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Voorwoord

Beste lezer, 

Een nieuw seizoen en ook nu weer een mooie presentatie- 

gids. Dit jaar wil ik mijn voorwoord eens beginnen met het 

bedanken van alle vrijwilligers, die ook nu weer een mooi 

blad hebben samengesteld om onze club en het nieuwe 

seizoen op een prachtige manier te presenteren. 

Op 15 april van dit jaar was het 75 jaar geleden dat onze 

voetbalvereniging is opgericht. Hoe dit is gebeurd, door 

wie en over de levensloop kunt u lezen in een mooi artikel 

in deze presentatiegids. Dit artikel is aangeleverd door  

de Historische vereniging Hoornaar-Hoogblokland-

Noordeloos en vormgegeven door Studio Vandaag, ons 

vaste ontwerpbureau dat jaarlijks veel voor ons doet.

Met z’n allen zijn we trots op 75 jaar rood en zwart, de 

prachtige club voor iedereen. Natuurlijk moeten we hier 

met z’n allen bij stil staan en moeten we dit ook met z’n 

allen vieren. Dit kunnen we helaas door de corona-

beperkingen niet zo invullen zoals we voor ogen hadden, 

maar de viering overslaan, doen we natuurlijk ook niet. 

Wanneer de coronaregels het toelaten, houden we een 

receptie. Het grote feest gaan we met z’n allen vieren  

aan het einde van het seizoen 2021-2022, op zaterdag  

2 juli 2022. Hoe we dit precies gaan doen, zal de club 

tijdig via clubsite en nieuwsbrief communiceren.

Deze voorzitter is trots en blij, dat hij ook in dit jubileum-

jaar deze mooie vereniging mag leiden. Een club vol doel- 

stellingen met sportieve prestaties, plezier en ontspanning. 

Trots op het niveau van de selectie en trots op de grote 

jeugdafdeling in deze kleine dorpen. En ook trots op de 

lagere senioren die er alles aan doen om sport en plezier 

samen te brengen. De club uit Hoornaar en Hoogblokland 

bruist van de energie en ambities. Ambities in sportieve 

prestaties, maar ook in de toekomstbestendigheid.

De ambities in sportieve prestaties liggen niet alleen, maar 

vooral bij onze op Derde Divisie acterende Heren 1. Met 

het spel van Heren 1 vermaken we niet alleen de spelende 

leden, maar vooral ook de vele supporters en liefhebbers 

van hoog niveau amateurvoetbal. Ik merk dat deze 

ambitie vele mensen bezig houdt en is het plezierig om 

hierover met deze mensen te filosoferen. Met z’n allen 

willen we winnen en proberen nog een stapje te maken 

naar het hoogste niveau. 

In het vorige seizoen, vroegtijdig afgebroken door de 

corona beperkingen, hebben we laten zien dat deze 

ambitie niet onhaalbaar is. We stonden bovenaan en  

daar willen we dit seizoen op voortborduren. Er is hard 

aan gewerkt om de organisatie met randzaken weer goed 

neer te zetten. Er is een goede samenwerking en veel 

vertrouwen tussen clubbestuur, technische commissie de 

stichting voetbalpromotie en de sponsoren. Met z’n allen 

zijn we er ons van bewust dat vertrouwen, samenwerken 

en een goede communicatie  belangrijk zijn om tot goede 

prestaties te komen.  

Aan de ambities in toekomstbestendigheid is ook hard 

gewerkt. Met de verenigingen en gemeentebestuur is er 

gewerkt aan een eensluidend subsidie- en accommodatie-

beleid in onze nieuwe gemeente Molenlanden. Door de 

grote verschillen in sportbeleid van onze voormalige, 

samengevoegde gemeenten Molenwaard en Giessen-

landen leek dit haast een onmogelijke opgave. Met veel 

overleg (via teams in coronatijden) is er een mooi nieuw 

beleid gemaakt en heeft de gemeenteraad hier zijn goed- 

keuring aan gegeven. We mogen er bijzonder trots op zijn, 

dat we met elf voetbalverenigingen in deze gemeente 

gekomen zijn tot nieuw beleid waar een ieder zich prima 

in kan vinden en hiermee de toekomstbestendigheid is 

geborgd.

