ik dit voorwoord schreef, kwam 

onze sponsorcommissie met het voorstel om dit jaar het  

thema ‘Wij zijn SteDoCo’ te gebruiken voor de presentatiegids 

2020/2021. Het algemeen bestuur reageerde positief en het 

voorstel stond. 

Bij SteDoCo is de sponsorcommissie verantwoordelijk voor  

de inhoud, samenstelling, uitgifte en verspreiding van deze  

presentatiegids. Veel dank hiervoor.

‘Wij zijn SteDoCo’, maar als je als voorzitter je voorwoord dan 

gaat schrijven, ga je hier toch even wat dieper over nadenken. 

Wie zijn wij en wat voor een club zijn wij? Een voetbalclub op 

amateurniveau op het dunbevolkte platteland met ongeveer  

600 leden, supporters, een mooi aantal sponsoren en niet te  

vergeten een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Die groep 

dat zijn wij, wij die bij onze club horen, daar ontspannen en onze 

club een warm hart toedragen. 

Gemakkelijk opgeschreven, maar zijn we met z’n allen ook trots 

op onze club? Wat gaat er goed en wat zou er anders of beter 

moeten? Samen met het algemeen bestuur werken we hard om 

de club zo goed mogelijk te laten draaien en ervoor te zorgen, dat 

de genoemde mensen hun sport of hobby kunnen uitoefenen en 

dat iedereen het ook naar zijn zin heeft bij onze club. Het bestuur 

voert uit voor allen en allen dat zijn wij, wij van SteDoCo. 

Het lijkt erg eenvoudig en dat is het meestal ook wel, maar er  

zijn ook zaken die niet gaan zoals je voor ogen hebt. Je wilt vast-

houden aan ambities die al jaren bij onze club horen en deze 

traditioneel voortzetten. Maar kritisch durven zijn en ambities 

realistisch houden is ook belangrijk. Hoe groot is de vraag en hoe 

kan dit voldoende gefaciliteerd worden. Een voorbeeld hiervan  

is het moeten beëindigen van onze al vele jaren hoog aange-

schreven prestatieve vrouwenafdeling en de hieraan gekoppelde 

opleiding in de vorm van de meisjes academie. Een zwarte  

periode voor onze club. Helaas kon dit niet worden voorkomen 

en nu is het vooruit kijken naar de toekomst. Dit betekent zeker 

niet dat we het vrouwen-/ en meisjesvoetbal de rug toekeren. 

Het hoort bij SteDoCo. We zijn volop bezig met het faciliteren van 

recreatief vrouwen-/ en meisjesvoetbal. Dit heeft tot nu toe  

geresulteerd in vier actieve meisjesteams die begeleid worden 

door betrokken vrijwilligers die ‘Wij zijn SteDoCo’ uitdragen.

 

Met de toekomstbestendigheid zit het wel goed met onze club, 

We zijn financieel gezond en de jeugdafdeling groeit flink. Er  

zijn 20 jeugdteams inclusief vier meisjesteams die allen organisa-

torisch onder de jeugdcommissie vallen. Er is veel belangstelling 

voor ons vlaggenschip dat op Derde Divisie niveau acteert.  

Daarnaast hebben we de overige seniorenteams die, naast de  

wil om te winnen, veel teamplezier beleven en een essentieel 

onderdeel van onze club zijn.

Wij zijn  SteDoCo
Dan kom je plotseling in een situatie waar niemand rekening 

mee houdt. Begin maart 2020 is er wereldwijd het Corona virus 

met een heel vervelend ziektebeeld actief. Heel ons land gaat 

i.v.m. besmettingsgevaar volledig plat. Ook het SteDoCo complex 

moet op slot en we leven volledig in onzekerheid. De IC-afdelingen 

van onze ziekenhuizen lagen vol coronapatiënten. Hebben we 

wel zorgcapaciteit genoeg, dat was in april nog de grote vraag en 

er werd hard gewerkt deze capaciteit uit te breiden. Door de 

strenge maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, 

stabiliseerde de situatie en kwamen er weer versoepelingen. Op 

29 april jl. mocht de jeugd, onder strenge voorwaarden, weer 

aan de slag en vanaf 1 juli jl. konden, met inachtneming van de 

1,5 meter maatregel, de kantine en kleedkamers weer open. De 

KNVB publiceerde in juli weer de speeldagenkalender voor het 

seizoen 2020-2021. We lijken weer wat op gang te komen.

Het seizoen 2020-2021 gaat starten, maar zekerheid hebben  

we over veel zaken nog niet. Vraagtekens zijn er bij aantallen  

supporters, kantine-inkomsten, sponsorinkomsten enz. Maar  

we moeten verder; hier zo goed mogelijk mee omgaan en hopen 

op een vaccin wat meer stabiliteit zal brengen.

Het was dus al met al een seizoen zonder winnaars en met veel 

verliezers. Een seizoen waar niemand blij van werd. Maar na  

regen komt altijd weer zonneschijn en we hopen op verdere  

versoepelingen, zodat alles weer ‘normaal’ wordt.

Als voorzitter van SteDoCo wens ik jullie allen een gezond en 

mooi seizoen toe. We zullen ons vooral ook nu weer moeten 

houden aan regelgeving, normen en waarden. Met begrip voor 

de genoemde situatie en een positieve instelling gaan we weer 

veel plezier beleven bij onze club.

Namens uw Voorzitter

Jan den Hartog
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Onze 
clubBestuur & organisatie

De SteDoCo Organisatie bestaat uit De vereniging SteDoCo  

en De Stichting voetbalpromotie SteDoCo.

Met financiële ondersteuning van de Businessclub Temporalis.. 

De vereniging SteDoCo

Alle spelende, recreatieve en rustende leden zijn lid van de vereniging. Het clubbestuur heeft 

11 bestuursfuncties waarvan er op dit moment 10 zijn ingevuld. De niet ingevulde functie is 

het bestuurslid prestatief vrouwenvoetbal en de meisjes voetbalacademie. Het voorstel aan 

de leden tijdens de algemene ledenvergadering dit najaar is deze functie te laten vervallen.  

De organisatie wordt geleid door onderstaande bestuursleden met functieomschrijving:

Kantinebeheer (kantinecommissie)

Het complete beheer van de kantine, bestuurskamer 

en overige overlegruimten. De kantine begroting en  

de organisatie bijzondere activiteiten.

Accommodatie en materieelbeheer

Wedstrijdsecretariaat (onderhoudscommissie)

Het beheer en onderhoud van gebouwen en 

terreinen. Ook verantwoordelijk inkoop en beheer 

sportkleding. Wedstrijdsecretariaat.

Per 1-11 Commerciële zaken (sponsorcommissie)

Begroting sponsorcommissie, verlotingen en verkoop- 

acties. Alle sponsoractiviteiten, de Presentatiegids en  

de club van 100. Kledingplan.

Wim van der Vlist  Kantinebeheer

Arian van Weverwijk  Accommodatie

Jan van Es  Commerciële zaken

Selectievoetbal (heren 1)

Valt onder verantwoording van de voorzitter Jan den Hartog. Spelers vallen onder de verantwoording  

van de Stichting Voetbalpromotie SteDoCo (SVS). Het spelersbeleid wordt uitgevoerd door de Technische 

Commissie onder leiding van Wim den Braven en Johan van der Werken. De administratie is in handen  

van het Stichting bestuur met voorzitter Dirk Kniep en secretaris Joost de Lamar. Dirk en Joost zijn statutair 

technisch ook lid van het algemeen bestuur van de vereniging. 

Dirk Kniep  Voorzitter SVS Joost de LaMar  Secretaris SVS

Penningmeester

Stafondersteuning leden- 

administratie. Stafonder-

steuning  Financiële zaken. 

Financiële Commissie. 

Sponsorfacturaties.

Mark Peeters  Penningmeester

Jeugdvoetbal 

(jeugdcommissie)

Meisjes en jongensvoetbal. 

Bestuurslid.

Erwin den Haak Jeugdvoetbal

per 1-11 Seniorenvoetbal 

(commissie lagere teams)

Lagere teams vrouwen en 

mannenvoetbal. 

Bestuurslid.

Johan de Boon  Seniorenvoetbal

Secretaris

Stafondersteuning 

Personeel en Organisatie

en Juridische zaken

Jessica Peeters Klein  Secretaris

Voorzitter

Woordvoerder Vereniging. 

Beleidshandhaving. 

Bestuurslid SVS. 

Veiligheidscommissie. 

Vertrouwenscommissie

Jan den Hartog  Voorzitter
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onze
club

SteDoCo

viert bijna 

zijn 75e 

verjaardag

Een punt wat niet aan onze aandacht mag ontsnappen, is de 

verjaardag van onze club. SteDoCo viert niet dit jaar, maar wél dit 

seizoen haar 75e verjaardag. De exacte datum van de verjaardag is 

15 april 2021. Hoe gaan we dit met z’n alle vieren??

Historie

SteDoCo is 75 jaar geleden opgericht door een fusie van twee voetbal- 

verenigingen. De ene gevestigd in Hoogblokland en de andere in  

Hoornaar. Het samengaan werd beklonken en de naam die hieruit 

ontstond was Sterk Door Combinatie. Een samensmelting van spelers  

uit twee nuchter denkende dorpen die toen en nu goed bij elkaar passen.

Nu, bijna 75 jaar verder, zijn wij nog steeds SteDoCo. ‘Wij zijn SteDoCo’ is 

tenslotte het thema van deze presentatiegids. SteDoCo hoort bij deze 

dorpen.

Wij zijn bijna 75 jaar SteDoCo en ‘we zijn, zoals we zijn’. Dat vieren we 

volgend jaar op een gepaste manier. Hopelijk kunnen alle leden, vrijwilligers, 

sponsoren en andere partners van SteDoCo op het verjaardagsfeestje 

komen, al moet de datum nog wel worden vastgesteld.

In de volgende presentatiegids hopen we meer te kunnen vertellen over 

de beginjaren van onze mooie club en het reeds gevierde feestje.

Weet u van het ontstaan van SteDoCo 
of heeft u informatie uit de begin of 
vroegere jaren? 

Wilt u de 75 jarige club helpen met 
het organiseren van activiteiten rond 
dit jubileum?

Meld u dan bij het bestuur. 
E-mail: secretariaat@stedoco.nl

1946-20211946-20211946-2021

OPROEP!

Het jubileumlogo is ontwikkeld 

door grafisch ontwerpbureau 

Studio Vandaag uit Hoornaar.



www.flexcraftgroup.com

G R O U P

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

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 

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

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 

WWW.VERSPUI.NL
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Businessclub Temporalis

Wim den Braven bijna twintig jaar preses 

van businessclub

Businessclubs zijn er al jaren rond de betaald voetbal- 

organisaties en amateurclubs in de top van het amateur-

voetbal. Dat het fenomeen Temporalis achttien jaar 

geleden kon ontstaan bij een vierdeklasser in de polder 

van de Alblasserwaard, was bijzonder.

Wij gaan terug in de tijd. In 2002 werden aan de Groeneweg in 

Hoornaar de koppen bij elkaar gestoken om Ste.Do.Co. (Sterk 

Door Combinatie) naar een hoger niveau te brengen. Bestuurlijk 

zijn de taken al jaren duidelijk verdeeld. Wim den Braven werd, 

na wat bestuurlijke wisselingen in die beginperiode, voorzitter 

van Businessclub 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 maakte het driemanschap als 

penningmeester compleet. 

De ontwikkeling bij de mannenafdeling is indrukwekkend sinds 

Businessclub Temporalis is ontstaan. In 2002 brachten 10 leden 

500 euro in. Op dit moment zijn er ruim 150 leden en het 

ledenaantal blijft, ondanks de komst van het coronavirus, 

stabiel. “Ik heb grote waardering voor het bedrijfsleven dat ons 

onvoorwaardelijk blijft steunen”, vertelt Den Braven. “Om die 

waardering uit te drukken hebben wij in het voorjaar bij ieder 

lid van Temporalis een groot boeket bloemen laten bezorgen. 

Want wij zijn trots op wat wij met ons ‘cluppie’ bereikt hebben. 

Maar wij zitten als Temporalis niet stil. Als wij kunnen door-

groeien, zullen wij dat niet laten. Dat is goed voor SteDoCo  

en goed voor de business in de regio, daar is Temporalis voor 

bedoeld.” Den Braven vervolgt: “Waar wij voor staan is de 

verbondenheid met de zakelijke markt in de regio. Daarom 

worden jaarlijks op locaties diverse evenementen verzorgd waar 

de leden elkaar treffen. Er worden beurzen, gala’s en avonden 

met interessante sprekers georganiseerd. In 2021 staat weer 

een galadiner met waarschijnlijk opnieuw een veiling op het 

programma. Een vast moment om even bij te praten, is tijdens 

en na de thuiswedstrijden van ons eerste elftal, als sponsors 

kunnen genieten van een heerlijk buffet.”

Tweede Divisie

SteDoCo zet ook Hoornaar en Hoogblokland met slechts 3000 

inwoners op de kaart. De club telt ongeveer 600 leden en dat 

geeft ook exposure buiten de regio. Den Braven: “Wij staan  

echt serieus op de kaart. SteDoCo hoort nu bij de 52 beste 

amateurclubs van Nederland. De ambitie van de club is en blijft 

om het eerste elftal naar de Tweede Divisie te brengen, want 

wat is er mooier dan voetballen tegen IJsselmeervogels, 

Kozakken Boys, ASWH, Quick Boys en Spakenburg!” 

Den Braven denkt al jaren serieus na over schaalvergroting.  

“Ik kreeg onlangs een rondleiding bij Peursum, dat een 

schitterend nieuwe accommodatie heeft. Het bestuur vertelde 

mij dat het complex Derde Divisiewaardig is en daar zit wel  

wat in. Zij spelen echter vijf niveaus lager. Als zij hogerop willen 

moeten de clubs uit Hoornaar, Giessenburg en Schelluinen 

samenwerken. Dan ontstaat er opeens een stevig voetbal- 

bolwerk in de Alblasserwaard, met voldoende jeugd.” 

Den Braven stelt vast dat het coronavirus ook bij de amateur- 

clubs zijn tol eist. “Wij hebben vanaf half maart nauwelijks 

inkomsten gehad en wat brengt de toekomst met al die 

voorwaarden van het RIVM en de KNVB.” De KNVB helpt de 

amateurclubs niet erg mee door in het nieuwe seizoen 

eredivisiewedstrijden op zaterdag vanaf half vijf live uit te 

zenden. Dat jaagt publiek van de amateurvelden. 

Wim den Braven is samen met Johan van der Werken verant-

woordelijk voor het samenstellen van de selectie. “Dat is ‘a hell 

of a job’, want je doet het natuurlijk niet altijd goed. Wij zijn 

steeds aan het rondkijken met als doel bepaalde posities te 

kunnen versterken. Nu zijn alle basiselementen goed en gaan 

wij trachten direct of via de nacompetitie de stap naar de 

Tweede Divisie te maken. Ik durf dit na een aantal trainings- 

weken en een serie oefenwedstrijden hardop te roepen, want 

dit is een goede groep met jongens waar een goede kop op 

staat. Bovendien lopen van alle spelers in juni 2021 de 

contracten af. Iedereen moet dus voor volgend seizoen een 

nieuwe verbintenis afdwingen.” 

Den Braven loopt aan de Groeneweg met een aantal petten op. 

Hij is dus voorzitter van Businessclub Temporalis, sponsor, 

technisch directeur en supporter. Ooit doet hij een stapje terug. 

“Dat is nu absoluut nog niet aan de orde, maar als het zover is, 

zorg ik voor een goede opvolger en draag ik mijn taken netjes 

over. De club is goed voor mij en dan wil ik ook goed voor mijn 

cluppie zijn.”

Businessclub 
Temporalis 
verbindt via 
SteDoCo het 
regionale 
zakenleven
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Men don’t grow up.
They just change their toys.
De Mercedes-AMG GT Black Series. Sportief zaken doen bij Louwman Mercedes-Benz.

Louwman Mercedes-Benz Gorinchem     Avelingen-West 29,    4202 MS Gorinchem
Tel 0183 - 651 500,   mb.gorinchem@louwman.nl,   www.louwman.nl/mercedes-benz

11 vestigingen in Zuid-Holland, Gelderland, Brabant en Zeeland. Verkoop van Mercedes-Benz personenauto’s,
bestel- en vrachtwagens. Ook uw partner voor onderhoud, eventuele reparaties en financieringen. Welkom!

Leden

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
Alert Security BV
Alexis Holding BV
Arkelwonen / Arkelsol 
Autobedrijf Van der Wal en Zonen VOF
Autobedrijf van Iperen
Autoschade van `t Hoog & Eldik BV
Blokweg verzekeringen en Financieringen
Bouwonderneming Stout BV
Boxman / van Wijk
Business Capital Insurance B.V.
Butrol B.V.
C&W Groep
Care IS vermogensbeheer
Cijfertalenten BV 
Combined Cargo Terminals BV
D. Kniep
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
Douglas Gorinchem
Eco Worldwide Solutions BV 
EDS Group BV
Electro World Gorinchem
EM Kantoorsystemen BV
Epodicht Holding BV
ESNO Gips en afbouwbedrijf
ETOS SMK BV
Euro-Nordic BV
Euro-Rijn International BV
Euro-Salt Handelmij. B.V.
Eye4security
F. Both Dakbedekkingen
F. Kooijman
Flexcraft Techniek BV 
Frans de Bruyn Steenplaza BV

G. Verspui
GCC personal printers
Genpower Aggregaten BV
Gerrit Vlot Holding B.V.
Glashandel J.L. van Es
Golfpark Almkreek
H. de Bruijn relatiegeschenken BV
H.S.B. / Perfecto Caffe 
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
Installatiebedrijf Stravers bv
Inventure ICT Solutions BV
J. Smaal
Jac. vh ‘t Kruis BV
Jan Smit BV
Jord Oil & Gas Systems B.V.
K&A groep 
K. van der Wal 
Kenick Beheer B.V.
Keukenloods BV 
Klop Watersport BV
Kok Projects
Korevaar Logistics BV
Kortpack B.V.
Koster Elektrotechniek BV
Kras Recycling
Leeden Mandwerk Import/export
Leen Post Banden BV 
Libra Shipping 
Looijen Schilderwerken en Bouwonderhoud
Louwman Mercedes-Benz
Lukoil Oil Company
Made By Elands
Martin Stout Beheer BV
MB Catering
Modehuis Verschoor
Mondain 24/7
Optima Uitzendbureau
Palletcentrale BV

Partycentrum Hipper & Kolfbaan
Peinemann Mobilift Groep BV
Perfo Tech Asperen BV
Perla AluCast BV
Polybius Beheer B.V.
Primex
Putters Advocatuur
Rabobank Alblasserwaard Vijfherenlanden
Rabobank Merwestroom
Recycling Consultants Nederland BV
Rene Boer Opticien
Rene Kahle Laren BV 
Restaurant de Gieser Wildeman
Rovanda Handel en Techniek 
       Groot-Ammers BV 
Schmitt Anchors & Chaincables BV
Schoonheid aan de Giessen 
Strago Electrotechniek
Studio Vandaag
Suiker Overslagbedrijf BV
Terrasadvies Jos de Groot
The Flying Dutchman Security Group
Thijs Timmermans Waardenburg B.V.
Thuys eten en drinken
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 Nispen Montage
Van Noordenne Groep
Van Soest Menswear
Van Zuilen Mode 
Verex Beheer BV 
Verhoef Funderingstechnieken BV
Visspecialist van Lopik
W.A. Verspui
WSB Solutions