Met deze presentatiegids kijken we vooral naar het 

komend seizoen en presenteren de nieuwe selectie van 

Heren 1. 

In dit voorwoord wil ik niet terugblikken op het afgelopen 

vervelende corona jaar, maar we ontkomen er niet aan 

om er in deze gids toch iets over te zeggen. Wat heeft dit 

voor de club betekend? De consequenties van de 

beperkingen waar we allemaal mee te maken hebben 

gehad. Verder in deze gids kom ik hier uitgebreider op terug.

Hiermee sluit ik dit voorwoord af en wens ik alle SteDoCo 

mensen een heel fijn en goed seizoen 2021-2022. Met z’n 

allen trots op onze club.

Uw voorzitter,

Jan den Hartog 

Nieuwe vestiging Heteren: 
Bystronic Pre-owned!

Een Bystronic 
voor ieder 
budget!

• Zoekt u een hoogwaardige machine 
voor uw metaalbewerking maar heeft 
u nog niet zoveel werk een nieuwe 

 machine rendeert?

• Zoekt u flexibiliteit hebben in uw eigen 
productieproces zonder afhankelijk te 
zijn van toeleveranciers?

 Bystronic Pre-owned
 is dé oplossing voor u!

Kijk voor het hele aanbod op 
preowned.bystronic.com

SINDS 1860

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

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

Prachtige zitgroepen, fraaie eetkamercombinaties en comfortabele 

fauteuils. Daarnaast vind u in onze uitgebreide slaapstudio een 

nieuwe collectie boxsprings van Auping en daar is natuurlijk ook nog 

onze prachtige nieuwe stoffeerafdeling. Kom vrijblijvend langs voor 

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

DESIGN EN COMFORT 
HAND IN HANDHAND IN HAND
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CUSTOMS
SUPPORT

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

CS_Adv Stedoco_210x297.indd   1CS_Adv Stedoco_210x297.indd   1 31-07-2021   14:3131-07-2021   14:31
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De Jeugdafdeling
SteDoCo 75 jaar oud maar zeker jong van geest. Dit komt mede 

door onze jeugdafdeling die, ondanks een vervelend jaar waarin 

we niet of nauwelijks aan wedstrijden zijn toe gekomen, gegroeid 

is in ledenaantal. Het afgelopen seizoen is er bij de jeugd een 

toename genoteerd van 29 leden, helaas zijn er ook een aantal 

jongens en meisjes gestopt, maar er zijn er gelukkig veel meer 

komen voetballen. 

Dit is ondenkbaar zonder de enorme inzet van alle 

vrijwilligers van SteDoCo, denk aan de onderhoudsploeg, 

de vrijwilligers achter de bar, de ontvangst op 

zaterdagochtend en onze (jeugd) trainers en leiders. 

Veelal vaders/moeders die op vrijwillige basis de 

jeugdleden trainen, en op zaterdag begeleiden. Wat zijn 

er het afgelopen seizoen leuke initiatieven opgekomen. 

Denk hierbij aan onderlinge mixtoernooitjes, onderlinge 

wedstrijden, wedstrijden van meisjesteams tegen 

jongensteams tot aan trainingen in het Lingebos.  

We kunnen het dan ook niet genoeg benoemen hoe 

belangrijk deze vrijwilligers zijn en deze nogmaals te 

bedanken. BEDANKT!! 

Gelukkig hebben we het afgelopen seizoen nog kunnen 

afsluiten met een paar wedstrijden in de Regiocup en met 

een mixtoernooi voor alle leeftijden. Dit toernooi werd 

afgesloten met een optreden van Bailey de Regt, een 

freestyle voetballer, die zowel nationaal als internationaal 

mee doet aan toernooien.

Hoe gaat het dan het komende seizoen 2021/2022?  

We hebben er goede hoop op, dat we dan weer een heel 

seizoen in het “nieuwe” normaal kunnen voetballen.  

Het komende seizoen start de jeugd afdeling van 

SteDoCo met 19 jeugdteams in de diverse competities, 

dit zijn 15 jongensteams met daarin ook een aantal 

meisjes en 4 teams met alleen meisjes. Hierover staat 

verderop in de presentatiegids meer.

Met trots kunnen we constateren dat we komend 

seizoen met een JO19 & JO18 team in de competitie actief 

zijn. Waren de afgelopen jaren deze hogere teams mager 

of niet vertegenwoordigd, komend seizoen gelukkig wel 

en is dit hopelijk een opstap richting de senioren. Verder 

hebben we een JO16, 2 teams in de categorie JO15, een 

team in de JO13-JO12 & JO11, 3 teams in de JO10 en 2 

teams in zowel de JO9 als JO8. Al met al een hele mooie 

basis voor een club als SteDoCo.

Om dit allemaal mogelijk te maken kan de jeugd van 

SteDoCo rekenen op de inzet van vele vrijwilligers zoals 

al eerder benoemd. 

Lijkt het jou ook leuk een bijdrage te leveren aan het 

spelplezier van onze jeugdleden, 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



10 11

“Water is ons element, Pompen onze kracht”

TECHNIEKWEG 16 - 18

4207 HD, GORINCHEM

T +31 - (0)183 622 212

INFO@HOMAPOMPEN.NL

WWW.HOMAPOMPEN.NL

      Analyse
 
  Selecteren
 
 Hydrauliek
 
  Aandrijftechniek
 
      Geoptimaliseerde 
         werking
             Service

EU PERSONEEL

Flexcraft European Work Support is een full service uitzendbureau 
gespecialiseerd in de internationale arbeidsbemiddeling. Wij 
ontzorgen opdrachtgevers in diverse sectoren, zoals productie, 
logistiek, tuinbouw, vlees- en voedingsmiddelenindustrie in heel 
Nederland.

088 - 730 79 00   088 - 730 79 00   |    info@@excraft.eu

BOUW, TECHNIEK & INDUSTRIE

Flexcraft Bouw, Techniek & Industrie is dé betrouwbare partner voor 
alle organisaties in de bouw, techniek of (petrochemische industrie, 
die op korte of middellange termijn en/of tijdelijk behoefte hebben 
aan extra mankracht, gemotiveerde uitzendkrachten of 
gespecialiseerde zzp’ers.

010 - 455 80 54   010 - 455 80 54   |    info@@excrafttechniek.nl

WERKEN & LEREN

Aldivèr werken & leren is één van Nederlands grootste detacheerders 
in BBL- en leerwerktrajecten in transport, logistiek & automotive. Met 
gemiddeld zo'n 500 leerlingen voor de diverse leerwerktrajecten 
weten wij als geen ander waar we het over hebben. Wij helpen graag 
jonge talenten op weg.

088 - 730 79 50   088 - 730 79 50   |    werkenenleren@aldiver.com

ZORG

Flexcraft Zorg is uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van 
werken en leren in de zorg. De werken & leren trajecten bieden 
toekomstig zorgprofessionals de mogelijkheid om zich theoretisch en 
praktisch te scholen en tegelijkertijd de opgedane kennis en 
vaardigheden in te zetten in een betaalde baan in de zorgpraktijk.

06 - 11 03 18 13  06 - 11 03 18 13  |    info@@excraft.eu

www.flexcraft.nl

Euro-Rijn Group

Beltona

Slob Financiële Dienstverlening         

Autobedrijf Van Iperen B.V.             

Verspui Trucks                           

Fysio PP

A3 van den Dool Deur-montagebedrijf 

F. Both Dakbedekking

Met M erbij

Plus Teeuw                               

T & G Terrein- en Groenvoorziening B.V. 

Boveko Bedrijfsassurantien B.V

Louwman Mercedes-Benz               

Bystronic Benelux BV                     

Adlas Metaalbewerking BV                

Inside Office BV                         

Joh. Vos Capelle BV                      

Rabobank

E.W. Versluis Grondwerken               

Merkvast                                 

Prócount adviseurs  en accountants B.V.  