Avelingen Oost 8     -     4202 MN Gorinchem     -     0183-632955     -     info@strago.nl
www.strago.nl

Kom nu de nieuwste innovatie op het 
gebied van elektrische haarden bekijken: 
De Kalfire E-One

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

Wij bieden:
- Buitenhaarden
- Houtkachels en haarden
- Gashaarden
- Houthaarden
- Vuurtafels
- Gespecialiseerd advies
- Maatwerk in vuur

Binnendamseweg 26a
3381 GC Giessenburg

T  0031 (0) 184 74 59 90
I   www.boxmanvanwijk.nl
T  0031 (6) 30 99 46 89
E  info@boxmanvanwijk.nl

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

WIKKELFOLIE | BOUWFOLIE | BEDRUKTE KABELBINDERS | AFZETLINT EN TAPE | PVC EN PP VERPAKKINGSTAPES | 
NOPPENFOLIE | VERHUISDEKENS | KARTONNEN DOZEN | BRIEVENBUSDOZEN | BUISFOLIE | PAKLIJSTEN | BUISFOLIE-DIS-
PENSER | AFVALGRIJPERS | VUILNISZAKKEN | POETSPAPIER | MARKEERSTIFTEN | KOPIEER PAPIER | DRINKBEKERS | 
WIKKELFOLIE | BOUWFOLIE | BEDRUKTE KABELBINDERS | AFZETLINT EN TAPE | PVC EN PP VERPAKKINGSTAPES | 
NOPPENFOLIE | VERHUISDEKENS | KARTONNEN DOZEN | BRIEVENBUSDOZEN | BUISFOLIE | PAKLIJSTEN | BUISFOLIE-DIS-
PENSER | AFVALGRIJPERS | VUILNISZAKKEN | POETSPAPIER | MARKEERSTIFTEN | KOPIEER PAPIER | DRINKBEKERS  
WIKKELFOLIE | BOUWFOLIE | BEDRUKTE KABELBINDERS | AFZETLINT EN TAPE | PVC EN PP VERPAKKINGSTAPES | 

+31 (0)184 614 256

info@kortpack.nl@
Schelluinssestr. 70, 4203 NN Gorinchem 

fb.com/kortpack

@kortpack

Groot assortiment

Super snelle levering

Bezorgkosten vrij boven de €50,-

Persoonlijk contact

Leuke cadeaus via de webshop

Bestel bij Kortpack:

kortpack.nlkortpack
De groothandel in verpakkingsmaterialen

0181431.pdf   1 14-12-2016   13:23:42
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Onze jeugdafdeling

Wat hebben we een bijzonder seizoen achter de rug,  

een seizoen dat in de najaarsreeks zijn “normale” verloop 

had, waarin drie teams kampioen werden. In de winterstop 

hebben we onze JO13-2, JO11-1 en JO8-1 mogen huldigen 

met het behalen van het kampioenschap in de najaars-

reeks. 

In de winterstop hebben alle teams weer minimaal 1 (onder-

ling) toernooi gespeeld in de zaal. De JO17-1 en JO13-1 hebben 

meegedaan aan de Proxsys cup in Gorinchem. Beide teams 

wisten de groepsfase te overleven maar werden uitgeschakeld 

door Unitas.

Dan de voorjaarsreeks, die startte zoals gebruikelijk maar kwam 

abrupt ten einde. Opeens geen trainingen meer, geen wedstrijden 

meer en alle jeugdleden die niet meer wekelijks hun ontspan-

ning konden vinden op ons sportpark. Na een complete stop  

van alle activiteiten was er eind april het fijne bericht, dat we  

de trainingen mochten hervatten. Dit hield niet in dat alles 

mocht, maar tot 12 jaar geen beperkingen en van 12-18 jaar op  

1,5 meter voelde toch als een soort bevrijding. Het is een  

compliment waard, zoals onze jeugdleden met de gehele situatie 

zijn omgegaan.

Het doet ons dan ook deugd dat de jeugdafdeling in zijn geheel 

blijft groeien in aantallen. Het komende seizoen telt onze afdeling 

een kleine 200 leden verdeeld over 19 teams. Van deze 19 teams 

zijn er 4 complete meisjesteams, 2 elftallen en 2 achttallen. Bij de 

jongensteams hebben we teams variërend van JO7 t/m JO18. 

‘Wij zijn SteDoCo’ 

is zeker van 

toepassing op 

onze jeugdafdeling Te
ks

t: 
Er

w
in

 d
en

 H
aa

k

Om dit allemaal mogelijk te maken kan de jeugd van 

SteDoCo rekenen op de inzet van vele vrijwilligers,  

denk hierbij aan leiders, trainers, scheidsrechters,  

barpersoneel, mensen voor het onderhoud van velden 

en gebouwen, etc. 

Lijkt het jou ook leuk een bijdrage te leveren aan het 

verenigingsleven bij SteDoCo, dan zijn wij op zoek naar 

jou:

• 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

Op 11 juli hebben we het afgelopen seizoen uiteindelijk toch nog 

op een leuke manier afgesloten met een mixtoernooi. Verdeeld 

in 4 leeftijdscategorieën hebben gemixte teams een toernooi  

afgewerkt. Met een opkomst van ruim 180 leden mogen we  

spreken van een meer dan geslaagd toernooi. Dit was voor ons 

ook de bevestiging, dat het voetbal in de afgelopen maanden 

enorm is gemist en wat de functie is van een voetbalvereniging 

zoals SteDoCo. 

Daarom is de slogan ‘Wij zijn SteDoCo’ zo van toepassing op  

onze jeugdafdeling, een plek voor onze jeugd waar zij in een  

vertrouwde en veilige omgeving kunnen ontspannen en actief 

bezig zijn met de voetbalsport.

Meld je nu aan!
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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

Vlotstaal_Adv Stedoco_185x265.indd   1Vlotstaal_Adv Stedoco_185x265.indd   1 27-07-20   13:4127-07-20   13:41

SponsorenJeugd

 

STERK ROBOTLASWERK

voetbalshop.nlvoetbalshop.nl
Gorinchem

®



GORINCHEM | WWW.DEHOGEDRUKREINIGER.NL

Schoon is belangrijk voor de uitstraling maar ook voor 
de levensduur van uw bezittingen. Door regelmatig 
reinigen voorkomt u kostbaar groot onderhoud of 
zelfs vroegtijdig vervangen.

U kunt ons inschakelen voor alle vormen van reiniging. 
Bedenk het maar en wij maken het schoon.

Wilt u meer informatie bel dan (0183) 216044 of mail 
naar contact@riwin.nl.

Omdat groen 
        niet altijd 
    mooi is

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

Beatrixlaan 2a | 4213 CJ  Dalem - Gorinchem

0183 - 672 992
vanekerenkuiper.nl

Op zoek naar 
een woning 
met veel 
vrijheid?
Bij Van Ekeren Kuiper zijn wij gespecialiseerd in 
Buiten Wonen. Samen gaan we graag aan de 
slag met de zoektocht naar of verkoop van uw 
prachtige Buitenstate. De aan- of verkoop van 
een woonboerderij, villa, monument of landhuis 
verdient namelijk speciale aandacht. 

Mark Bikker en 

Madelon Sommer 

staan voor u klaar!

Klaar voor uw 
volgende stap? 

www.cctmoerdijk.com, t. +31 (0)168 - 33 42 70

S T E V E D O R I N G W A R E H O U S I N G F O R W A R D I N G

www.cctmoerdijk.com, t. +31 (0)168 - 33 42 70 STEVEDORING WAREHOUSING FORWARDING

voetbalshop.nlvoetbalshop.nl
Gorinchem

®

Westwagenstraat 21, Gorinchem
T 0183 - 76 72 79
gorinchem@voetbalshop.nl

Openingstijden:
Maandag: 13:00 - 17:30
Dinsdag en woensdag: 09.30 - 17.30 
Donderdag: 09.30 - 21.00 (koopavond)
Vrijdag: 10:00 - 18:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00
Zondag: gesloten
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Voorste rij v.l.n.r.: Milad Intezar en Etiën Mariana.

Tweede rij v.l.n.r.: Giovanni Hiwat, Jochem van der Werff, Mark van Ingen, Mark Smith en 

Jesse Wielinga.

Derde rij v.l.n.r.: Goof Verspuij, Cor Lems, Frans Adelaar, Eric Plieger, Mark Peeters en  

Hennie Schrijver-Welbie.

Vierde rij v.l.n.r.: Guytano dos Santos, Benjamin van Wanrooij, Hayri Pinarci, Yannick Cortie, 

Bryan Jongeneel, Wesley Pollemans en Joran Schröder.

Achterste rij v.l.n.r.: Marlon Perreira, Steven Edwards, Ibi Touré, Gianni Tiebosch,  

Nando Wormgoor (gestopt), Vincent Verheul, Jeroen Sterrenburg en Charlton Vicento.

Onze 
club

Grote poster op de omslag! 

Heren 1
Technische

staf

Begeleiding

Trainer:  Frans Adelaar

Assistent trainer:  Cor Lems

Keeperstrainer:  Eric Plieger

Materiaalman:  Goof VerspuijTeammanager:  Mark Peeters Verzorger:  Hennie Schrijver
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Ons
teamHeren 1

1 Keeper:  Mark Smith
 geboren 26-05-1987

2 Verdediger:  Etiën Marina
 geboren 13-09-1994

3 Verdediger:  Wesley Pollemans 
 geboren  02-03-1988

12

Waar ben je geboren?

Utrecht

Waar ben je opgegroeid? 

Culemborg 

Vorige clubs?

Jeugd: CVV Vriendenschaar

  SV Houten

 Senioren: CVV Vriendenschaar 2 jaar

  JSV Nieuwegein 1 jaar

  LRC Leerdam 1 jaar

 

Wat doe je voor werk?

Op het moment studeer ik aan het Grafisch  

Lyceum  in Utrecht. Ik studeer het vak Interactief  

Vormgeving.  Ik hou me vooral bezig met het  

designen op de computer en ontwerp websites. 

Ik zit in mijn laatste jaar.

 

Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen?

Ik verwacht hier bij SteDoCo veel te leren. Ik wil  

mezelf erg gaan verbeteren bij de club. Ik weet dat ik  

de kwaliteiten in huis heb om het mijn concurrenten 

moeilijk te maken. Het is natuurlijk een grote stap  

omhoog, maar ondanks de grote stap zal ik mijn  

kansen pakken die ik ga krijgen om te laten zien  

dat ik het ook op dit niveau kan.

 

Gezien het team denk ik dat we genoeg kwaliteit in  

huis hebben om er een mooi seizoen van te maken.  

Zelf is deze competitie voor mij helemaal nieuw maar 

heb op het internet veel filmpjes gevonden waardoor 

ik wat wijzer ben geworden over alle teams die in deze 

competitie zitten. Ik kijk ernaar uit!

Na een bijzonder verlopen seizoen komt SteDoCo  

ook dit seizoen uit in de Derde Divisie. De selectie  

is grotendeels intact gebleven en versterken de  

volgende spelers de selectie:

• Yannick Cortie,

• Gianni Tiebosch

• Milad Intezar

• Mark van Ingen

• Giovanni Hiwat

In afwijking op afgelopen seizoen bestaat de Derde 

Divisie uit 18 verenigingen zodat er 34 wedstrijden  

te spelen zijn. Nieuwkomers zijn ACV, vv Staphorst  

en Sportlust’46.

Keeper:  Mark van Ingen
geboren 4-12-1998

NIEUW

4 Verdediger:  Bryan Jongeneel
 geboren 19-04-1994

6 Middenvelder:  Hayri Pinarci
 geboren 10-01-1991

7 Middenvelder:  Benjamin van Wanrooij 
 geboren 04-09-1990



GENPOWER B.V.  |  Energieweg 3  |  2964 LE Groot-Ammers  |  T (0184) 601 990  |  E info@genpower.nl  |  genpower.nl

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

| electroworld.nl  |  piazza@electroworldgorkum.nl  |  
Piazza Center 79, Gorinchem  |  0183-631822

Mooi voor elkaar

Al sinds 1996 een vertrouwd 
adres voor huishoudelijke 
apparatuur, tv en audio.
Ook voor witgoedreparatie 
en service aan huis.

www.vandendoolbouw.nl

Uw woning, uw wens, uw genot

 Dorpsweg 55 - 4221 LG  Hoogblokland

0183 563453 - info@vandendoolbouw.nl
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10 Middenvelder:  Joran Schröder 
 geboren 08-03-1993

23

Waar ben je geboren: Kabul, Afghanistan

 

Waar ben je opgegroeid?

Op mijn 4e ben ik samen met mijn ouders en broer in 

Nederland terecht gekomen. De situatie in Afghanistan 

was slecht, vandaar dat mijn ouders besloten om te 

vluchten en ergens anders op de wereld een nieuw  

leven op te bouwen. Het is toeval dat we in Nederland 

terecht zijn gekomen. In Nederland ben ik opgegroeid  

in het dorpje Doorwerth, waar m’n ouders nog steeds 

wonen. Ik ben zelf inmiddels verhuisd naar Cuijk.

 

Vorige clubs?

Op m’n 6e ben ik begonnen met voetbal bij RVW in 

Renkum. Op m’n 9e werd ik gescout door NEC 

Nijmegen, waar ik uiteindelijk de hele jeugdopleiding  

heb doorlopen en een tijdje bij het eerste elftal heb 

gezeten. Helaas kreeg ik geen contract aangeboden en 

moest ik op zoek naar een nieuwe club. Al snel werd  

ik benaderd door FC Oss (destijds Jupiler League) waar 

ik een eenjarig contract tekende. Het was voor mij  

een moeizaam seizoen. Uiteindelijk toch 15 wedstrijden 

mogen spelen, maar daar bleef het ook bij.

Door de veranderingen binnen de club werd mijn 

contract niet verlengd. Ik heb uiteindelijk nog een  

tijdje  in het buitenland gespeeld, maar daar werden 

afspraken niet nagekomen, waardoor ik er klaar mee 

was en terug naar Nederland ben gekomen. Hier heb 

ik weer mijn studie opgepakt en ben ik gaan voetballen 

bij FC Lienden. Hier heb ik hele mooie jaren gehad.  

2x kampioen van de Topklasse, 1x algeheel kampioen 

van Nederland en de Supercup gewonnen. Bij Lienden 

heb ik uiteindelijk 7 seizoenen gespeeld. FC Lienden is 

afgelopen seizoen helaas failliet gegaan.

 

Wat doe je voor werk? 

Ik ben werkzaam als medisch analist op de pathologie 

afdeling van het Radboud UMC in Nijmegen.

 

Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen?

Voor mij wordt dit mijn eerste seizoen bij SteDoCo.

Vorig seizoen heb ik SteDoCo een aantal keer zien  

spelen en mijn gevoel is goed bij de club en spelers.  

Het team heeft genoeg kwaliteit om voor de bovenste 

plekken te strijden en dat gaan we dan ook doen.  

Ik verwacht dat we bij de top 5 eindigen.

NIEUW

9

Ik ben geboren in Rotterdam. Nu woon ik deels  in 

Rotterdam en deels in  Zwolle.

Mijn vorige clubs zijn Pec Zwolle, Cambuur, Sparta 

Rotterdam, Helmond Sport en Syrianska.

Naast voetbal ben ik werkzaam als barber.

Ik verwacht dat we dit seizoen in de top 3 eindigen.

NIEUW

Aanvaller: Giovanni Hiwat
geboren 11-11-1993

Middenvelder: Milad Intezar
geboren 4 november 1992

8 Verdediger:  Jesse Wielinga 
 geboren  15-10-1994

14 Middenvelder:  Jeroen Sterrenburg
 geboren 04-05-1996

11 Aanvaller:  Vincent Verheul
 geboren 24-02-1991

15 Middenvelder:  Ibrahim Touré
 geboren 01-01-1995
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19 Middenvelder:  Marlon Pereira Freire de Pina 
 geboren 06-03-1987

Middenvelder:  Gianni Tiebosch
geboren 11-11-1996

 Ik ben geboren in Breda.

 Ik ben opgegroeid in Etten-Leur en woon daar  

nu nog steeds.

Afgelopen seizoen speelde ik bij Top Oss, daar-

voor achtereenvolgend bij HSV Hoek, Baronie, 

Rood-Wit en heel mijn jeugd bij Unitas’30.

 Ik ben pedagogisch hulpverlener. Ik begeleid  

probleemjongeren of vroegtijdige schoolverlaters.

 Ik ga er vanuit dat we in de top mee gaan draaien 

met de selectie die er nu staat. Zelf hoop ik hier 

mijn steentje aan bij te dragen en belangrijk te zijn 

voor het team in dit proces.

NIEUW

IK GA 
ERVAN UIT
DAT WE 
IN DE TOP 
GAAN 
DRAAIEN

17

Verdediger:  Yannick Cortie
geboren 07-05-1993

5

Ik ben geboren en nog steeds woonachtig in 

Amsterdam.

Mijn vorige clubs zijn Pancratius, FC Utrecht,  

Helmond Sport, Teutonia Watzenborn-Steinberg 

en IJsselmeervogels.

Naast voetbal ben ik ook werkzaam voor A.S.R. 

Verzekeringen als Senior Acceptant Hypotheken.

Mijn verwachtingen voor dit seizoen zijn hoog.

Ik vind dat wij, zeker met deze selectie, bovenin 

moeten meedraaien en dus voor de titel moeten 

spelen. Die ambitie moeten we ook hebben.

NIEUW

20 Middenvelder:  Guytano dos Santos
 geboren 19-02-1993

21 Aanvaller:  Charlton Vicento
 geboren 19-01-1991

22 Keeper:  Jochem van de Werf
 geboren 13-05-2003

18 Verdediger  Steven Edwards
 geboren 15-01-1991
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Competitie- 
schema

Team 
H 1

     WD1      5 september 2020

SteDoCo - Ajax
VVSB - Hoek
VVOG - Harkemase Boys
DOVO - Barendrecht
Ter Leede - Sportlust ‘46
Goes - DVS’33 Ermelo
ODIN’59 - Staphorst
Excelsior ‘31 - FC Lisse
Sparta Nijkerk - ACV

     WD4      26 september 2020

Ter Leede - SteDoCo
Goes - Excelsior ‘31
Harkemase Boys - ODIN’59
DVS’33 Ermelo - VVSB
ACV - Hoek
Ajax - VVOG
FC Lisse - Sparta Nijkerk
Sportlust ‘46 - DOVO
Staphorst - Barendrecht

     WD7      17 oktober 2020

VVSB - Excelsior ‘31
VVOG - ACV
DOVO - Ter Leede
ODIN’59 - Goes
Sparta Nijkerk - SteDoCo
Harkemase Boys - Ajax
Barendrecht - Sportlust ‘46
Hoek - Staphorst
FC Lisse - DVS’33 Ermelo

     WD10     7 november 2020

SteDoCo - VVSB
Ter Leede - VVOG
Goes - Barendrecht
Excelsior ‘31 - Hoek
DVS’33 Ermelo - DOVO
ACV - Harkemase Boys
Ajax - ODIN’59
Sportlust ‘46 - FC Lisse
Staphorst - Sparta Nijkerk

     WD3      19 september 2020

SteDoCo - DVS’33 Ermelo
VVSB - Harkemase Boys
VVOG - Goes
DOVO - Ajax
Ter Leede - ACV
ODIN’59 - Barendrecht
Excelsior ‘31 - Staphorst
Sparta Nijkerk - Sportlust ‘46
Hoek - FC Lisse

     WD6      10 oktober 2020

Ter Leede - Barendrecht
Goes - SteDoCo
Excelsior ‘31 - ODIN’59
Harkemase Boys - Sparta Nijkerk
DVS’33 Ermelo - VVOG
ACV - DOVO
Ajax - VVSB
Sportlust ‘46 - Hoek
Staphorst - FC Lisse

     WD9      31 oktober 2020

VVSB - Sportlust ‘46
VVOG - Staphorst
DOVO - Goes
ODIN’59 - SteDoCo
Sparta Nijkerk - Excelsior ‘31
Harkemase Boys - DVS’33 Ermelo
Barendrecht - ACV
Hoek - Ter Leede
FC Lisse - Ajax

     WD12     21 november 2020

SteDoCo - FC Lisse
Goes - VVSB
ODIN’59 - Hoek
Excelsior ‘31 - Ter Leede
Sparta Nijkerk - DOVO
DVS’33 Ermelo - Sportlust ‘46
ACV - Ajax
Barendrecht - VVOG
Staphorst - Harkemase Boys

     WD2      12 september 2020

Harkemase Boys - DOVO
DVS’33 Ermelo - Excelsior ‘31
ACV - SteDoCo
Barendrecht - Sparta Nijkerk
Hoek - VVOG
Ajax - Ter Leede
FC Lisse - VVSB
Sportlust ‘46 - ODIN’59
Staphorst - Goes

     WD5      3 oktober 2020

SteDoCo - Excelsior ‘31
VVSB - Ter Leede
VVOG - Sportlust ‘46
DOVO - Staphorst
ODIN’59 - DVS’33 Ermelo
Sparta Nijkerk - Goes
Barendrecht - Harkemase Boys
Hoek - Ajax
FC Lisse - ACV

     WD8      24 oktober 2020

SteDoCo - DOVO
Ter Leede - FC Lisse
Goes - Hoek
Excelsior ‘31 - VVOG
DVS’33 Ermelo - Barendrecht
ACV - ODIN’59
Ajax - Sparta Nijkerk
Sportlust ‘46 - Harkemase Boys
Staphorst - VVSB

     WD11     14 november 2020

VVSB - Sparta Nijkerk
VVOG - SteDoCo
DOVO - ODIN’59
Harkemase Boys - Ter Leede
Barendrecht - Excelsior ‘31
Hoek - DVS’33 Ermelo
Ajax - Staphorst
FC Lisse - Goes
Sportlust ‘46 - ACV
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Team 
H 1

     WD25      20 maart 2021

DOVO - SteDoCo
Goes - Sportlust ‘46
ODIN’59 - VVSB
Excelsior ‘31 - ACV
Sparta Nijkerk - VVOG
Harkemase Boys - Hoek
DVS’33 Ermelo - Ajax
Barendrecht - FC Lisse
Staphorst - Ter Leede

     WD28      10 april 2021

SteDoCo - Goes
VVOG - DVS’33 Ermelo
Ter Leede - VVSB
Excelsior ‘31 - Barendrecht
Sparta Nijkerk - Harkemase Boys
ACV - Sportlust ‘46
Hoek - DOVO
Ajax - FC Lisse
Staphorst - ODIN’59

     WD31     1 mei 2021

DOVO - VVSB
Goes - Ter Leede
ODIN’59 - Ajax
Harkemase Boys - VVOG
DVS’33 Ermelo - Sparta Nijkerk
Barendrecht - Hoek
FC Lisse - SteDoCo
Sportlust ‘46 - Excelsior ‘31
Staphorst - ACV

     WD34     22 mei 2021

SteDoCo - Sportlust ‘46
VVSB - Barendrecht
VVOG - Hoek
Ter Leede - Ajax
Goes - Harkemase Boys
ODIN’59 - DOVO
Excelsior ‘31 - DVS’33 Ermelo
Sparta Nijkerk - Staphorst
ACV - FC Lisse

     WD27      3 april 2021

VVSB - VVOG
DOVO - ACV
Goes - Staphorst
ODIN’59 - FC Lisse
Excelsior ‘31 - Ajax
Sparta Nijkerk - Hoek
Harkemase Boys - Sportlust ‘46
DVS’33 Ermelo - Ter Leede
Barendrecht - SteDoCo

     WD30     24 april 2021

SteDoCo - Harkemase Boys
VVOG - FC Lisse
Ter Leede - ODIN’59
Excelsior ‘31 - DOVO
Sparta Nijkerk - Barendrecht
ACV - VVSB
Hoek - Goes
Ajax - Sportlust ‘46
Staphorst - DVS’33 Ermelo

     WD33      15 mei 2021

DOVO - Sparta Nijkerk
Harkemase Boys - Excelsior ‘31
DVS’33 Ermelo - Goes
Barendrecht - ODIN’59
Hoek - SteDoCo
Ajax - ACV
FC Lisse - Ter Leede
Sportlust ‘46 - VVSB
Staphorst - VVOG

     WD26      27 maart 2021

SteDoCo - ODIN’59
VVOG - Excelsior ‘31
Ter Leede - Sparta Nijkerk
ACV - Barendrecht
Hoek - VVSB
Ajax - Goes
FC Lisse - Harkemase Boys
Sportlust ‘46 - DVS’33 Ermelo
Staphorst - DOVO

     WD29      17 april 2021

VVSB - Ajax
DOVO - VVOG
Goes - Sparta Nijkerk
ODIN’59 - Excelsior ‘31
Harkemase Boys - ACV
DVS’33 Ermelo - SteDoCo
Barendrecht - Staphorst
FC Lisse - Hoek
Sportlust ‘46 - Ter Leede

     WD32     8 mei 2021

SteDoCo - Staphorst
VVSB - FC Lisse
VVOG - Barendrecht
Ter Leede - DOVO
Excelsior ‘31 - Goes
Sparta Nijkerk - ODIN’59
ACV - DVS’33 Ermelo
Hoek - Sportlust ‘46
Ajax - Harkemase Boys

     WD13     28 november 2020

VVSB - ODIN’59
VVOG - DOVO
Ter Leede - DVS’33 Ermelo
Harkemase Boys - SteDoCo
ACV - Staphorst
Hoek - Sparta Nijkerk
Ajax - Excelsior ‘31
FC Lisse - Barendrecht
Sportlust ‘46 - Goes

     WD16     9 januari 2021

VVOG - VVSB
DOVO - Hoek
Goes - ACV
ODIN’59 - Ter Leede
Excelsior ‘31 - Sportlust ‘46
Sparta Nijkerk - DVS’33 Ermelo
Harkemase Boys - FC Lisse
Barendrecht - Ajax
Staphorst - SteDoCo

     WD19      30 januari 2021

SteDoCo - Ter Leede
VVOG - Ajax
DOVO - DVS’33 Ermelo
ODIN’59 - Harkemase Boys
Sparta Nijkerk - VVSB
Barendrecht - Goes
Hoek - ACV
FC Lisse - Sportlust ‘46
Staphorst - Excelsior ‘31

     WD22     27 februari 2021

SteDoCo - VVOG
VVSB - Goes
Ter Leede - Excelsior ‘31
DVS’33 Ermelo - Harkemase Boys
ACV - Sparta Nijkerk
Hoek - ODIN’59
Ajax - DOVO
FC Lisse - Staphorst
Sportlust ‘46 - Barendrecht

     WD15      12 december 2020

VVSB - DOVO
VVOG - Sparta Nijkerk
Ter Leede - Staphorst
Harkemase Boys - Goes
ACV - Excelsior ‘31
Hoek - Barendrecht
Ajax - DVS’33 Ermelo
FC Lisse - ODIN’59
Sportlust ‘46 - SteDoCo

     WD18     23 januari 2021

VVSB - SteDoCo
Goes - ODIN’59
Excelsior ‘31 - Sparta Nijkerk
Harkemase Boys - Staphorst
DVS’33 Ermelo - FC Lisse
ACV - Ter Leede
Barendrecht - DOVO
Ajax - Hoek
Sportlust ‘46 - VVOG

     WD21      20 februari 2021

SteDoCo - ACV
VVOG - Ter Leede
DOVO - Harkemase Boys
Goes - FC Lisse
ODIN’59 - Sportlust ‘46
Excelsior ‘31 - VVSB
Sparta Nijkerk - Ajax
Barendrecht - DVS’33 Ermelo
Staphorst - Hoek

     WD24     13 maart 2021

SteDoCo - Sparta Nijkerk
VVSB - DVS’33 Ermelo
VVOG - ODIN’59
Ter Leede - Harkemase Boys
ACV - Goes
Hoek - Excelsior ‘31
Ajax - Barendrecht
FC Lisse - DOVO
Sportlust ‘46 - Staphorst

     WD14      5 december 2020

SteDoCo - Hoek
DOVO - FC Lisse
Goes - Ajax
ODIN’59 - VVOG
Excelsior ‘31 - Harkemase Boys
Sparta Nijkerk - Ter Leede
DVS’33 Ermelo - ACV
Barendrecht - VVSB
Staphorst - Sportlust ‘46

     WD17      16 januari 2021

SteDoCo - Barendrecht
VVSB - ACV
DOVO - Excelsior ‘31
Ter Leede - Goes
ODIN’59 - Sparta Nijkerk
DVS’33 Ermelo - Staphorst
Hoek - Harkemase Boys
FC Lisse - VVOG
Sportlust ‘46 - Ajax

     WD20      6 februari 2021

VVSB - Staphorst
Ter Leede - Hoek
Goes - DOVO
Harkemase Boys - Barendrecht
DVS’33 Ermelo - ODIN’59
ACV - VVOG
Ajax - SteDoCo
FC Lisse - Excelsior ‘31
Sportlust ‘46 - Sparta Nijkerk

     WD23    6 maart 2021

DOVO - Sportlust ‘46
Goes - VVOG
ODIN’59 - ACV
Excelsior ‘31 - SteDoCo
Sparta Nijkerk - FC Lisse
Harkemase Boys - VVSB
DVS’33 Ermelo - Hoek
Barendrecht - Ter Leede
Staphorst - Ajax

Competitieschema
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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

Sponsoren
Team 

H 1

International B.V.

EPODICHT HOLDING B.V. 
 

A.J.C.F. VAN OMMEN 
BEHEER BV

A.P.C. VAN OMMEN 
BEHEER BV



CUSTOMS
SUPPORT

DE PARTNER VOOR AL UW DOUANEZAKEN

Onze diensten
• Douaneaangiften
• Veterinaire en Fytosanitaire aangiften 
 (fruit, groenten en vis)
• Detachering
• Consultancy
• Directe vertegenwoordiging bij invoer
• Directe vertegenwoordiging bij uitvoer
• Beperkt fiscale vertegenwoordiging
• Customs Support Academy (opleidingen)
• Gasmeting (containers)

Customs Support is AEO (Authorised 
Economic Operator) gecertificeerd. 
Hierdoor ziet de douane ons als een 
betrouwbare partner.

Als neutrale douane expediteur verzorgt Customs Support uw douaneformaliteiten. Wij werken 
met de meest geavanceerde systemen om alle aangiftes elektronisch te kunnen verzorgen. 
Customs Support beschikt over de technische infrastructuur om uw aangiftes door het hele 
land en op elke locatie te kunnen verzorgen. Ook kunnen wij voor u aangiften verzorgen in 
België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Polen.

Onze missie
• Het aanbieden van competitieve douane diensten  
 en maximale klantentevredenheid

INLEVINGSVERMOGEN EN UW BELANG STAAN 
CENTRAAL IN ONZE DIENSTVERLENING.

Customs Support  |  Plaza 6  |  4782 SK  Moerdijk  | +31 (0)85 - 086 89 04  |  info-moerdijk@customssupport.com

www.customssupport.com 

• 

Helder en persoonlijk

• 

Flexibel, waardoor wij 

iedere klant maatwerk 

kunnen bieden

• 

Professioneel

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

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

Sinds ‘95
800 projecten

Utiliteits
bouw

Woning
bouw

Logistieke
huisvesting

19
95

 - 
20

2025 JAAR

BUROVANDENDOOL.NL
info@burovandendool.nl  |  Laag Dalemseweg 88  |  4208 BA Gorinchem

Uw bouw
wensen centraal

CUSTOMS
SUPPORT
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MEER DAN 
ALLEEN 
KOFFIE 
SCHENKEN 

12.30 uur 13.00 uur

14.00 uur

14.30 uur

Zaterdagmiddag, Matchday SteDoCo Heren 1 thuis.

Iedereen is druk bezig als wij arriveren in de bestuurskamer.  

Altijd even een vriendelijke begroeting en een “fijn dat jullie er 

zijn” tussen alle bezigheden door. Jan loopt heen en weer, Mark 

zit achter de computer, Goof komen we tegen in de gang en  

Marjan en de stewards zitten in de perskamer. Er is altijd reuring, 

iets kwijt of iets wat het niet doet. Ondertussen hebben wij het 

licht aangedaan, de jaloezieën opengedraaid en de koffiepot  

aangezet. De wedstrijdboekjes worden neergelegd, de presentatie- 

gids erbij, de flyer van de sponsor van de dag moet in de houders 

gedaan worden en zowel de wedstrijdboekjes als de houders 

worden verdeeld over de gehele kantine. De gegevens van de 

sponsor moeten op het scorebord worden gezet en dan is het 

wachten op de opstelling.

Opschieten nu, want de koffiekopjes moeten klaar staan, de koffie 

moet in de koffiekan, nog wat thee of suiker en melk bijvullen en 

niet te vergeten de waterkannen op tafel zetten. De koekjes  

worden uitgepakt en op een schaal gepresenteerd. Snel een  

laatste check of de tafel schoon is en de stoelen netjes staan 

voordat de eerste gasten komen zitten.  Wij zijn er klaar voor!!!

Onze trainer en staf komen altijd als eerste en al snel schuiven de 

TC en enkele bestuursleden aan. Ook de Pupil van de week wordt 

door zijn of haar ouders gebracht en komt erbij zitten. “Kopje 

koffie?” “Misschien ook een koekje erbij? We pakken de schaal en 

zien dat er al koekjes zijn verdwenen, we houden er inmiddels al 

rekening mee… :)

Dan komt één van de stewards zeggen dat de bus van de tegen-

partij is gearriveerd.

Het bestuur en afgevaardigden van de tegenpartij komen binnen, 

de pers sturen we door naar de perskamer en mensen die de 

verkeerde deur nemen sturen we door naar de kantine. Inmid-

dels zijn de scheidsrechter en zijn assistent-scheidsrechters  

binnengekomen met hun uitrusting, we nemen het aan en  

zetten het onder de kapstok. Iedereen is druk in gesprek over 

ranglijsten, standen, spelers, de Eredivisie en zelfs verhalen van  

vroeger komen voorbij. “Weet je nog, o ja die ken ik ook, ja dat 

was een goeie speler”. Tussendoor blijven wij iedereen gastvrij 

bedienen. 

Dan gaan de elftallen de warming-up doen, de trainers en  

staf zijn al naar hun jongens toe en anderen gaan even naar  

de Businessruimte of, als het mooi weer is, buiten kijken. Wij  

ruimen alles op en moeten ervoor zorgen dat alles weer klaar is 

als velen weer binnenkomen tijdens rust.  

Anton komt binnen voor de opstelling en als de spelers van het 

veld aflopen maakt hij de opstelling bekend.  1 voor 1 schalt een 

naam van een speler door de speakers en wij staan in de deur- 

opening te luisteren, zodat wij aan Floor door kunnen geven dat 

hij de volgende speler aan kan klikken, zodat er een foto verschijnt 

op ons nieuwe scorebord. Als de vaat in de vaatwasser staat te 

spoelen is het eindelijk tijd om zelf even een kopje koffie te  

nemen en te informeren welke cateraar straks komt. 

Dan horen we het lied voor de jongens van SteDoCo, “We’re  

Gonna Win van Bryan Adams” door de luidspeakers galmen en 

we lopen naar buiten om te klappen. “Kom op, zet ‘em op”!

Dan het fluitsignaal! We drukken op start voor de tijd van het 

scorebord. Doet hij het? Ja, gelukkig de tijd loopt. We zijn  

begonnen! Trouw blijven wij paraat en volgen de wedstrijd.

Doelpunt voor SteDoCo… snel naar de computer om “Goallllll”  

en de foto van de scorende speler aan te klikken, Yes dat gaat 

goed. Eventjes zitten nu. De tijd vliegt voorbij. Vaatwasser uitrui-

men, potten koffie klaarzetten de koekjes bijvullen en alles staat 

weer op zijn plek. 

Bijna rust dus snel naar het toilet, haren weer goed doen, lipstick 

bijwerken en dan gaan we weer.

In nog geen 15 minuten tijd moet iedereen weer voorzien  

worden van 2 kopjes koffie of wat anders te drinken met uiter-

aard weer een koekje erbij. Bij een gelijke stand is de sfeer altijd 

goed bij beide partijen, maar staat er eentje voor dan zijn de  

gesprekken al van andere aard aan tafel. Voetbal is beleving en 

iedereen wil winnen…

>>

Onze 
club

De
gastvrouwen

15.15 uur
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WWW.VANZUILENMODE.NL
ARKELSTRAAT 28-38 |  4201 KD GORINCHEM |  0183-631490 |  INFO@VANZUILENMODE.NL

SHOP ONLINE

1 5 0 0  M   M O D E  V A N  T O P M E R K E N  V O O R  M A N  E N  V R O U W2

VAN ZUILEN MODE

G E E N  T O E V A L !

DE BESTE ZIJN IS GEEN TOEVAL MAAR EEN KEUZE!

Met 1600m2 kleding, schoenen en accessoires is Van Zuilen Mode
 de grootste lokale speler.

Kom je outfit scoren op onze mannenafdeling, met speciale shop-in-shops van o.a. 
Jacob Cohen, Parajumpers, Emporio Armani, Denham en vele andere topmerken. 

Maak je outfit ‘af’ met de juiste sneakers of schoenen van o.a.
 Santoni, Hogan, Tods, Nubbik of...

Als trouwe sponsor van Stedoco zien we jullie graag in de zaak. 

PS: Voor de dames hebben we natuurlijk  ook een geweldige collectie ; )

15.30 uur 17.30 uur

16.15 uur

De spelers komen het veld weer op en ook de bestuurskamer  

is bijna leeg. Bij het fluitsignaal moeten we wederom de tijd  

indrukken van het scorebord en natuurlijk paraat blijven mocht 

er gescoord worden. De cateraar komt binnen en de keuken 

moet aan kant zodat hij alles neer kan zetten. Er wordt ons uit- 

gelegd wat er allemaal staat en wat we eventueel moeten doen. 

Straks na de wedstrijd moeten wij ervoor zorgen dat alles goed 

verloopt tijdens het buffet. 

Dan horen we Jan Smit ons clublied “Wij zijn sterk door combi- 

natie” zingen, de wedstrijd is afgelopen en de bestuurskamer 

stroomt weer vol. Soms is er geen plaats genoeg voor iedereen 

om te zitten, maar we nemen alle bestellingen op zodat eenieder 

met een drankje gezellig kan napraten over de wedstrijd. Wij  

lopen heen en weer en genieten van de sfeer onderling. De voor-

zitter opent het buffet en de tegenpartij zegt meerdere malen 

dat ze onder de indruk zijn van de gastvrijheid bij SteDoCo. Het is 

een gezellige drukte!