Salarisspecialisten.nl                   

De Autofinancier        

Vlotstaal                 

CollectiefSponsorJeugd

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

VAN DER WAL EN ZONEN
Leasing

VAN DER WAL
Import en export

VAN DER WAL
Vans

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

www.vandijkinpijn.nl
Vlietskade 6007

4241 WP Arkel

T  (0183) 56 66 66

E  info@vandijkinpijn.nl

Gespecialiseerd in:

 machinebouw

 (offshore) metaalconstructies

 plaatbewerking

 verspaning

 reparatiewerkzaamheden
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Onze Meiden

Het leuke aan een jubileum is, dat er vaker herinneringen worden opgehaald en 

voorbij komen. Zo ben ik op zoek gegaan bij mijn opa naar foto’s van vroeger. 

Wat bij hem terug gaat naar het prille begin. Foto’s van de bouw van de eerste 

kantine, die in de basis trouwens nog wel terug te zien is als je het terrein op 

komt. Foto’s van het eerste herenteam, wat toen speelde op zaterdagavond in de 

zomer. Mijn opa begrijpt nog steeds niet waarom er tegenwoordig met het mooie 

weer een stop wordt ingelast. 

Onlangs vonden wij ook nog een krant die gemaakt is 

toen SteDoCo 25 jaar bestond. Daarin o.a. aandacht voor 

de heer D. Baron, de voorzitter van toen. Hij vierde ook 

zijn 25 jarige jubileum als voorzitter. Een bijzondere man. 

Ook ik kan mij dat nog herinneren toen ik nog voetbalde, 

heel wat jaren later dan dat hij voorzitter was. Ook het 

vrouwenvoetbal droeg hij een warm hart toe en liet dat 

geregeld aan ons merken. Verder in het krantje een stuk 

over mijn opa, Cor Huisman, zijn broers en vader. Mooi 

om te lezen wat ze allemaal voor de club deden, en 

degene die nog leven en ertoe in staat zijn, dit nog steeds 

doen. De generaties daarna hebben zich ook altijd wel 

laten zien. Zowel de mannen als vrouwen, want voor 

zover ik weet maakte dat toen al niks uit in onze familie. 

Voetballen hebben de meesten gedaan en ook naast het 

veld waren ze actief. Ook mijn moeder, Franska Slob-

Huisman. Zij was erbij toen het vrouwenvoetbal begon bij 

SteDoCo in 1972. Daarmee kan ik het bruggetje maken 

naar het vrouwen- en meidenvoetbal. Deze heeft een 

lange en mooie historie waar wij erg trots op zijn. Vele 

jaren is er op hoog niveau gespeeld door zowel de 

meiden (via de academie) als de vrouwen. Van heinde  

en verre kwamen ze naar ons complex. Inmiddels is er 

veel veranderd bij het vrouwenvoetbal en ook bij 

SteDoCo. Het mooiste is uiteraard om beide te kunnen 

bieden, recreatief en prestatief, maar als kleine club is dit 

lastig. Zeker nu er steeds meer aanbod is wat betreft 

voetballen op hoger niveau. Prachtig dat ook de meiden 

hier nu van kunnen dromen. 
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De historie van de huidige meidenafdeling is nog pril, 

want een recreatieve meidenafdeling zoals nu heeft 

SteDoCo nooit gehad. 

Het begin gaat 4 seizoenen terug: SteDoCo wilde al een 

tijdje graag een meisjesteam voor meiden uit de buurt. 

Geregeld klopten er wel meiden aan, maar niet genoeg 

voor een team. Sommige gingen dan wel bij de jongens 

spelen, maar niet alle meiden vinden dit leuk. Ze 

beginnen er niet aan, of haken uiteindelijk af. Zonde!  