In de kantine neemt Johan het interview af met beide trainers 

over de wedstrijd en daarna gaat de muziek aan.  

Jacqueline, Leonie, Leanne, Conny, Natasja en Inge

Bijna zijn we klaar, de tegenpartij en de 

scheidsrechters gaan weer op huis aan. Nog 

even een paar biertjes tappen voor onze eigen 

bestuursleden, wat stokbrood snijden voor het 

buffet, alles opruimen en schoonmaken en 

dan mogen de jaloezieën weer dicht, de deur 

op slot en de lichten weer uit. Ook voor ons kan 

dan de derde helft beginnen!



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

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.

IN ELKE GEWENSTE FRACTIE

DIVERSE MATERIALEN

NEEM DIRECT CONTACT 
OP MET DHR. A. BOER:

INTERESSE IN ONZE
DIENSTVERLENING?

A.BOER@EURORIJN.COM

+31 168 393 250

Nu met gratis USB Speaker!
Bij elke order, zolang de voorraad strekt.

www.eurorijn.com | Plaza 6 | 4782 SK Moerdijk

BREKEN & ZEVEN

FERRO-LEGERINGEN
CONCENTRATEN

MINERALEN
ERTSEN

OPSLAG/OVERSLAGVERPAKKEN TRANSPORT
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Onze 
clubOud spelers

Foto’s: Volwerk Fotografie

Terwijl de technische staf de organisatie rondom de 
huidige A-selectie aan het bespreken is, stappen vier 
oud-spelers van SteDoCo op maandag 27 juli 2020 
het terras op. Vier spelers die voor meerdere seizoenen 
onderdeel uitmaakten van één van de succesvolste 
voetbalperiodes van SteDoCo. De kennismaking is 
allerhartelijkst en al snel komen de sterke verhalen 
van die periode op tafel. En daarvoor zijn deze vier 
spelers ook uitgenodigd, voor een interview voor de 
voetbalgids 2020-2021. 

De vier spelers zijn Willem Looijen, Marvin Westerduin, Roel en 

Erik de Kruijk. Allemaal minimaal drie seizoenen actief geweest 

aan de Groeneweg, Willem en Roel zelfs vijf seizoenen. Roel, nog 

steeds met zijn karakteristieke cap, kwam in juli 2010 over van 

LRC Leerdam, gevolgd door Willem in 2011 en door Marvin in 

2012. Overigens kwamen alle drie de spelers over van LRC  

Leerdam. Erik maakte na een lange en mooie voetbalcarrière in 

2013 de overstap van JVC Cuijk naar SteDoCo. Scheelde voor  

hem toch ruim een uur reistijd. 

Tijdens het gesprek komen steeds weer een aantal opmerkingen 

terug. De selectie die als eerste in 2010 door de versterkte  

promotie vanwege de te vormen Topklasse promoveerde naar 

de Eerste klasse was een team van vooral spelers uit de regio  

en dat maakte het bijzonder. Ook het kampioenschap van de 1e 

klasse C naar de Hoofdklasse werd op deze manier afgedwongen. 

Met een herkenbaar team met spelers vanuit o.a. Hoornaar, 

Hoogblokland, Ameide, Sleeuwijk, Meerkerk, Gorinchem, Spijk en 

Leerdam. Denk daarbij aan aanvoerder Lion Blok, Marcel Slob, 

Peter van der Heijden, Juarth Leihitu, Chris Boom, Sam Versluis, 

Levi Slob, Wilco den Tuinder, Dico de Jong, Kenny Lagendijk,  

Tuncay Arslan, Pascal van Delden, Stefan van Hulst, Rick Boons 

en wat later bijvoorbeeld Raymon de Haan, Coen van der Waal, 

JP Becht, Hakan Tokul, Ruud de Groot en Benjamin de Gans. En 

natuurlijk niet te vergeten Joran Schröder want die maakt sinds 

medio 2015 ook al onderdeel van SteDoCo uit. Een hechte groep 

die op zaterdagmiddag op het veld stond om vervolgens ‘s avonds 

met een groepje de stad in te gaan. Overigens was het in die  

periode ook heel gewoon, dat er direct na de wedstrijd door o.a. 

Sander Vink een sigaretje werd opgestoken en dat er een biertje 

op de overwinning werd gedronken, ook bij verlies trouwens…. 

De kleedkamerhumor was in die periode ook goud! Vooral  

Benjamin de Gans en Marvin hielden wel van een geintje. Zo 

kwam in die periode Jermain van Pijkeren met nieuwe voetbal-

schoenen op de training. Hij zette zijn nieuwe schoenen pontifi-

caal in de kleedkamer op tafel zodat iedereen de aankoop toch 

even kon bekijken. Zelf moest hij even naar de verzorgingsruimte. 

Bij terugkomst trof hij zijn schoenen vastgeknoopt aan het  

plafond met de veters voorzien van alleen maar knopen. En dit  

is nog maar één voorbeeld.

Natuurlijk komt ook trainer Cees Lagendijk, die interim-trainer 

Rob Soffers opvolgde, aan bod. Voor Roel de beste trainer die hij 

tijdens zijn voetballoopbaan heeft gehad. Een echte teambuilder 

die ook zijn eigen positie ter discussie durfde te stellen en ook 

niet gebonden was aan één systeem. Na enkele nederlagen  

stelde Cees zijn positie ter discussie. Slim als hij was, wist hij  

volgens Roel dat de selectie hem echt niet zou laten vallen. En 

dat gebeurde ook niet maar Lagendijk stapte, in samenspraak 

Even terug 

in de tijd 

met Willem, 

Marvin, 

Roel en Erik

met de selectie, wel over van het driespitsensysteem naar twee 

spitsen. En vanaf dat moment werd er niet meer verloren en 

werd er een hecht team gekneed. Conditioneel was men in die 

tijd ook nog eens ijzersterk. Veel wedstrijden werden in de laatste 

10 minuten gewonnen, zelfs nadat al snel tegen een achterstand 

werd aangekeken. Onder Lagendijk werden dan ook de meeste 

successen behaald. Successen die voor deze spelers bijdragen 

aan één van de mooiste voetbalperiodes uit hun carrière.

Legendarisch is vervolgens de uitwedstrijd op 12 januari 2013 

tegen Zwaluwen Vlaardingen, onder leiding van trainer John Vink. 

In die periode werd Zwaluwen getraind door de zeer gedreven 

Adrie Poldervaart, nu assistent-trainer bij FC Groningen. 

>>
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SteDoCo uit Hoornaar, op dat moment spelend in de Zaterdag 

Hoofdklasse A. In Hoornaar wordt hij herenigd met zijn dorps- 

genoten neef Roel, Sam Versluis en vriend en collega Ruud de 

Groot. 

Erik bracht routine en rust in het elftal van Breetveld, wat erin 

resulteerde dat SteDoCo in 2015 kampioen van de Hoofdklasse A 

werd met promotie naar de Topklasse, toen het hoogste ama-

teurniveau. De wedstrijden in en tegen Katwijk en tegen IJssel-

meervogels waren bijzonder. Op 17 december 2016 wint SteDo-

Co zelfs thuis van IJsselmeervogels. 0-2, en wat een wedstrijd! En 

natuurlijk niet te vergeten de laatste wedstrijd van het seizoen op 

14 mei 2016 tegen Kozakken Boys in Werkendam toen deelname 

aan de Topklasse werd veiliggesteld. Ontlading en feest na af-

loop, in de kantine van Kozakken Boys. 

Willem, 36 jaar, en Marvin, 30 jaar, hebben elkaar door SteDoCo 

ook buiten het veld gevonden. Vrienden voor het leven en al eni-

ge tijd geleden hebben ze samen een schildersbedrijf opgezet. 

Verschillende klanten hebben ze aan SteDoCo overgehouden. 

Daarom zijn ze ook lid geworden van BC Temporalis, naast het 

sponsordoek dat ze naast het hoofdveld hebben hangen. Sinds 

enige tijd gaat Willem ook door het leven als ‘de zwemmende 

schilder’ nadat hij bij Gerrit Verspui aan de Dorpsweg in Hoor-

naar met steiger en al in het binnenzwembad viel.  In een boxer 

van Gerrit vist hij de steiger uiteindelijk uit het zwembad. Goed 

dat de verf op waterbasis is……. 

Op de vraag wat de toekomst gaat brengen, komen toch wel  

gelijkgestemde reacties. Allemaal willen ze in de voetballerij  

actief blijven. Roel, 33 jaar, is al in bezit van UEFA B en C en ziet 

zeker mogelijkheden in het trainersvak. Ook Erik ziet daar toe-

komst in, terwijl Marvin en Willem als eerste prioriteit geven aan 

het schildersbedrijf. Marvin heeft bij Nivo Sparta al wat mogelijk-

heden gehad om het trainersvak in te gaan. Het schilderbedrijf 

heeft echter nog even prioriteit.

Maar eerst moet er komend seizoen nog gevoetbald worden. 

Roel en Erik gaan na lange omzwervingen weer aan de slag  

bij hun oude liefde vv Ameide. Lekker op het fietsje, stukje  

gezelligheid gekoppeld aan twee keer trainen en op zaterdag  

de wedstrijd. Wat daarbij niet veranderd is, is dat beide spelers 

nog altijd de wil hebben om te winnen en dat zullen ze de jeugd 

ook zeker bijbrengen. Dat geldt ook voor Willem en Marvin.  

Gezelligheid staat inmiddels voorop maar als zaterdag het veld 

wordt betreden dan gaat de knop om en dan is verliezen geen 

optie. Kenmerkend voor deze gasten, want zonder deze drive 

was het zeker niet gelukt om nu al op een mooie voetbalcarrière 

terug te kijken. En ik sluit niet uit dat er toch nog een paar 

successen aan hun palmares worden toegevoegd.  

Na het interview stappen de vier naar buiten om nog even bij de 

training van SteDoCo te kijken. Leuk om te zien hoe supporters 

en andere toeschouwers op hun aanwezigheid langs het veld  

reageren. Komt bij dat er nog twee oud-spelers van SteDoCo de 

training van Frans Adelaar geïnteresseerd volgen. Tutu Ndona en 

Hans de Jong, succesvol werkend als hoofdtrainers van SVW en 

Wilhemina’26. Mooi dat ook zij de weg naar de Groeneweg weten 

te vinden. 

Tekst: Johan van de Werken

Ook de periode onder trainer Virgil Breetveld komt aan bod. De 

openingswedstrijd van het seizoen tegen RKAV Volendam was 

voor Willem Looijen een bijzondere. Willem stond niet in de ba-

sisopstelling en dat werd hem, voordat de selectie in Hoornaar in 

de bus zou stappen, verteld. Het gesprek was verre van plezierig, 

tenminste dat gaf Marvin Westerduin aan want die stond om de 

hoek van de kleedkamer het gesprek af te luisteren. Jermain van 

Pijkeren in de spits en Willem op de bank. Uiteindelijk werd het 

toch de middag van Willem, ingebracht voor Van Pijkeren schoot 

hij in de 50e minuut de bal stijf in de kruising. Al rennend langs 

de reservebank maakt hij een lange neus naar de trainer, hij had 

zijn gram gehaald. Roel maakte vervolgens een minuut voor tijd 

uit een vrije trap de 0-2. 

In 2013 komt Erik de Kruijk, inmiddels 35 jaar, over van JVC Cuijk. 

Een mooie voetbalcarrière had hij toen al achter zich. Ontdekt 

in de jeugd van Ameide werd hij door Willem II opgenomen in de 

jeugdopleiding. Zijn dienstverband voor de Tilburgse hoofdmacht 

resulteerde in twaalf wedstrijden in 2003-2004, waarna hij zich 

bij VV Heerjansdam terug in het amateurvoetbal begaf. Vandaar 

haalde Hans Kraay jr. hem een jaar later naar FC Lienden. 

Met FC Lienden schakelde Erik onder meer Vitesse uit in de  

KNVB-beker 2008-2009, in een wedstrijd waarin hij uit een vrije 

trap de enige goal maakte. 

Vanaf het seizoen 2011-2012 was Erik te zien in het shirt van  

BVV Barendrecht. Echter, na 1 seizoen bij BVV Barendrecht hield 

hij het voor gezien en vertrok naar JVC Cuijk, dat dan onder  

leiding staat van zijn voormalig trainer Hans Kraay jr. Ook hier 

neemt Erik na één seizoen afscheid, hij maakt de overstap naar 

Journalist Jan Volwerk schreef indertijd het volgende in zijn 

wedstrijdverslag:

John Vink had de tegenstander in de aanloop naar het cruciale 

duel zand in de ogen willen strooien. Niet alleen miste hij de ge-

blesseerde Coen van der Waal en Sander Vink en de geschorste 

Marvin Westerduin, hij had verzwegen dat ook Sam Versluis,  

Kenny Lagendijk en Levi Slob ontbraken en dat eerste doelman 

Ruud de Groot op de bank zat omdat hij niet had getraind. Het 

maakte Zwaluwen Vlaardingen niet uit. Dat had de eerste vijftig 

minuten geen kind aan SteDoCo.

De eerste kans in de wedstrijd was nog wel voor SteDoCo. Topscorer 

Willem Looijen strandde echter op de Vlaardingse goalie Nick 

Sanders. Vijftien seconden later was het 1-0 voor de gastheren 

door een lob van Adair Veiga Lopes. Binnen een half uur leek  

de wedstrijd gespeeld. Roel de Kruijk leed balverlies waarna de 

snelle Lopes de diepte in werd gestuurd. Doelman Raymon den 

Haan miste de bal, maar ook Lopes die toch onderuitging. 

Scheidsrechter Augustin uit Haarlem floot direct voor een straf-

schop en gaf Den Haan rood. Marlon Oranje verschalkte daarna 

invaller-doelman Ruud de Groot: 2-0. Den Haan na afloop: “Ik 

heb hem écht niet geraakt. Dat heeft die Lopes zelf aan Willem 

Looijen toegegeven. We hebben gewonnen, maar ik zit stuk.’’

Na rust leek er niets veranderd, al was de na heel veel blessure-

leed weer teruggekeerde Peter van der Heijden wat dichter bij 

spits Willem Looijen geposteerd. Lopes scoorde na vijf minuten 

3-0 en miste zelfs een enorme kans op 4-0. Toch kwam de omme-

keer. Binnen twee minuten was het weer een wedstrijd. Door 

treffers van Willem Looijen en verdediger Chris Boom. Zes minuten 

na de 2-0 werd het via opnieuw Looijen 3-3. Weer vier minuten 

later was Looijen doelman Sanders al voorbij, maar mikte op  

vijf meter van het doel op de voeten van Vlaardinger Michael 

Scholten. Nadat bij SteDoCo Benjamin de Gans uit voorzorg naar 

de kant was gehaald en Rick Boons met een knieblessure per 

brandcard was afgevoerd, maakte Looijen twee minuten voor 

tijd alsnog winnende 3-4. “Ik ben met negentien kansen, drie 

treffers en drie punten dik tevreden,’’ aldus Looijen. Ook Peter 

van der Heijden straalde: “Ik heb weer eens negentig minuten 

gevoetbald. Ik kan me niet meer herinneren wanneer dat is  

gebeurd. Ik heb vooral tijdens het trainingskamp in Spanje veel 

kunnen trainen. Dat is mijn geluk geweest.’’ John Vink: “Voor rust 

moeten we normaal gesproken met 4-0 achterstaan en na rust 

moeten we met 7-3 winnen. Ik ben alleen maar trots.’’
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Steen
plaza

Frans 
de Bruyn

Al jarenlang is Steenplaza Frans de Bruyn trouw sponsor 

van SteDoCo en lid van businessclub Temporalis. Het 

toonaangevende Lexmondse bedrijf in sierbestrating en 

tuinhout is een graag geziene gast aan de Groeneweg. 

“Sponsoring doe je uit goodwill naar de vereniging. Niet 

omdat het per se iets oplevert.”

Kijk op een willekeurig sportcomplex in de regio Alblasserwaard- 

Vijfheerenlanden en grote kans dat er een bord van Steenplaza 

Frans de Bruyn langs het veld staat. Zo’n twintig voetbalvere- 

nigingen kunnen rekenen op diens sponsorsteun. En ja, als  

de postduivenvereniging, lokale kerstmarkt of de visclub 

aankloppen, is de kans groot dat ook zij niet worden vergeten. 

Sponsoring zit nu eenmaal in het dna van de Lexmondse gigant 

in sierbestrating en tuinhout.

De reden? De solidariteit met de regionale gemeenschap en  

het verenigingsleven is groot. Dat sluit naadloos aan bij de 

manier waarop Steenplaza Frans de Bruyn wil ondernemen:  

via mond-tot-mond reclame een goede naam opbouwen en  

een blijvende band met klanten onderhouden. “Wij willen de 

mensen graag op ons terrein zien. Zodat ze persoonlijk advies 

krijgen en zelf de materialen kunnen zien. Onder meer in onze 

showtuin van 5000m²”, vertelt bedrijfsleider Nick Krowinkel. 

“Afspraken nakomen, goede service leveren en duidelijk 

communiceren. En als er een misverstand is, lossen we het snel 

op. Dat zijn onze kernwaarden, naast onze grote voorraad en 

het voordeel dat we het transport in eigen beheer hebben.”

Vertrouwde naam

Dat Steenplaza Frans de Bruyn zich zo prominent in het 

verenigingsleven laat zien, levert het bedrijf ongetwijfeld een 

hoop goodwill op. Oprichter Frans de Bruyn, een bekende 

persoonlijkheid in de regio, geniet er zelf ook van als hij ergens 

langs de lijn van een middagje voetbal kan genieten. Vooral bij 

SteDoCo waar het tuinbedrijf al sinds jaar en dag een vertrouwde 

sponsornaam is. Dat is met name te danken aan goede vriend 

Wim den Braven die hem al bij de club betrok toen die nog in 

de 4e klasse bivakkeerde en vol in opbouw was. 

Als Derde Divisionist kan SteDoCo anno 2020 rekenen op een 

bloeiende businessclub waar lokale en regionale ondernemers 

elkaar kunnen ontmoeten en netwerken. Hoewel dat voor Frans 

de Bruyn niet de hoofdreden is. “Zeker niet. Het gaat om 

voetbal en gezelligheid. En ja, natuurlijk, al pratende kom je wel 

eens tot zaken met elkaar. Maar dat is niet de insteek van ons 

sponsorschap. We doen dit omdat we voetballiefhebbers in hart 

en nieren zijn. We hebben passie voor voetbal en zorgen bij zo’n 

mooie amateurclub graag voor een extra steuntje in de rug.”

Stabiel niveau

Dat betekent dan ook dat Steenplaza Frans de Bruyn niet 

meteen afhaakt als SteDoCo onverhoopt op een lager niveau 

komt te voetballen. Het gaat om de club, de leden en de 

vrijwilligers die voor sociale verbinding in Hoornaar en 

omringende dorpen zorgen. Een factor is wel dat de club een 

constante factor blijft. Even twee jaar pieken is niet heel lastig  

Loyale 

partner 

van 

SteDoCo

in het amateurvoetbal, maar stabiel op niveau blijven wel.  

En natuurlijk, in de Derde Divisie spelen is voor iedereen 

aantrekkelijk. Voor spelers, publiek en ook sponsors, want  

het vergroot het netwerk.

Wat dat betreft zit Steenplaza Frans de Bruyn als sponsor op  

de juiste plek bij SteDoCo. Een club die bij het bedrijf past. 

Gezellige sfeer en goed voetbal. Niet te veel poeha. Precies 

volgens de manier waarop Steenplaza Frans de Bruyn wil onder-

nemen. Kwaliteit boven bravoure. Ingetogen en nuchter, goed 

werk en materiaal afleveren. Zeg maar: het type Virgil van Dijk 

en Georginio Wijnaldum. Zoals of, in vroegere tijden, Wim 

Jansen en Johan Neeskens. Betrouwbare krachten die nooit 

verzaakten, geen gekke dingen deden en op wie iedereen kon 

bouwen. De absolute teamspeler. En hopelijk zien we die 

teamgeest dit seizoen ook bij SteDoCo terug!

REDACTIONELE PAGINA
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Onze 
clubHeren

Heren 2

NIEUW 

SEIZOEN, 

NIEUWE 

KANSEN

Het afgelopen half jaar was helaas een half jaar zonder 

voetbal. Maar uiteraard Heeft SteDoCo als club niet stil 

gezeten. Zo zijn er veel initiatieven gestart om een bijdrage 

te leveren voor de toekomst van het seniorenvoetbal 

binnen SteDoCo, waar iedereen welkom is, om op zijn of 

haar niveau te spelen. 

Helaas hebben we vorig seizoen moeten besluiten om het 

vierde uit de competitie te halen doordat we te weinig spelers 

hadden.

Voor dit seizoen komen we helaas ook nog net een aantal leden 

te kort om toch weer een vierde elftal in te schrijven. We hopen 

voor het seizoen 2021-2022 weer een vierde elftal in te kunnen 

schrijven, daar zoeken we nog een aantal leden voor. 

Heb jij zin om bij SteDoCo te komen spelen dit of volgend 

seizoen, meld je dan aan!

Dit jaar hebben we, naast het eerste nog drie seniorenteams 

voetballen. Het tweede komt uit in de reserve 3e klasse, het  

derde in de reserve 5e klasse en de veteranen komen uit in de 

1e klasse voor 35+ spelers.

HEREN 2

Voorafgaand aan het seizoen hebben er twee spelers afscheid 

genomen van ons elftal. Tariq gaat zijn voetbalkunsten vertonen 

bij GJS en Dietmer gaat vol voor zijn kansen bij onze buren van 

Meerkerk. We wensen beiden enorm veel plezier en succes en 

hopen jullie uiteraard nog te zien bij de vereniging voor een 

drankje of het liefste in het zwart-rode tenue van SteDoCo.

Door het tussentijds stoppen van een aantal spelers, het 

vertrekken van Tariq en Dietmer en de overstap van spelers 

naar het derde, was er behoefte aan nieuwe spelers. In eerste 

instantie is er gekeken naar spelers die een stap hoger zouden 

willen gaan spelen binnen de vereniging.

Bij het tweede zijn dit seizoen dan ook een aantal spelers 

aangesloten vanuit de eigen club. Zo zullen Dico de Jong, Tim  

de Jong en Wessel Edelbroek uit het derde en Bart den Hartog 

en Harm de Jong (k) vanuit het vierde hun kunsten gaan 

vertonen in het tweede.

(Sam Versluis en Arie de Jong ontbreken op de teamfoto) 

Na in onze eigen kennisenkring rond te hebben gevraagd, 

hebben we een aantal spelers enthousiast gekregen om zich 

(terug) over te schrijven naar SteDoCo.

Zo zijn namelijk Sam Versluis (Ameide), Tomas Henke (Peursum) 

en Lex de Jong (VVAC) terug op het oude nest. Dit alles resul-

teert in een enthousiaste kwalitatieve groep van 20 spelers.  

We wensen deze jongens heel veel spelplezier en succes toe! 

Met trainer Peter Flint en rots in de branding Arie van den 

Heuvel (vlagger) staat ons een mooi seizoen te wachten. Het 

tweede speelt zijn thuiswedstrijden om 14.30 uur en meestal  

als het eerste uit speelt. Wij streven er naar een zo hoog 

mogelijk resultaat te behalen met een gezonde dosis gezellig-

heid. We hebben er heel veel zin in en hopelijk zien we u bij  

een van onze wedstrijden langs de lijn of op donderdagavond  

of zaterdagmiddag in de kantine.

Heb jij zin om bij 

SteDoCo te komen spelen, 

meld je dan aan!
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HEREN 3 

Na een lange periode van geen voetbal, geen koude biertjes  

na afloop, geen 90 minuten samen strijden, is er eindelijk licht 

aan de horizon. Weer voetballen om het “echie”!

Onze jongens zitten alweer even in de voorbereiding en  

staan er tot op heden redelijk tot goed op. Met hier en daar  

wat verschuivingen in de senioren elftallen is het team van  

SteDoCo 3 ook iets veranderd. Dit seizoen is het een mix van 

spelers vanuit het vierde en het tweede van vorig seizoen, 

samen met een groot gedeelte van het oude derde van vorig 

jaar. 

Helaas hebben we voorlopig even afscheid moeten nemen van 

een aantal sterkhouders, maar er blijft nog voldoende kwaliteit 

over om komend seizoen om de prijzen te gaan strijden. 

Hopelijk kunnen we komend seizoen ook van u weer wat extra 

steun verwachten langs de lijn.

DE VETERANEN

De tijd dat de bladeren beginnen te vallen komt eraan en de 

mannen die in de herfst van hun voetbalcarrière zitten, staan 

weer te popelen om in de natte klei te stappen. Met de extra 

corona-kilo’s bij de, toch al dynamische, lichamen zal menig 

onderhoudsman nachtmerries krijgen bij de gedachte hieraan.

Onder het mom dat sporten gezond voor je is en je tevens je 

sociale contacten weer onderhoudt, weet iedereen dat we het 

maar voor één ding doen. Nee, niet voor het bier, dat is maar 

een bijkomend voordeel. We spelen nl. liever een potje voetbal 

op zaterdag, dan dat we klusjes in en rond het huis op moeten 

knappen. Sommigen van ons weten niet eens wat buitenspel is, 

maar doen er alles aan om even niet thuis te zijn. 

Normaal gesproken krijg je respect bij het woord ‘Veteranen’, 

maar dat verdwijnt al snel als wij het veld betreden. Het enige 

moment dat we een geoliede machine zijn, is wanneer we op 

onze fiets naar huis stappen. Toch zijn we al jaren een hechte 

groep met weinig verloop in spelers. We zetten ons elke 

wedstrijd voor de volle 50% in en hebben daarmee menig 

wedstrijd nog gewonnen ook. De voetbalhumor in de kleed- 

kamer maakt het plaatje compleet en zorgt ervoor dat we snel 

de gespeelde wedstrijd weer vergeten.

Dit jaar zal niet veel anders zijn dan de voorgaande jaren. Deze 

“nieuwe” tijd verandert helemaal niets aan ons spel. Wij houden 

ons al jaren aan de 1,5 meter regel en laten de tegenstander op 

gepaste afstand passeren. Tot ze bij de zestien komen, dan 

worden ze afgezaagd. 

We staan te popelen om het vers gemaaide gras weer te 

betreden, en natuurlijk ook de vers gevulde vaten leeg te 

drinken.

Met sportieve groet, De Veteranen

VeteranenHeren 3



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

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.

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  



Gezond water  -  de bron van leven

Specialist in 
waterontharders en 
drinkwatersystemen

www.gezondwater.nu | www.rainbowbenelux.nl
T 0183 358 000 | Energieweg 3w | Meerkerk

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

from waste to worth

Ooit waren we
plastic doppen 

kras-recycling.com. Well worth the visit.
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Onze
club De meiden

Meidenvoetbal = leuk

De meidenafdeling groeit nog steeds. Als wij al die meiden zien 

lopen, dan voelt het wel eens onwerkelijk hoe snel dit gegaan is. 

Wij begrijpen het wel hoor, want naast dat voetbal natuurlijk een 

superleuk spelletje is, daar hoeven we de lezer van dit blad niet 

van te overtuigen, is het heel erg gezellig bij ‘onze meiden’. Ze zijn 

gewoon leuk!

Gaat dan alles vanzelf? Zeker niet. Iedereen is anders en daar-

mee ook de meningen en bevindingen. Dit kan weleens botsen 

en ook zijn ze het natuurlijk niet altijd eens met de trainers.  

Gelukkig maar zeggen wij dan heel wijs. Hoewel je soms zou  

willen dat ze ‘ja maar’ thuis hadden gelaten. 

Wij denken misschien ook wel eens te moeilijk. Zitten wij nog  

met de gedachten bij wat op de training of wedstrijd is gebeurd, 

dan zijn de meiden hun weekendplannen al aan het bespreken. 

De gezelligheid buiten het voetbal, daar blinken ze echt in uit!  

De vriendinnengroepen zien wij steeds groter worden.

Wij hebben verderop een paar van die leuke meiden uitgelicht 

voor u.

Kleine terugblik

Voordat Corona onze tegenstander werd, ging het goed met  

onze meisjesteams. MO11 hield zich goed staande tegen de  

sterke en geregeld grotere tegenstanders. MO13 kon door een 

aantal nieuwe aanmeldingen naar het grote veld. Ze hadden al 

geoefend tijdens de wedstrijden van het Regio Voetbal jeugd-

toernooi. Dat ging verrassend goed dus met vertrouwen werd  

de voorjaarscompetitie gestart. MO15 maakte grote stappen. Je 

zag ze elke wedstrijd groeien en daarmee ook het zelfvertrouwen 

waardoor ze zich steeds beter staande hielden in de competitie. 

Voorheen was een tegenstander geregeld nog een maatje te 

groot, maar steeds vaker konden ze het bijbenen en werden er 

punten gehaald.

Weer trainen

Gelukkig mocht de jeugd op een gegeven moment weer trainen. 

Wat een feest was dat! Zelfs het vele geklets van de meiden klinkt 

dan als muziek in de oren. Tot aan de zomervakantie hebben we 

getraind. Als extraatje in deze bijzondere tijd was toch wel het 

mixtoernooi wat de jeugdcommissie voor alle leden nog heeft 

georganiseerd. Wat heeft de jeugd hiervan genoten. Meer dan  

40 meiden deden er mee.

Het nieuwe seizoen

Doordat veel meiden met elkaar bevriend zijn, was het indelen 

van de teams voor het nieuwe seizoen niet makkelijk. Drie hechte 

teams op papier en wetende dat naar 4 teams gaan beter is  

gezien de aantallen en de leeftijden, dan moet er gesplitst  

worden. Dit hoort erbij. We proberen met diverse factoren  

rekening te houden en onze ervaring is inmiddels dat het wel 

goed komt.  Het belangrijkste én leukste is namelijk met elkaar 

willen voetballen en sterker worden. 

Voordeel is dat alle teams op dezelfde avonden trainen. Ze  

kennen elkaar en vriendinnen zijn nooit ver weg. Ook switchen 

we wel eens i.v.m. de aantallen en ook op zaterdag zijn er soms 

meiden in andere teams nodig. De meesten vinden dit leuk.

Andere activiteiten

Naast trainingen en wedstrijden organiseren wij ook andere acti-

viteiten. Bijvoorbeeld bootcamp tijdens de winterstop en deelne-

men aan de Dirk IV loop. Hardlopen staat niet bovenaan het lijst-

je van de meeste voetballers, maar achteraf zijn ze stiekem wel 

trots op hun prestatie. Of we gaan naar het Lingebos in plaats 

van een training op het veld. 

Iedereen is welkom

Komend seizoen gaan we de competitie in met een MO17, MO15, 

MO13 en MO11. Teams voor meiden tussen de 8 en 17 jaar. Vind 

jij voetballen leuk of ken je iemand die voetballen leuk vindt? 

Kom gerust eens kijken of meetrainen. Wij trainen op maandag 

en woensdag. Voor de trainingstijden kun je mailen naar:  

communicatie@stedoco.nl of contact opnemen met Natasja:  

06 - 23 73 82 57.

De trainingen worden gegeven door: Henri den Burger, Erik 

Meijer, Natasja van Brouwershaven, Alexander Jansen, Nicole 

Versteeg en Gerda Meijer.

Natasja van Brouwershaven

Namens de meiden afdeling

MO17

MO15

MO13

MO11

Vrouwen 30+
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Vrouwenvoetbal recreatief 

Begin dit jaar meldden zich een aantal oud speelsters die 

weer met elkaar wilden trainen en graag als team wilden 

deelnemen in de vrouwen 30+ competitie. In deze competitie 

worden de wedstrijden een paar keer per jaar op vrijdag-

avond gespeeld. Minimale leeftijd is 30 jaar. Helaas is er 

door Corona nog geen wedstrijd gespeeld, maar komend 

seizoen zijn ze weer ingeschreven. 

Zou je dit ook willen? Je bent welkom!

Wil je liever (nog) geen wedstrijden spelen, dan is alleen 

trainen ook mogelijk. De vrouwen trainen op woensdag-

avond. Lekker bezig zijn, buiten sporten en gezelligheid. 

Lijkt jou dit ook wat, kom gerust eens meedoen. Je hoeft 

geen Lieke Martens te zijn hoor, iedereen is welkom!

Voor vragen kun je mailen naar: communicatie@stedoco.nl 

of contact opnemen met Natasja: 06-23738257.

Tessa Zijderveld   (16 jaar)

Tessa voetbalt sinds 2 jaar bij ons. Tessa  
vond voetballen altijd al leuk. Toen er  
eindelijk een meisjesteams was voor haar 
leeftijd, is ze eens komen kijken. Inmiddels 
ziet ze zichzelf geen andere sport meer  
doen. In het begin miste haar team nog wat 
ervaring. Vele wedstrijden zijn toen verloren, 
maar als je dan wint heb je gelijk een mooie 
herinnering. Dit smaakt uiteraard naar  
meer en ooit kampioen worden is dan wel  
een wens.
Tessa luistert graag muziek (dit kan ze  
echt heel de dag) en ze vindt het leuk  
om met vriendinnen af te spreken.

Johanneke van Rees   (9 jaar)

Johanneke is pas 9 jaar maar weet precies  
wat ze wil en leuk vindt. Ze voetbalt sinds 
kort en vindt alles aan voetbal leuk. Ook 
qua positie. Of het nou spits, middenveld of 
keepen is. Haar grootste wens is profvoetbal-
ster worden. Alles begint met plezier, dus het 
begin is er! Muurschieten kan ze al heel goed. 
Het volgende wat ze wil leren is hooghouden. 

       Ilana Zillig   (12 jaar)

Onze Feijenoorder is halverwege vorig  
seizoen bij ons komen buurten en de klik  
was er gelijk. Voor Ilana, maar ook voor  
haar teamgenootjes. Ze is verdediger met 
 een mooie en goede trap en is leergierig.  
Zo wil ze nog beter leren verdedigen en  
koppen. Houdt onder andere van Tik Tok,  
buitenspelen, knutselen en snorkelen in  
de zee als ze op vakantie is. Ze weet, net  
als haar idolen Lionel Messi en Shanice  
van de Sanden, hoe het is om kampioen  
te worden. Met haar vorige club heeft ze  
dit feestje al een keer mogen vieren.

Sophie Teeuw   (14  jaar)

Sophie zit al 5 jaar op voetbal en was erbij 
toen we 3 jaar geleden de MO11 startten. Ze 
voetbalde daarvoor bij de jongens: dit ging 
haar overigens ook prima af. Bij de meiden 
vindt ze het erg gezellig. Ze speelt wel liever 
een wedstrijd dan dat ze traint. Zelf heeft  
het haar voorkeur om te spelen in de spits, 
maar Sophie is eigenlijk overal inzetbaar.  
Ze is sterk aan de bal en haar schot is haar 
geheime wapen, die is echt heel hard.  Ze wil 
nog meer oefenen om beter te richten, wij  
zijn blij dat wij niet de tegenstander van  
Sophie zijn! In haar vrije tijd tekent ze graag.

Salomé Versteeg  (11 jaar)

Salomé speelt graag wedstrijden en van 
scoren kan ze echt genieten. Haar mooiste 
herinnering is dat een schot van ver zo de 
kruising in vloog. 
De moeder van Salomé (Nicole onze 
 trainster en leidster van MO13) heeft ook 
altijd gevoetbald, onder andere met SteDoCo 
in de Eredivisie. Salomé hoopt net zo goed  
als haar moeder te worden.

       Thirza Bosman   (12 jaar)

Thirza is graag bezig en houdt wel van  
uitdaging. Naast voetbal doet ze onder  
andere aan Kyokushin Karate. Een stoere 
meid dus, wat wij ook in het veld zien. Ze is 
een sterke verdediger die je niet zomaar 
voorbijkomt. Als dat wel een keer lukt haalt  
ze je zo weer in met haar snelheid. Thirza is 
Ajax fan en heeft een keer met Tadic het  
veld op mogen lopen. Zowel voetballen als 
trainen doet ze graag, juist die afwisseling 
vindt ze leuk. 

De meiden uitgelicht
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Vienna Donk   (10  jaar)

Vienna voetbalt sinds een jaar en als  
ze eenmaal aan de wedstrijd begint, is  
ze fanatiek. Ze staat graag in de spits. Haar 
teamgenootjes hebben alle vertrouwen in 
haar, want voordat ze een keer op doel schoot 
werd er al heel hard gejuicht. Terecht bleek, 
want ze scoorde ook gewoon. 
Keepen doet ze ook geregeld en met haar 
snelle reactie heeft ze al heel wat ballen  
tegengehouden. De leukste herinnering  
van Vienna is toen MO11 met elkaar naar  
het Lingebos ging. Lekker in de bossen en 
tegen de moeders die mee waren een partijtje 
gespeeld (uitslag hebben we het niet over).

Mirthe Boer   (10  jaar)

Mirthe was bijna 7 toen ze al op het voetbal- 
veld rondliep. Ze staat graag rechts op het 
middenveld zodat ze kan verdedigen en 
aanvallen. Als ze de bal heeft afgepakt is ze 
zo naar voren. Ze kan goed dribbelen en kijkt 
goed waar de bal naar toe moet. Wedstrijden 
vindt ze erg leuk, trainen ook hoor, maar 
dan het liefst partijen. Of de spelletjes, zoals 
flessenvoetbal. Ze heeft het naar haar zin bij 
haar team. Kampioen worden is haar wens, 
maar ook om een keer bij de Leeuwinnen te 
gaan kijken. Naast voetbal tekent, skeelert en 
bakt ze graag. Dat laatste verbaasd ons niet, 
want als wij getraind hebben komt Mirthe ons 
geregeld vertellen dat er thuis een lekkere 
taart klaarstaat.

Lara Schippers  (14 jaar)

Lara voetbalt sinds 3 jaar en vindt het erg 
leuk omdat dit een teamsport is en je lekker 
fysiek bezig bent. Ze speelt graag op het 
middenveld of in de spits. Als Lara de bal 
heeft is ze erg behendig en weet ze goed door 
de verdediging heen te komen. Wedstrijden 
speelt ze graag, maar ze weet ook dat trainen 
nodig is. Komend seizoen speelt ze in de MO17 
en hoopt met elkaar goed te gaan spelen.  
Als ze niet voetbalt kijkt ze graag Netflix.