Het zou zo mooi zijn als deze meiden kunnen aansluiten 

bij een meisjesteam. Een succesvol schoolvoetbal-

toernooi bleek het extra benodigde zetje te zijn. SteDoCo 

organiseerde gelijk een aantal trainingen speciaal voor 

meiden. Toen kon er gestart worden met een MO11, deze 

bestond uit 10 meiden. Al gauw ging het balletje (letterlijk 

en figuurlijk)  rollen en konden wij gedurende de 

seizoenen van 2 naar 3 en sinds afgelopen seizoen naar 

4 teams. Bijna 50 meiden lopen er inmiddels. Zo leuk om 

te zien dat ze er zoveel plezier aan beleven; aan het 

spelletje zelf, het voetballen met elkaar, maar ook aan de 

andere activiteiten die wij geregeld organiseren. Ons 

streven is dat elk meisje dat bij ons wil voetballen, dit  

ook kan. Niveau maakt ons niet uit. Als het plezier er is, 

komt de rest vanzelf! 

Met de groei van meidenafdeling is ‘onze staf’ ook 

gegroeid gelukkig. 

De begeleiders en trainers voor komend seizoen:

MO17: Henri den Burger en Erik Meijer

MO15: Nicole Versteeg en Alexander Jansen

MO13: Marian den Haak en Gerda Meijer

MO11: Mariska de Groot en Natasja van Brouwershaven.

Al deze begeleiders hebben bij SteDoCo gevoetbald  

en de meesten doen dat nog steeds. Kortom, fitte 

begeleiders dus. Sommigen hebben dochters die ook bij 

SteDoCo voetballen. Leuk om dit zo met elkaar te doen. 

Alle teams trainen op maandag en woensdag en  

soms voegen wij de teams ook samen. Wij vinden het 

namelijk erg belangrijk om het met elkaar te doen. Dit is 

leuk en soms ook gewoon nodig.

De meiden mogen ook altijd een vriendin meenemen en 

ook niet-leden zijn welkom om mee te trainen. Dus kom 

gerust eens langs als het jou leuk lijkt. 

Vrouwen 30+

Wij hebben ook een vrouwen 30+ team. Hierin zit heel 

wat historie! Een balletje trappen en herinneringen 

ophalen; een ideale combinatie.De training is op 

woensdag en af en toe worden er op vrijdagavond 

wedstrijden gespeeld. Wil jij dit ook, dan ben je van  

harte welkom! 

Rest mij nog te zeggen, dat ik voor iedereen hoop op een 

normaal seizoen, zodat wij op zaterdagochtend onder het 

genot van een bakje koffie weer kunnen genieten langs 

de lijn!

Een sportieve groet,

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

Goed eten. Daar houden we van.

Teeuw

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

SCOORSCOOR
PAKKETPAKKET

KORTINGKORTING

Wijk en Aalburg
Anjelierstraat 35
T 0416 - 724600

Werkendam
Van Randwijklaan 49
T 0183 - 501598

www.vanderstraaten.nl

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen

Werkendam
Zelfstandig Adviseur
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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

info@arkelwonen.nl
www.arkelwonen.nl

0183 - 56 12 77

Ontwerp
Aandacht

Passie
Vakmanschap

Interieur schets
Advies
Uniek

Ervaring
Kwaliteit
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Mark Peeters

TEAMMANAGER

17-07-1972 

Piet Klein

MATERIAALMAN

02-09-1948 

Frans Adelaar

TRAINER

05-12-1960 

NIEUW

Hennie Schrijver-Welbie

VERZORGER

03-12-1967 

Goof Verspuij

MATERIAALMAN

22-09-1945 

Petar Stošković

KEEPER

25-07-1993 1

Cor Lems

ASSISTENT TRAINER

08-11-1958 

Eric Plieger

KEEPERS TRAINER

08-11-1958 

Heren 1
De Heren 1 selectie, met de bijbehorende staf, is het visitekaartje van SteDoCo. Ook komend seizoen 

wordt er gespeeld op het niveau Derde Divisie. Vele supporters en voetballiefhebbers kijken jaarlijks  

weer met belangstelling naar eventuele mutaties in deze SteDoCo groep. Bijgaand presenteren we  

de nieuwe selectie met staf en ondersteuning. Bij de staf is, naar dit seizoen toe, niets gewijzigd.  