    Lysanne en Loïse Don   (15  jaar)

De één is voor PSV en de ander voor Ajax,  
dat zal af en toe gezellig zijn in huize Don.  
Lysanne voetbalt al 6 jaar bij ons tussen de 
jongens, komend seizoen komt ze de MO17 
versterken samen met haar zus Loïse die 
sinds kort voetbalt. De gezelligheid, samen-
werken en energie kwijt kunnen vinden ze 
leuk aan voetbal. Lysanne’s favoriete positie 
is linkshalf, ze is erg balvast en een harde 
werkster. Loïse speelt graag rechtshalf.  
Wij hebben haar nog geen wedstrijden zien 
spelen, maar op de training heeft ze laten  
zien sterk te zijn aan de bal en weet de bal 
goed te raken. 

De meiden uitgelicht
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Onze 
clubStewards

VEILIGHEID 

EN 

VERZORGING 

LANGS DE 

LIJN TIJDENS 

DE THUIS-

WEDSTRIJDEN 

VAN HEREN 1
Alweer vele jaren zorgen wij met een groep vrijwilligers 

dat de veiligheid langs de lijn gewaarborgd blijft.

We zijn gecertificeerd tot Steward Amateurvoetbal, en  

de meeste stewards hebben als aanvulling een BHV- of 

EHBO-diploma.

We controleren voor de wedstrijd of er bijzonderheden zijn.  

Er kan bijvoorbeeld een tegel losliggen, een stoel kapot zijn op 

de tribune, losse objecten langs de lijn, etc. De hoofdsteward 

loopt met een van de stewards het complex rond om dit soort 

problemen op te lossen.

De veiligheidscoördinator bespreekt met de voorzitter, de 

spreekstalmeester en de eventuele veiligheidscoördinator van 

de tegenpartij, wat ze tijdens de wedstrijd kunnen verwachten.

Gelukkig gebeurt er meestal nagenoeg niets.

Voor ons kwam, net als voor iedereen, een abrupt einde aan  

het voetbalseizoen 2019-2020. Daar waar we op het ene 

moment nog bezig waren met de voorbereidingen voor de 

wedstrijd, mocht men op het volgende moment niet meer 

voetballen.

Het is bij de stewardgroep gebruikelijk, om na afloop van het 

seizoen te evalueren en verbeterpunten toe te passen.

Sinds de laatste thuiswedstrijd van 15 februari zijn we niet meer 

als steward actief bij elkaar geweest. De wedstrijd van 14 maart 

hadden we nog wel voorbereid, maar mocht van de KNVB niet 

meer doorgaan.

Door de Corona is het seizoen 2019-2020 ook voor de  

Stewardorganisatie niet afgesloten en zal hierdoor ook het 

seizoen 2020-2021 een bijzonder seizoen worden. 

Want ja, wat zal het worden:

• Wel of geen publiek

• Misschien alleen eigen publiek

• Wel of geen mondkapjes

• 1.5 meter afstand

• Thuisblijven bij hoesten, verkoudheid en dergelijke

 

We zullen het met elkaar gaan beleven. De stewards zullen  

de richtlijnen van het RIVM, de KNVB en SteDoCo volgen, maar 

de 1.5 meter regel geldt voor iedereen. We zullen niet als politie 

langs de lijn lopen en iedereen uit elkaar halen.

Voordat het seizoen begint zijn de stewards met het bestuur in 

overleg, hoe een en ander toegepast kan en zal worden.

Waarschijnlijk zullen er aangepaste huisregels gepresenteerd 

worden, waarop iedereen op zijn of haar verantwoording wordt 

gewezen.

Ons motto is dat iedereen gezellig naar de wedstrijden moet 

kunnen komen kijken. Wij hopen dat we met elkaar een gezellig 

en mooi seizoen tegemoet gaan.

Met elkaar komen we er wel uit.

Namens de stewards van SteDoCo

Marjan Goosens

1,5 meter
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Adrie is vanaf zijn 7e jaar lid van SteDoCo, dat wil 

zeggen al 47 jaar. In zijn jonge jaren haalde hij als 

speler best wel een redelijk niveau en heeft hij 

zelfs in het 1e elftal gespeeld. Al snel moest hij 

wegens drukke werkzaamheden op dat niveau 

afhaken. 

Angelique is geen lid, maar bezoekt de club vanaf 

2002. In die tijd was haar zoon Boy Gruiters ook 

lid van SteDoCo, hij heeft zelfs nog in een regio- 

team gespeeld.

Zoon Dani staat al vanaf zijn geboorte (2005) als 

lid ingeschreven en voetbalt, naast supporter 

van het 1e elftal, in de JO-17.

Tekst: Koos Klein

Interview met Adrie, Angelique en Dani van den Dool

Sponsoring en activiteiten

Adrie is met zijn bedrijf (A3 van den Dool Deur-montage Bedrijf) 

sponsor van de jeugd, heeft een reclamebord langs de lijn en is 

ook lid van businessclub Temporalis en de club van 100. Boven-

dien voert hij regelmatig kluswerkzaamheden uit voor de club.

Angelique fungeert vaak als hulp bij het koffie schenken in de 

rust van de wedstrijd. Bovendien is ze regelmatig werkzaam in  

de verkoopwagen op het terrein.

Supporter 1e elftal

Adrie geeft aan al vanaf 1995 supporter te zijn, in de beginjaren 

vooral samen met Eric Rozendaal en Leon Bouman. Vanaf 2002 is 

Angelique meegegaan en vanaf 2005 was ook Dani langs de lijn 

te vinden. Ze bezoeken zowel de thuis- als de uitwedstrijden en 

hebben als zodanig door heel Nederland gereisd. “Alleen in  

Groningen zijn we niet geweest”, aldus Adrie. “Dit, vanwege  

omstandigheden”.

Langs de lijn zijn ze meestal in gezelschap van o.a. de leden van 

Temporalis, maar vooral Angelique ambieert ook in gezelschap 

van vele anderen te verkeren. Daarbij is het leuk om contacten 

met het publiek van de tegenstander te leggen, waarbij elkaar op 

een nette manier uitdagen er natuurlijk bij hoort. De plaats op 

het thuisterrein is meestal aan de korte zijde tussen het veld en 

het terras. Dani vindt zijn weg langs het hele veld, daar, waar hij 

zijn vrienden ontmoet.

Jeugdwedstrijden

Adrie en Angelique proberen, als het even kan, ook de wedstrijden 

van Dani te bezoeken, hoewel dat in combinatie met het bezoek 

aan een uitwedstrijd van het 1e elftal niet altijd meer mogelijk is. 

Dani’s wedstrijden zijn namelijk steeds vaker in de middag.

Speciale wedstrijden

De wedstrijden voor de KNVB-beker vinden ze allemaal interes-

sant. Dit, vanwege een onbekende tegenstander op een redelijk 

hoog niveau. Daarbij sprong vorig jaar de wedstrijd tegen IJssel-

meervogels er wel uit: Voor SteDoCo begrippen massaal met de 

bus er naartoe en bovendien een puike wedstrijd, die maar nipt 

werd verloren.

Dani vond de promotiewedstrijden van 2 jaar geleden een gewel-

dige ervaring. Bovendien heeft vooral Angelique een prachtige 

herinnering aan de penaltyserie tegen Berkum overgehouden, 

spanning tot aan de laatste seconde!

Spelers

Op de vraag hoe ze de, voor ons onbekende, contractspelers  

ervaren, was vooral Angelique daar duidelijk in: “Ik vind het  

allemaal prima voetballers, maar het contact met de spelers is 

beduidend minder dan een aantal jaren geleden”. Daarbij doelde 

zij op het feit, dat steeds minder regiovoetballers, laat staan  

“eigen” jongens, in het veld staan. Met de huidige spelers heeft  

ze wel contact, maar anders en minder intensief. Adrie merkte 

nog op, dat indertijd is gekozen voor een dergelijk beleid. Dani 

constateerde dat er een steeds groter verschil tussen het eerste 

en de rest van de club ontstaat. Zonder daar nu uitgebreid bij stil 

te staan, vonden ze alle drie toch wel dat de spelers van het  

eerste zich wat meer in de club moeten bewegen. Een aantal  

jaren geleden werden er wel eens trainingen door de eerste- 

elftalspelers aan de jeugd gegeven, waar de kinderen van toen 

nu nog over praten. Het zou leuk zijn als dat weer opgepakt zou 

kunnen worden.

Zijdelings kwam ook de trainer nog ter sprake, waarbij gesteld 

werd dat er een duidelijk verschil waarneembaar is tussen Gijs 

Zwaan en Frans Adelaar. Hierbij ging het niet over kwaliteiten, 

maar meer over karakterverschillen en de daarbij behorende 

soort omgang. Overigens werd er met respect over beide trainers 

gesproken.

Verwachting seizoen 2020/2021

Adrie: “Ik verwacht mee bovenin te draaien, maar dat zeg ik elk 

jaar, dus we wachten maar af”. Dani: “Tussen de 4e en 8e plaats”. 

Angelique: “Het belangrijkste is dat het een leuk seizoen wordt. 

Wel hoop ik op meer toeschouwers”

Ook het “coronaprobleem” kwam uiteraard nog even ter sprake. 

Het gaat wel allemaal anders worden vanwege de beperkingen 

door het coronavirus. Ze zijn benieuwd hoe het zal gaan lopen. 

Het zal, zeker de eerste tijd, wel anders zijn.

Accommodatie en organisatie

De accommodatie, zowel buiten als binnen, mag er zijn; mooie 

en goed verzorgde velden en omgeving. Ook binnen ziet het er 

piekfijn uit.

Over de organisatie ook veel lof. “Waar maak je het mee dat een 

steward je een parkeerplaats aanwijst!”

Tot slot

Niet alleen uit bovenstaande blijkt dat de familie Van den Dool 

met SteDoCo een puike zaterdagbeleving ervaart, maar ze spreken 

dat apart ook nog eens volmondig uit en zien daarom het nieuwe 

seizoen verwachtingsvol en met een positieve blik tegemoet.

Onze 
club

Trouwe 
supporters
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Vier voetbalvrienden die elkaar elke zaterdag 

ontmoeten bij de wedstrijden van Heren 1. Het 

gaat hierbij om John de Groot, Marco Slob,  

Johan Tromp en Henk Teeuw. 

John is al vanaf zijn prille jeugd lid van SteDoCo, 

maar heeft inmiddels als spelend lid afgehaakt. 

Marco heeft zelf niet gevoetbald, maar is betrok-

ken als jeugdtrainer. Henk is zelf geen actief lid 

geweest, maar is betrokken geraakt vanwege 

zijn kinderen. Ook speelde sponsoring een rol. 

Johan is tot zijn 22e actief lid van Peursum  

geweest, waar hij zelfs in het 1e heeft gespeeld.  

In die tijd voetbalde Peursum in de hoofdklasse 

van de onderafdeling Dordrecht, SteDoCo in  

de 1e klasse. Hij raakte betrokken bij de club  

vanwege zijn 2 voetballende dochters. Als zijn 

gezondheid het zou toelaten zou hij ook graag 

met de racefiets op stap gaan.

John en Marco zijn al lang vrienden en supporter 

van SteDoCo 1. Mede vanwege de straatverbon-

denheid (Kromme Giessen) is op een gegeven 

moment het clubje van 4 ontstaan.

Interview met John de Groot, Marco Slob, Johan Tromp 
en Henk Teeuw

Wedstrijden

Bij thuiswedstrijden zijn de vrienden meestal langs de lijn te  

vinden, uitzonderingen daargelaten. Bij uitwedstrijden is dat erg 

wisselend. Marco vindt een half uur rijden wel de grens. In het 

seizoen 2018/2019 hebben zij in Groesbeek de wedstrijd tegen 

Achilles ’29 bezocht en tevens met hun vrouwen een weekend  

in Nijmegen beleefd. In het vorige seizoen stond iets dergelijks  

in Harderwijk (VVOG) gepland. Echter, corona gooide roet in het 

eten.

Corona

Het coronavirus heeft de sociale omgang met elkaar behoorlijk 

teruggedrongen, alleen toevallige ontmoetingen, in hoofdzaak  

in de straat. Bovendien verwachten ze dat het virus in het nieuwe 

seizoen best wel wat hoofdbrekens teweeg zal brengen. Denk 

daarbij vooral aan de omgang met elkaar, waarbij de 1,5 meter 

afstand steeds centraal zal staan. 

Langs de lijn

In het begin was de vaste plaats de 16m-lijn van de tegenstander. 

Echter, toen het nieuwe veld in gebruik werd genomen, waren 

daarmee ook geen bankjes meer langs de lijn en verhuisde men 

naar de tribune, de op één na bovenste rij, rechts van het  

speaker- en filmplateau. De wedstrijdbeleving is altijd positief 

kritisch met daarbij een uitbundige beleving bij het maken van 

een SteDoCo-doelpunt. Johan kan, ook als SteDoCo een mindere 

wedstrijd speelt, genieten van de tegenstander. Bijvoorbeeld de 

thuiswedstrijd in de Topklasse tegen DVS ’33 Ermelo. SteDoCo 

leed een kansloos 4-1 verlies, maar het spel van de tegenstander 

was om van te genieten!

Allemaal baalden ze het afgelopen seizoen van de “3-3 wedstrijden”, 

waarbij tot laat in de wedstrijd een zekere overwinning voor het 

grijpen lag.

Spelers

Ook dit jaar zullen de (aangetrokken) toppers zich eerst moeten 

bewijzen, waarbij een hecht team van groot belang zal zijn voor 

het uiteindelijke resultaat. Wel lijkt met de komst van een aantal 

nieuwe spelers het team in de breedte sterker te zijn geworden. 

Op het middenveld zal er voldoende onderlinge concurrentie 

zijn.

Over het beleid zijn de meningen enigszins verdeeld. Marco  

ambieert wat meer een regioteam, zoals dit een aantal jaren  

geleden het geval was. Hij verwacht daarmee meer supporters. 

Henk en John vinden het niveau belangrijk: Goed voetbal,  

gouden tijden beleefd, liefst zo houden. Henk refereert in dit  

verband even aan de bekerwedstrijd in Spakenburg tegen  

IJsselmeervogels. Johan vindt het huidige niveau best, maar 

Hoofdklasse zou ook goed zijn. Ook zou hij graag zien dat in  

de toekomst het tweede elftal gevormd wordt door jonge, talent-

volle spelers.

Het contact met de selectiespelers is in de loop der jaren behoor-

lijk verminderd.

Nieuwe seizoen

Allemaal spreken ze hun bezorgdheid uit over de heersende  

coronacrisis, waardoor het moeilijk zal zijn om bij de wedstrijden 

alles in goede banen te leiden. 

Henk kijkt hooggespannen uit naar de competitie, hij verwacht er 

wel wat van. John verwacht mee bovenin te draaien, evenals  

Johan (eerste 5), terwijl Marco gokt op plaats 5 à 6.

Ook in het seizoen 2020/2021 zijn de vrienden van plan om met 

hun vrouwen weer een lang weekend te organiseren. Waar dat 

zal zijn moet nog even besproken worden.

Accommodatie

In het algemeen vinden ze allen dat de accommodatie er mooi 

bij ligt. Alleen, bij de invulling zijn er een paar kritische noten te 

kraken; het zou leuk zijn als er weer bankjes langs de boarding 

zouden komen. Bovendien wordt koffie in de verkoopwagen  

gemist. Er is meer opbrengst met de buitenverkoop te realiseren, 

waarbij men refereert aan andere verenigingen die dat ook 

doen.

Derde helft

Ook de derde helft komt nog even aan de orde.

Als de tijd (en de gezondheid) het toelaat blijven ze allemaal 

graag enige tijd bij de “derde helft”. Daarbij vinden ze het plezierig 

dat er vanaf het begin achtergrondmuziek te horen is. Ook als er 

een zanger optreedt, is het belangrijk dat deze niet non-stop 

doorgaat, maar regelmatig pauzes inlast, zodat er, onder het  

genot van een drankje, toch even over de wedstrijd kan worden 

gepraat, of gewoon een alledaags praatje.

Vrijwilligerswerk

Dit is een onderwerp wat in alle tijden actueel is en waar men 

steeds verschillend over denkt. Ze zijn het erover eens dat de 

club niet zonder vrijwilligers kan, maar de invulling is niet kant  

en klaar voorhanden. Marco maakt zich actief voor de jeugd en 

de anderen pikken op wat zoal op hun pad komt, vooral op de 

zaterdagochtenden. Marco ziet overigens wel wat in het systeem 

waarbij elk lid verplicht is om wat te betekenen voor de club,  

zoals bij bijvoorbeeld de hockey.

Tekst: Koos Klein

Onze 
club

Trouwe 
supporters
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jouw digitale HR-medewerker.
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Smoutjesweg 3  |  2977 AR  Goudriaan
T 0183 - 58 22 44
E info@mb-catering.nl

Smoutjesweg 3  |  2977 AR Goudriaan
T 0183 84 61 31
E info@raadhuis-etendrinken.nl

D E  W I N K E L 
W A A R  Z O R G  E N  S M A A K 

S A M E N  G A A N

DirkIV plein 10 | Hoornaar | 0183 785669

Openingstijden:
Dinsdag | 08.30 - 12.30

Woensdag t/m vrijdag | 08.30 - 17.30
Zaterdag | 08.00 - 16.00

Zondag en maandag gesloten



Presentatiegids SteDoCo 2020-202181

SteDoCoTV

Het mooiste van voetbalwedstrijden (naast zelf spelen wellicht) is 

om ze zelf live mee te maken. Om (ver) voor aanvang de sfeer te 

proeven in de kantine of langs het veld, met voetballiefhebbers 

die je tweewekelijks ziet aan de Groeneweg. Mensen met wie je 

de laatste wedstrijd bespreekt of juist de wedstrijd die over een 

paar minuten begint. Wie zijn er geblesseerd of gepasseerd, wie 

doet mee aan de warming up, wie niet. Of gewoon even praten 

over het werk of de kinderen. De muziek van Frans Duits en Jan 

Smit die door de speakers knalt. En dan begint Bryan Adams te 

grommen: We ‘re gonna win! Spelers lopen, nee, marcheren het 

veld op. De één gespannen naar de grond kijkend, de ander ont-

spannen, zoekend tussen de toeschouwers naar een familielid  

of vriendin. En dat is het moment dat SteDoCoTV in actie komt. 

Vanaf dat moment loopt de camera, vanaf dat moment heeft in 

stilte de kreet “actie” geklonken. Vanaf dan staat niet alleen het 

vizier, maar ook de man achter de camera op scherp. Hij loert 

door en langs zijn kleine scherm op de camera voor alle mensen 

die de wedstrijd in samenvatting nog een keer willen beleven, 

omdat het zo mooi was of juist om te zien waar het misging of 

omdat hij of zij net de andere kant op keek toen Joran de bal erin 

krulde of Mark de bal uit de kruising ranselde. Voor al die mensen 

en natuurlijk de mensen die niet bij de (thuis)wedstrijd konden 

zijn is er vanaf zaterdagavond een uur of tien de bijna tien minuten 

durende samenvatting met alles erop en eraan op ons YouTube- 

kanaal SteDoCoTV.

Professioneel

SteDoCoTV is in seizoen 2017/2018 opgezet door Robin Zonne-

veld Piek en de samenvattingen zagen er meteen professioneel 

uit met een mooie leader en met advertenties, herhalingen en 

tussenshots van het publiek en verder opstellingen, tussenstand 

en doelpuntenmakers verpakt in de vertrouwde kleuren rood en 

zwart. Ik heb de boel een seizoen later overgenomen en er het 

één en ander aan toegevoegd, zoals de tijd die meeloopt en het 

geluid dat doorloopt tijdens een herhaling. Waar Robin en zijn 

vriendin Joyce nog wel eens een interview afnamen met een  

speler, heb ik dat laten varen. In plaats daarvan film ik het na- 

praten met de beide trainers onder leiding van Johan van der 

Werken en een dag later staat ook dat op SteDoCoTV, gelardeerd 

met enkele wedstrijdmomenten waarover dan gesproken wordt. 

SteDoCoTV gaat overigens niet alleen over heren 1, want je vindt 

er ook samenvattingen van jeugdwedstrijden en specials over 

bijvoorbeeld meidenvoetbal of een voetbalclinic voor de jeugd.

>>

Onze 
club

SteDoCo 
op beeld

VHC Kreko is een totaalleverancier voor horeca en  
grootverbruik. Een echt familiebedrijf, gedragen door  

kwaliteit, service en klantgerichtheid. 
Niet alleen op productniveau, maar veelal vanuit een  

totaalconcept. Kwaliteit is onze graadmeter!

Wij leveren dagelijks verse groenten, fruit, vis en vlees 
producten. Ook een ruim assortiment delicatessen, droge 

kruidenierswaren en diepvries. 

Of het nu gaat om restaurant, fastfood, kantine,  
kinderdagverblijf etc. Bij VHC Kreko zit u goed! 

Wij bieden u ondersteuning in het kiezen van uw  
merken producten en apparatuur. 

VHC Kreko Groep  
scoort zelfs
in de rust ...

Voor ieder wat wils

www.kreko.nl
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Filmpjes

Robin en Joyce kwamen logischerwijs bij mij uit als hun opvolger, 

omdat ik al een paar jaar wekelijks de wedstrijden filmde van de 

teams van mijn zoon Rick. Van SteDoCo F1 tot aan de JO13-3 

stond ik elke zaterdagmorgen langs de lijn met mijn Sony  

Handycam.  De filmpjes die ik van de wedstrijden maakte en alles 

er omheen (speler van de week, interview met een speler, doel-

punt van het seizoen) werden dankbaar bekeken op Facebook  

en zijn overigens nog steeds te bekijken. Hoe logisch het ook 

leek, ik stond niet meteen te springen om de camera ook ter 

hand te nemen bij de thuiswedstrijden van heren 1 en dat lag 

niet aan de grootte of waarde van de camera. Achter de camera 

op enkele decimeters van de microfoon kan je toch niet zo lekker 

losgaan bij een doelpunt, gemiste kans of tegengoal. Maar dat-

zelfde “losgaan” was tegenstrijdig genoeg toch ook weer de reden 

“ja” te zeggen, want zo moest ik me wel in- en stilhouden en dat 

is beter voor iedereen en niet in de laatste plaats voor mezelf. En 

er zijn altijd nog meer dan 15 uitbeurten om, niet gehinderd door 

camera of microfoon de wedstrijd als een (over)enthousiaste 

SteDoCo-supporter te beleven.

Focus

Niet alleen de spelers op het veld moeten 2 x 45 minuten volledige 

focus hebben, ook ikzelf moet negentig minuten vol aan de bak. 

Ik mag geen moment de bal uit het oog verliezen, ik moet elk 

moment klaar zijn voor een doelpunt, redding of mooie actie. Na 

een doelpunt moet ik de maker ervan juichend in beeld hebben, 

voor tussenshots moet ik het juiste (rustige) moment kiezen, 

kortom: ik mag, net als de SteDoCo-11 op het veld, niet ver- 

slappen. Na de wedstrijd en de nababbel kost het me uiteindelijk 

ongeveer 4 tot 4,5 uur voordat iedereen van de samenvatting 

 op SteDoCoTV kan genieten.

Clubfotograaf: Haarscherp

Samen met Koos Klein en Johan van der Werken zit ik ook in het 

team dat de wedstrijdverslagen voor de website van SteDoCo 

schrijft. Heel leuk om te doen en ik vind het altijd extra leuk als 

zo’n reeks woorden wordt opgeleukt met mooie foto’s van onze 

clubfotograaf Leendert Roseboom. Sinds de play-offwedstrijd in 

seizoen 2017/2018 Capelle-SteDoCo, maakt Leendert regelmatig 

prachtige (actie)foto’s van veel wedstrijden van SteDoCo 1. Ik 

weet nog goed dat ik die eerste foto’s van Leendert tegenkwam 

op internet. Spelers van toen, waaronder Jordey van Dam,  

Remco Buist, Chris Boom, maar ook Jesse Wielinga stonden  

vrolijk en haarscherp op beeld, vooral nà die gewonnen wedstrijd, 

toen ze de promotie naar de Derde Divisie vierden. Dat was voor 

mij toch weer iets nieuws, want ik plaatste af en toe een “still” uit 

mijn eigen film of een foto genomen met mijn telefoon bij het 

verslag. Deze professionele foto’s waren (en zijn) veel en veel 

mooier en passen goed bij de uitstraling die je bij een Derde- 

divisieclub mag verwachten.

Fotogeniek

Zo kwam Leendert weer bij de club en gelukkig is hij er vrijwel 

elke thuiswedstrijd bij om fotoverslag te doen van de wedstrijd. 

De uitwedstrijden worden minder bezocht (en door corona  

zal dat wellicht wel even zo blijven), maar hij bewaart goede her-

inneringen aan ODIN ’59 uit Heemskerk met het fotogenieke 

middeleeuwse kasteel Slot Assumburg op de achtergrond en  

als Ajax-fan aan de wedstrijd tegen de amateurtak van Ajax  

op sportpark De Toekomst, waar hij Sjaak Swart (uiteraard) en 

Ruud van Nistelrooij (er was net een jeugdwedstrijd Ajax-PSV  

bezig) tegen het lijf liep en op de foto mocht zetten.

Bij een thuiswedstrijd loopt Leendert voor aanvang op het veld, 

uiteraard getooid met het groene “media-hesje” en maakt foto’s 

van de spelers, trainers, toeschouwers en vrijwilligers, vaak 

prachtig in close-up. Soms geposeerd, maar meestal toevallig  

“in het voorbijgaan” en vaak met een bepaald idee in het achter-

hoofd. Een mooi voorbeeld van dit laatste is een foto van de  

trainers Frans Adelaar en Gert Kruys, twee ras-Utrechters samen, 

die gemaakt is tijdens SteDoCo - DHSC in de voorbereiding op  

dit seizoen. Hoewel Leendert tijdens een wedstrijd de volle  

90 minuten op zijn post zit (meestal schuin achter het doel aan 

de aanvallende kant van SteDoCo) en memorabele en gewone 

wedstrijdmomenten probeert vast te leggen met zijn Nikon- 

camera, gaat zijn voorkeur stiekem toch uit naar het fotograferen 

van de mensen op de achtergrond, zoals de toeschouwers en 

vrijwilligers. Op het veld kunnen we onder andere oudgedienden 

Joran Schröder en Vincent Verheul tot zijn favorieten rekenen. De 

eerste omdat deze altijd wel minimaal twee tegenspelers bezig-

houdt en er vaak wat gebeurt om hem heen en de tweede omdat 

die de wedstijd met één prachtige actie kan kleuren. Soms gaat 

Leendert zodanig in het spelletje op, dat hij vergeet te drukken, 

maar vaak is niet alleen de actie (van welke speler dan ook) het 

fotograferen waard, maar ook de emotie na een doelpunt of  

gemiste kans en zo bezien ben je als fotograaf nooit te laat.

Liefhebber

Na de wedstrijd bekijkt Leendert de foto’s (gemiddeld zo’n 200 

tot 250 stuks), verwijdert de mislukte exemplaren en gooit ze  

dan nog even door een fotobewerker om ze nog net wat mooier 

te maken. Daarna gaan ze naar teammanager Mark Peeters die 

nog even zijn oog er overheen laat gaan (en zijn vetorecht nau-

welijks hoeft te gebruiken) en de foto’s bij het wedstrijdverslag 

plaatst. Leendert fotografeert op zaterdagmiddag voor de lol, 

omdat hij liefhebber is van voetbal en van SteDoCo (hij voetbalde 

zelf bij SteDoCo en ook zijn drie kinderen volgden zijn voorbeeld), 

maar vindt het leuk als spelers en hun ouders of zelfs tegenstan-

ders vragen of hij een bepaalde foto, die ze bij het wedstrijd- 

verslag hebben gezien mogen ontvangen. Uiteraard is Leendert 

dan niet te beroerd om aan die wens te voldoen. Om te zien en 

te begrijpen waarom deze mensen graag een “afdruk” in hun 

postvak ontvangen, raad ik u aan om de foto’s bij vrijwel elk 

thuiswedstrijdverslag te bekijken en dan hoef ik niets meer te 

zeggen…

Tekst: Wim Zijderveld 

(voormalig E- en D-pupil bij SteDoCo)
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Ons complex

In 2015 heeft de toenmalige gemeente Giessenlanden  

zijn vijf voetbalverenigingen verzelfstandigd. Met het 

ondertekenen van een erfpachtconstructie, geldend  

voor een tijdsbestek van 50 jaar, heeft de gemeente zijn 

handen afgetrokken van de clubs die toch heel veel voor 

de gemeenschap betekenen. 

Om de club enigszins toekomstbestendigheid te bieden, heeft 

de gemeente in 2015 nog eenmalig een vrij te besteden 

geldbedrag gesubsidieerd. De club had op dat moment kunnen 

besluiten om de weg van de minste weerstand te kiezen en 

jaarlijks een deel van dit bedrag toe te voegen aan de exploitatie. 

Maar het bestuur heeft er samen met zijn leden voor gekozen 

dat niet te doen. Met elkaar is er toen voor gekozen om  

deze club toekomstbestendig te maken. De twee gestelde 

doelstellingen waren om de accommodatie te verbeteren/

renoveren en de vaste lasten te verlagen. Ook de jaarlijkse 

subsidie was na 2014 tenslotte komen te vervallen. De meeste 

doelstellingen zijn inmiddels gehaald zoals de aanleg van een 

kunstgrasveld, de maairobots en nu wordt alweer hard gewerkt 

aan de derde fase voor het renoveren en verduurzamen van  

de gebouwen.

Eind 2019 is de hele accommodatie voorzien van LED-veld- 

verlichting. Een grote uitgave met een grote verantwoording  

voor het vrijwillige clubbestuur om dit op de juiste wijze in te 

zetten en uit te laten voeren.

 

Vóór deze uitvoering was reeds het proces aanvraag subsidie 

verduurzaming doorlopen. Vanuit de Dienst Uitvoering 

Subsidies aan instellingen van het ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport was subsidie beschikbaar. Subsidie voor 

stimulering van verduurzaming, Bouw en Onderhoud van 

Sportaccommodaties 2019. (BOSA). Samen met ondersteuning 

van de Groene Club, een orgaan opgezet onder verantwoording 

van de KNVB, werden plannen gemaakt en werd de subsidie 

aangevraagd. 35% subsidie voor energiebesparende projecten 

en 20% voor verbouwing en renovatie van kleedkamers.  

Horeca gerelateerde kosten komen niet in aanmerking voor 

deze BOSA-subsidies. In de maand oktober 2019 werd de 

subsidie toegekend en kon worden gestart met de uitvoering 

van de plannen. 

 

Na de veldverlichting zijn inmiddels ook de gebouwen voor  

het grootste deel voorzien van LED-lampen en worden 

kleedkamers gerenoveerd en geïsoleerd. Het hele dak van de 

oude kleedkamers wordt vernieuwd en tegelijkertijd geïsoleerd. 

SteDoCo 

verduurzaamt 

zijn 

accommodatie

Als laatste en afronding van het verduurzamingsproces staat  

de aankoop van zonnepanelen hoog op onze verlanglijst. 

Inmiddels is een aanbesteding gestart en zijn prijzen bekend.  

     

Verduurzamen is belangrijk voor de leefbaarheid van de 

toekomst. Wanneer dit gecombineerd kan worden met een 

verlaging van de vaste jaarlijkse lasten, dan snijdt het mes 

natuurlijk aan twee kanten. Een prima proces voor de toekomst-

bestendigheid van onze club!

Het bestuur

Twelve Lighting & Watt Lamp verlichten
SteDoCo’s maandlasten

“SteDoCo was een van de eerste trotse 
klanten van Twelve Lighting. Wij danken 
SteDoCo voor het vetrouwen en wensen 
hen een succesvol nieuw seizoen toe. 

Team Twelve Lighting

Wat doet Watt Lamp
Watt Lamp is een onderneming uit Maassluis 
die bedrijven en organisaties ontzorgt bij de 
overstap naar ledverlichting. Kort na het 
bestijgen van de zakelijke markt viel het 
Watt Lamp op dat de ledarmaturen die zij in 
konden kopen niet de hoogst haalbare 
techniek bevatte. De drive ontstond om 
bedrijven niet alleen te ontzorgen bij de 
overstap, maar dit ook te doen met de 
hoogste kwaliteit led-producten. 

De motivatie van Watt Lamp dat het altijd 
beter kan, heeft geresulteerd in het feit dat zij 
een eigen productlijn hebben ontwikkeld

waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
nieuwste ledtechnologieën. Ook de mon-
tage van de verlichting en de servicegarantie 
worden door eigen personeel van Watt Lamp 
verzorgd. 

Daarnaast kunnen bedrijven via het unieke 
lichtconcept van Watt Lamp investeringsvrij 
overstappen naar ledverlichting door de 
kosten te betalen vanuit de besparing.

Ga naar ww.watt-lamp.nl voor meer infor-
matie over dit unieke lichtconcept. 

Verdeling kostenpost verenigingVerdeling kostenpost vereniging

Ontstaan van Twelve Lighting
Twelve is al 13 jaar een grote naam in de 
sportwereld en inmiddels uitgegroeid tot 
sportpartner van ruim 3000 sport-
verenigingen. Twelve biedt betaal- 
oplossingen voor o.a. sportverenigingen 
en sinds 2015 maakt ook SteDoCo gebruik 
van het kassasysteem van Twelve.

Sportveld ledverlichting was één van de 
complexe vraagstukken die steeds vaker 
ter sprake kwam. Er komen namelijk veel 
aspecten kijken bij een transitie van 
traditionele veldverlichting naar 
ledverlichting. 

Na het spreken van diverse partijen, 
heeft Twelve een betrouwbare partner 
gevonden in het bedrijf Watt Lamp om 
samen de sportmarkt te verduurzamen. 
De match tussen Watt Lamp en Twelve 
springt eruit omdat zij hetzelfde DNA 
delen: de oprechte motivatie om klanten 
voor een eerlijke prijs te ontzorgen, met 
de hoogwaardigste producten en toe-
gankelijke service.

In 2019 hebben Twelve en Watt Lamp de 
handen ineengeslagen met als doel de 
verduurzaming van sportverenigingen. 
Met deze missie hebben wij onder het 
label Twelve Lighting al meerdere 
sportverengingen voorzien van 
nieuwe sportveld ledverlichting, 
waaronder SteDoCo. 

Bij sportverenigingen nemen energie-
kosten namelijk gemiddeld een derde 
plaats in als het aankomt op de vaste 
lasten. De bedragen die hiermee 
gemoeid zijn kunnen aanzienlijk oplopen.

De overduidelijke groot energie-
verbruikers binnen sportverenigingen zijn 
de schijnwerpers, die het mogelijk 
maken dat er in de avonduren en 
donkere maanden ook kan worden 
gesport.

Dit was ook het geval bij SteDoCo en de 
club is zich in het seizoen van 2019 gaan 
oriënteren op het vervangen van het 
toenmalige verlichtingsarsenaal door 
ledverlichting.

Een transitie naar ledverlichting be-
tekent namelijk niet alleen dat er tot 80% 
op de energiekosten kan worden be-
spaard, maar ook dat een groot deel van 
het onderhoud aan de lichtmasten 
vervalt.



Twelve Lighting & Watt Lamp verlichten
SteDoCo’s maandlasten

“SteDoCo was een van de eerste trotse 
klanten van Twelve Lighting. Wij danken 
SteDoCo voor het vetrouwen en wensen 
hen een succesvol nieuw seizoen toe. 

Team Twelve Lighting

Wat doet Watt Lamp
Watt Lamp is een onderneming uit Maassluis 
die bedrijven en organisaties ontzorgt bij de 
overstap naar ledverlichting. Kort na het 
bestijgen van de zakelijke markt viel het 
Watt Lamp op dat de ledarmaturen die zij in 
konden kopen niet de hoogst haalbare 
techniek bevatte. De drive ontstond om 
bedrijven niet alleen te ontzorgen bij de 
overstap, maar dit ook te doen met de 
hoogste kwaliteit led-producten. 

De motivatie van Watt Lamp dat het altijd 
beter kan, heeft geresulteerd in het feit dat zij 
een eigen productlijn hebben ontwikkeld

waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
nieuwste ledtechnologieën. Ook de mon-
tage van de verlichting en de servicegarantie 
worden door eigen personeel van Watt Lamp 
verzorgd. 

Daarnaast kunnen bedrijven via het unieke 
lichtconcept van Watt Lamp investeringsvrij 
overstappen naar ledverlichting door de 
kosten te betalen vanuit de besparing.

Ga naar ww.watt-lamp.nl voor meer infor-
matie over dit unieke lichtconcept. 

Verdeling kostenpost verenigingVerdeling kostenpost vereniging

Ontstaan van Twelve Lighting
Twelve is al 13 jaar een grote naam in de 
sportwereld en inmiddels uitgegroeid tot 
sportpartner van ruim 3000 sport-
verenigingen. Twelve biedt betaal- 
oplossingen voor o.a. sportverenigingen 
en sinds 2015 maakt ook SteDoCo gebruik 
van het kassasysteem van Twelve.

Sportveld ledverlichting was één van de 
complexe vraagstukken die steeds vaker 
ter sprake kwam. Er komen namelijk veel 
aspecten kijken bij een transitie van 
traditionele veldverlichting naar 
ledverlichting. 

Na het spreken van diverse partijen, 
heeft Twelve een betrouwbare partner 
gevonden in het bedrijf Watt Lamp om 
samen de sportmarkt te verduurzamen. 
De match tussen Watt Lamp en Twelve 
springt eruit omdat zij hetzelfde DNA 
delen: de oprechte motivatie om klanten 
voor een eerlijke prijs te ontzorgen, met 
de hoogwaardigste producten en toe-
gankelijke service.

In 2019 hebben Twelve en Watt Lamp de 
handen ineengeslagen met als doel de 
verduurzaming van sportverenigingen. 
Met deze missie hebben wij onder het 
label Twelve Lighting al meerdere 
sportverengingen voorzien van 
nieuwe sportveld ledverlichting, 
waaronder SteDoCo. 

Bij sportverenigingen nemen energie-
kosten namelijk gemiddeld een derde 
plaats in als het aankomt op de vaste 
lasten. De bedragen die hiermee 
gemoeid zijn kunnen aanzienlijk oplopen.

De overduidelijke groot energie-
verbruikers binnen sportverenigingen zijn 
de schijnwerpers, die het mogelijk 
maken dat er in de avonduren en 
donkere maanden ook kan worden 
gesport.

Dit was ook het geval bij SteDoCo en de 
club is zich in het seizoen van 2019 gaan 
oriënteren op het vervangen van het 
toenmalige verlichtingsarsenaal door 
ledverlichting.

Een transitie naar ledverlichting be-
tekent namelijk niet alleen dat er tot 80% 
op de energiekosten kan worden be-
spaard, maar ook dat een groot deel van 
het onderhoud aan de lichtmasten 
vervalt.
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Onze 
club

Sponsor
mogelijkheden

Met een sponsorpakket van vv SteDoCo maakt u een  

breed publiek attent op uw bedrijf, verstrekkende ver- 

spreiding van uw naam, producten en/of diensten. Met  

uw sponsorschap sponsort u niet alleen het heren 1 team, 

maar u geeft met uw sponsorbijdrage ook de jeugdteams 

en de club een professionele uitstraling!

Reclame- en advertentiekosten nemen doorgaans een vrij kost-

bare positie in op de balans van de ondernemer. De kosten  

wegen niet altijd op tegen het gewenste resultaat. Door onze 

deelname aan de landelijke competitie levert sponsoring u niet 

alleen meer aandacht en publiciteit in de gemeente Giessen- 

landen en omstreken, maar ook elders in de regio en op landelijk 

niveau krijgt u via onze voetbalclub meer exposure. Dit is een 

interessante en positieve meerwaarde. 

Naast de sponsorpakketten is er de mogelijkheid voor 

losse sponsoring.

Kleding- en materialensponsoring is voor elk team binnen  

vv SteDoCo mogelijk. Er zijn nog tal van opties ten bate van  

verschillende teams, waarbij te denken valt aan sponsoring  

van tassen, jassen, warming-up trainingspakken, etc.

Wedstrijdkleding 

Het te sponsoren wedstrijdtenue kan worden voorzien van de 

reclametekst die u wenst, waarbij niet kan worden afgeweken 

van de door vv SteDoCo vastgestelde voorschriften. In de praktijk 

betekent dit, dat op verschillende plaatsen op het shirt en/of 

broek mogelijkheden zijn voor logo’s en/of teksten. 

Verenigingsvoorschriften 

Voor het wedstrijdtenue gelden richtlijnen met betrekking tot de 

kleurstelling. Uitgangspunt is dat de eenduidigheid, consistente 

uitstraling en het gebruik van de verenigingskleuren voort- 

durend worden bewaakt. Voor trainingspakken zijn andere  

combinaties toegestaan dan bij de kleding. Voor tassen dienen 

eveneens uitzonderingen op de regel, indien dit niet in strijd is 

met het imago van de vv SteDoCo. 

Club van 100

Vele jaren geleden is er bij SteDoCo een club van 100 opgericht. 

Dit was nog in de tijd van de gulden en voor 100 gulden werd je lid. 

Na de komst van de euro is de naam ‘Club van 100’ bewust het-

zelfde gebleven, maar de contributie is bepaald op 50 euro. Op 

dit moment heeft de ‘Club van 100’ nog net geen 100 leden. Een 

club die jaarlijks bij elkaar komt, waarbij nagedacht wordt op wat 

voor manier zij de club kunnen ondersteunen. Het gaat hierbij 

altijd om algemene wensen en belangen van de vereniging welke 

door de ‘Club van 100’ dan gerealiseerd kunnen worden. Heeft u 

vragen of belangstelling, neem dan contact op met de voorzitter 

Maurits Boom, maurits@mb-catering.nl.

Reclamedoek 

Productiekosten inclusief montage e 175,-

Doek blijft eigendom sponsor. Huur per jaar. 

Contractduur 3 jaar.

Reclamebord 

Productiekosten inclusief montage e 240,-

Bord blijft eigendom sponsor. Huur per jaar. 

Contractduur 3 jaar.

Narrow Casting 

Zaterdagen in kantine en sponsorhome.

Per advertentie per jaar.

Advertentie nieuwsbrief 

Per advertentie per jaar.

Wedstrijdsponsor

Narrow Casting / advertentie wedstrijdboekje / 

vermelding LED scherm /omroepen via speaker / 

vermelding SteDoCo tv.

LED scherm

Logo v.a. € 25,- / Bedrijfsfilm v.a. € 50,- / Vertoon 

elke zaterdag op hoofdveld / Heel seizoen /  

17 thuiswedstrijden Heren 1 / Alle wedstrijden

+ TOTO KNVB Beker wedstrijden gratis.

Vanaf

€ 250,-

€ 110,-

€ 125,-

€ 60,-

€ 400,-

€ 25,-

HOOFDSPONSOR
€ 15.000,- per jaar*

SPONSORPAKKET EXECUTIVE
€ 7.500,- per jaar*

SPONSORPAKKET PREMIUM 
MOUW

€ 5.000,- per jaar*

SPONSORPAKKET PREMIUM 
BROEK

€ 8.000,- per jaar*

SPONSORPAKKET STERSPONSOR 
COLLECTIEF

€ 2.500,- per jaar*

VRIEND VAN DE STICHTING 
VOETBALPROMOTIE STEDOCO

€ 1.000,- per jaar*

SPONSORPAKKET 
AMBASSADEUR

€ 500,- per jaar*

BUSINESSCLUBLID TEMPORALIS
€ 800,- per jaar*

JEUGDSPONSORCOLLECTIEF
vanaf € 350,- per jaar*

CLUB VAN 100
€ 50,- per jaar*

LOSSE SPONSORING
afhankelijk van sponsoring

* Prijzen exclusief BTW.

De sponsorpakketten

Interesse of meer informatie?

Voor informatie en/of een gesprek voor 

een op maat uitgewerkt voorstel kunt u 

ons op elk gewenst moment via e-mail 

sponsorcommissie@stedoco.nl bereiken. 

*

*

*

*

*

*
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Onze 
club

Kantine 

huren voor 

feestjes of 

vergade-

ringen

Leden, sponsoren of partners van SteDoCo kunnen voor het  

organiseren van een feestje, cursus, training, presentatie of  

vergadering op passende tijden gebruik maken van één of  

meerdere sfeervolle ruimtes van onze accommodatie.

Naast horeca-activiteiten is het ook mogelijk om grote of kleine 

sportevenementen, zoals een bedrijven- of familietoernooi, 

sponsorevents etc. te organiseren.

Zowel de grote kantine als de multifunctionele businessruimte 

beschikken over een moderne bar met meerdere tappunten en  

een zaalinrichting die voldoet aan de wensen van deze tijd.                                                    

De keuken heeft diverse mogelijkheden waar het gaat om het 

bereiden van diverse snacks en kleine maaltijden.

Indien u uw gasten meer wilt bieden dan de gerechten uit eigen 

keuken, dan werken wij samen met meerdere cateraars.

Deze leveranciers zijn ook sponsor/partner van SteDoCo.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden neem dan contact op  

via e-mail kantinecommissie@stedoco.nl.

Grote kantine met bar voor 
100 tot 150 personen

Combinatieruimte grote kantine met 
multiruimte voor 200 tot 250 personen

Multiruimte voor 25 tot 100 personen

Meerdere vergader/instructie ruimten 
voor 10 tot 20 personen

Meerdere flexwerkplekken

Vraag naar de mogelijkheden!

 Kunststof kozijnen,  
ramen en deuren

Aluminium kozijnen,  
ramen en deuren

Dakkapellen

Gevelbouw

Terrasoverkapping

Raamaccessoires

Aan het nadenken over het duurzamer ma-
ken van uw woning? Dan is het vervangen 
van uw kozijnen één van de beste maat- 
regelen om uw huis een upgrade te geven. 

“Het gaat eigenlijk altijd over zonnepanelen en 
warmtepompen”, vertellen directeur Johan van 
Peet en zijn zoon Jelle, die inmiddels ook in het 
familiebedrijf werkt. “En dat terwijl het vervangen 
van kozijnen een zeker zo goede oplossing is als 
het gaat om energiebesparing. Een groot bijko-
mend voordeel is dat een woning er veel comfor-
tabeler op wordt. In de winter wordt de warmte 
vastgehouden en in de zomer de koelte. Er is 

daarnaast bijvoorbeeld veel minder tocht en de 
hoeveelheid geluid die je van buiten hoort wordt 
sterk teruggebracht.”

Trabor Gevelprojecten is dé specialist op het gebied 
van aluminium en kunststof kozijnen. Het Giessen-
burgse bedrijf verzorgt het complete pakket, van 
advies op maat tot het plaatsen van de kozijnen 
door vakmensen met een jarenlange ervaring.  “In 
plaats van veel van onze collega’s voeren we niet 
één merk, maar hebben we een groot en divers 
aanbod. Zo kunnen we voor ieder budget een pas-
sende oplossing aanbieden. Onze boegbeelden zijn 
de merken Knipping, Gealan en Gayko.”

Al even compleet is het aanbod op het gebied van 
alle andere zaken om een woning ‘aan te kleden’. 
Terrasoverkappingen, wintertuin, zonweringen, 
rolluiken of een eenvoudig zonnescherm, Trabor 
heeft het allemaal. Er zit ondanks het brede aan-
bod wel een rode draad in, onderstrepen Johan en 
Jelle: “Wat wij verkopen, moet goed zijn. Daarom 
kiezen we alleen voor kwaliteitsproducten. En we 
gaan pas weg als een klant honderd procent tevre-
den is.”

Voor onafhankelijk advies op maat is Trabor 
Gevel projecten in Giessenburg daarvoor hét 
adres.

Nieuw in ons 
assortiment

Gayko kunststof 
kozijnen, ramen 
en deuren

Vervangen van uw kozijnen is een duurzame keuze

U bent van harte 
welkom in onze 

showroom!

Ambachtsweg 6   3381 LN Giessenburg   0184-653585 www.trabor.nl   info@trabor.nl
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Sponsoren
STERSPONSOREN
De Paauw Brood en Banket B.V.
Van der Straaten Assurantiekantoor
Euro-Rijn International B.V.
Abalco Service BV
Van Lopik Catering en Partyservice
VlotStaal B.V.
Gen Power
Van der Wal en Zonen V.o.f.
Moerdijk Container Terminal BV
Connect Products 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 Deurmontagebedrijf BV  
Voetbalshop.nl                            
F. Both Dakbedekking                       
PLUS Teeuw                              
T & G Terrein- en Groenvoorziening B.V. 
Boveko Bedrijfsassurantien B.V.
Gerrit Vlot holding B.V.                 
Louwman Mercedes-Benz  
Bystronic Benelux BV                     
Adlas Metaalbewerking BV                 
Inside Office BV                         
Joh. Vos Capelle BV                      
Merkvast                                 
Prócount adviseurs en accountants B.V.  
Salarisspecialisten.nl                            
De Autofinancier                         
E.W. Versluis Grondwerken                                                        

STICHTING VOETBALPROMOTIE STEDOCO
Albert Hein Giessenburg 
A.P.C. van Ommen Beheer BV
Asser verf- en glasgroothandel 
Autobedrijf Van Iperen B.V. 
Connect Products B.V.
EM Kantoorsystemen B.V.                 
Epodicht Holding BV 
Etos SMK BV 
Eurosalt Handelsmaatschappij BV
Flexcraft Group
Frans de Bruyn Steenplaza
Henk Vlot Transport
H.I.P. Trade
Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk 
IJkelenstam Keukens
Jan Smit Media
Keukenloods.nl
Kok Projects BV 
Kras Recycling.com
Louwman Automotive BV Breda  
Palletcentrale BV
Perla AluCast
Peinemann Mobilift Groep BV 
Sanidump 
Si-linq Construction Chemical Distribution
St. Businessclub Temporalis
Techprof Amsterdam BV 
Thijs Timmermans Waardenburg BV 
Van der Leeden Mandwerk
Van Nispen Montage 
Van Ommen sr. Beheer BV
Watt Lamp
Esno “Gips en afbouwbedrijf ”
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.           
Bouwonderneming Stout BV                
Boxman | Van Wijk Maatwerk in Vuur               
BSR Van Uden Stevedoring B.V.           
Business Capital Insurance B.V.         
Café De Kogel 
C & W Beheer BV                         
Calpam SMD Verkooppunten                
Case Electronics
Ceelen Sport Constructies               
Combined Cargo Terminals BV             
COOP M. Korteland
Damen Drukkers BV                       
Danny Boers verhuur                     
De Bloklandse Paal                      
De Hipper                               
De Kuiper Groep BV                      
De Woonerije                            
Den Breejen Schilderwerken
Den Dunnen                              
Douglas                                 
Drankhandel vd Heuvel                   
Epicurus
ES Webmedia
Eye4security                            
Fa. Bos & Zn woninginrichting           
HUBO Meerkerk                                 
Foreco houtconstructies
G & O Verstegen                         
G.J. Schrijver Onderhoud & Afbouwservice
GCC Personal printers                   
Gebr. den Hartog
Grafisch ontwerpbureau Studio Vandaag    
Greenfields                             
Groenendijk Onderwijs Administratie     
H. de Bruijn Relatiegeschenken b.v.     
H.M. Van ‘t Hoog Vakgarage Beheer       
HABO Loonbedrijf 
Handelsonderneming Boshuis v.o.f.       
FULLTANK         
Harrewijn B.V.                          
Veldsink - Den Hartog Ameide
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                                    
Logistic Force Breda 
Looijen Schilderwerken                                                 
Madeby-Elands                           
Marian Aanen                            
Marvin Westerduin Schilderwerken        
MB Catering
Meerkerk Assurantiën                    
Michel Heinen Visspecialist 
Nienhuis BV                             
Opdrachten.nl
Orphisch BV                             
Otto van Veen
P. Damen Holding BV                     
Paans Installatiebedrijf                
Paardenpension Den Hartog 
ABB Ontwikkeling B.V.                             
Peter Van Soest heren mode              
Physical Performance                    
Physiofit
Ponderosa                               
Post Metaalbewerking B.V.
Quick                                   
R C Inspection                          
‘t Raadhuis Eten & Drinken
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
Sporting ID Group 
Stichting Exploitatie de Til Groep                      
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 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                                                                                                    

Onze 
club

Onze 
club Clubacties

Houd met 

z’n allen de 

contributie 

laag!

Vanuit de sponsorcommissie worden, naast het aantrekken 

van sponsoren, al een aantal jaren acties georganiseerd. 

Acties die een bijdrage leveren aan de vaste lasten van de club, 

zoals het beheer van ons complex, maar ook sportmateriaal 

als ballen, doelen, etc. 

Nu de club sinds 2015 geen enkele vorm van subsidie meer 

ontvangt van de gemeente, ook niet voor de jeugdleden,  

komt de contributie steeds meer onder druk te staan. 

HOUD MET Z’N ALLEN DE CONTRIBUTIE LAAG. 

HOE DAN?

   Onze Club winkel

Wanneer u online aankopen doet en dit via de SteDoCo site doet, 

dan betaalt u dezelfde prijs voor uw product en krijgt SteDoCo een 

klein percentage van de kostprijs. 

Gaat u naar www.stedoco.nl/1062/onze-club-winkel en bekijk de 

vele online leveranciers waar u uw producten kunt bestellen. 

   De grote voorjaarsverloting

De sponsorcommissie organiseert jaarlijks de grote voorjaars- 

verloting. Vele loten voor kleine bedragen met mooie en grote 

prijzen. Leden en ook jeugdleden worden gevraagd om allen  

een klein aantal loten te verkopen. 

   Raddraaien

Ook het raddraaien in de kantine na alle thuiswedstrijden  

van heren 1 wordt georganiseerd door de sponsorcommissie.  

Er worden 3 ronden gedraaid met mooie prijzen. 

   Vriendenloterij

Wilt u meespelen in de Vriendenloterij, dan ontvangt de club een 

vast bedrag per deelnemer. Speelt u al mee in de Vriendenloterij? 

Dan kunt u uw lidmaatschap koppelen aan SteDoCo. Dit najaar 

wordt een belactie georganiseerd om leden te werven. 

   Kerst- en Paasstollen

De sponsorcommissie organiseert jaarlijks ook de verkoop van 

Kerst- en Paasstollen. U ontvangt hierover een e-mail met alle 

benodigde informatie. Bestellen kan via de website. 

Draag uw steentje bij!



info@arkelwonen.nl
www.arkelwonen.nl

0183 - 56 12 77

Ontwerp
Aandacht

Passie
Vakmanschap

Interieur schets
Advies
Uniek

Ervaring
Kwaliteit

PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS
PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS

PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS
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Onderhoud installaties

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Dakbedekking

Zinkwerk

Ventilatietechniek

Airconditioning

Warmtepomptechniek

Zonne-energie

Energieweg 21
4231 DJ MEERKERK

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

Installatiebedrijf Stravers is al ruim 50 jaar werkzaam 
in o.a. de regio’s Vijfheerenlanden en Molenlanden. Wij 
zijn de betrouwbare partner voor onder andere het uit-
voeren van onderhoud en het verhelpen van storingen 
aan uw installaties. U kunt denken aan installaties zoals: 
cv-ketels, mechanische ventilaties en airco’s.

Onderhoudsbeurt cv-ketel 
De vaste prijs voor een reguliere onderhoudsbeurt aan 
uw cv-ketel in Vijfheerenlanden of Molenlanden bedraagt 
€73,93 inclusief btw (prijspeil 2020). Bovengenoemde prijs 
is voor het uitvoeren van onderhoud (inclusief arbeid en 
voorrijkosten). Gebruikte materialen zijn niet inbegrepen.

Heeft u interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op 
om de mogelijkheden te bespreken.

Onderhoud voor installaties 
in Vijfheerenlanden 
en Molenlanden

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.

- verkoop
- golfclubfitting advies
- reparatie

specialist in gebruikte golfartikelen

Dutchgolfclubfitter
Fittingcentre Gorinchem | Kazerneplein 19 Gorinchem
T. +31(0)6 12374441 | www.dutchgolfclubfitter.nl
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Custom Support p40
De Paauw brood & banket p34
De Woonerije p71
DHG p95
Dutch Golfclub Fitter p97
Electro World Gorinchem p29
Euro Nordic Logistics p38
Euro-Rijn International p46
F. Both dakbedekking p23
Fijnproevertje p79
Flexcraft p11
Genpower p29
Grafisch ontwerpbureau Studio Vandaag p2
Heveto p97
Hoek en Blok accountants p78
Homa pompen p72
IJkelenstam Keukens p95
Installatiebedrijf Stravers p96
Jac. van ‘t Kruis en Zonen p61
Kras Recycling.com p60
Kortpack B.V. p17

Libra Shipping p47
Loumans Mercedes Benz p14
Machinefabriek van Nunen p17
Mulder shipyard p70
Perla AluCAst p94
PhysioFit p41
Plus Teeuw p72
Prócount adviseurs en accountants p59
‘t Raadhuis eten & drinken p79
Rainbow Benelux p61
RIWIN Hogedrukreiniging p23
Salarisspecialisten p10
Schilt Airconditioning p58
Steenplaza p52-53
Strago Electro p16
Trabor kozijnen p90
Transport Rien Boom p59
Van der Brugge makelaardij p73
Van der Straaten’s Assurantiekantoor p66
Van der Wal en Zonen v.o.f. p97
Van der Wal interieurspecialisten p47
Van Dijk Inpijn Engineering b.v. p71
Van Ekeren Kuiper makelaars p22
Van Lopik Catering en Partyservice p71
Van Soest Menswear p59
Van Zuilen mode p44
Verschoor reizen p79
Verspui Trucks p10
VHC Kreko groep  p80
Vlotstaal p20
Voetbalshop p23
Watt lamp p86-87

ACRYLAAT

SILICONE

PU-SCHUIM

DIVERSEN

TOEBEHOREN

MSP/HYBRIDE

Connect Products B.V.
Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk

Telefoon: +31 (0)347 341 916
Fax: +31 (0)347 341 645
Algemeen: info@connectproducts.nl
Verkoop: sales@connectproducts.nl

www.connectproducts.nl

Connect
Products 
Kwaliteit, 
kennis 
en service
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SteDoCo
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