De eindverantwoordelijke hoofdtrainer is ook in het komende seizoen Frans Adelaar. Hij wordt hierbij  

op het veld, net als vorig seizoen, geassisteerd door assistent trainer Cor Lems en keeperstrainer  

Eric Plieger. In de spelersgroep zijn wel een aantal mutaties doorgevoerd. 

Etiën Mariana

VERDEDIGING

13-09-1994 2

Grote poster op de omslag! 
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Vincent Verheul 

AANVAL

24-02-1991 11

Milad Intezar

MIDDENVELD

04-11-1992 8

Joran Schröder

MIDDENVELD

08-03-1993 10

Benjamin van Wanrooij

MIDDENVELD

04-09-1990 7

Olivier Pilon

AANVAL

06-11-1993 9

NIEUW

Jeroen Sterrenburg

MIDDENVELD

04-05-1996 12

Jochem van der Werff

KEEPER

13-05-2003 22

Mitchell de Zwart 

VERDEDIGING

29-09-1992 18

Guytano dos Santos

MIDDENVELD

19-02-1993 20

Simon van Zeelst

MIDDENVELD

23-02-1994 16

Laurens van der Voort 

VERDEDIGING

17-05-1994 14

Giovanni Hiwat

AANVAL

11-11-1993 13

Ibi Touré

MIDDENVELD

01-01-1995 15

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Stephan Veenboer 

KEEPER

29-11-1987 19

NIEUW

Yannick Cortie

VERDEDIGING

07-05-1993 5

Bryan Jongeneel 

VERDEDIGING

19-04-1994 4

Ingo van Weert

VERDEDIGING

08-02-1994 3

Steven Edwards

VERDEDIGING

15-01-1991 6

NIEUW
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| 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.

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

op het gebied van transport en logistiek. Wij beschikken over 

diverse opslagruimtes en overslagfaciliteiten in Moerdijk.  

U kunt bij ons terecht voor een zeer uitgebreide dienstverlening 

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

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

DOE WAAR JE GOED IN DOE WAAR JE GOED IN 
BENT, UW ICT: BENT, UW ICT: 

ONS WERKONS WERK

VLIETSKADE 9009 | 4241WT | ARKELVLIETSKADE 9009 | 4241WT | ARKEL
0183 56 77 77 | WWW.CASE-ICT.NL0183 56 77 77 | WWW.CASE-ICT.NL

0099693.pdf   1 1-8-2013   10:44:10
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Competitieschema
     WD1      21 augustus 2021

VVOG - DOVO

AFC Ajax - DVS’33 Ermelo

Hoek - Barendrecht

Staphorst - VVSB

Sportlust ‘46 - SteDoCo

Sparta Nijkerk - ODIN’59

FC Lisse - ACV

Excelsior ‘31 - Ter Leede

Harkemase Boys - Goes

     WD4      11 september 2021

Hoek - Harkemase Boys

Ter Leede - Goes

ACV - Sparta Nijkerk

ODIN’59 - FC Lisse

Barendrecht - Staphorst

VVSB - VVOG

DOVO - AFC Ajax

DVS’33 Ermelo - Sportlust ‘46

SteDoCo - Excelsior ‘31

     WD7      2 oktober 2021

VVOG - Excelsior ‘31

AFC Ajax - VVSB

Sparta Nijkerk - Staphorst

FC Lisse - SteDoCo

Harkemase Boys - Barendrecht

Goes - Sportlust ‘46

ACV - Ter Leede

ODIN’59 - DVS’33 Ermelo

DOVO - Hoek

     WD10     30 oktober 2021

Staphorst - Hoek

Sportlust ‘46 - AFC Ajax

Excelsior ‘31 - FC Lisse

Ter Leede - Harkemase Boys

Goes - VVOG

Barendrecht - ODIN’59

VVSB - DOVO

DVS’33 Ermelo - Sparta Nijkerk

SteDoCo - ACV

     WD3      4 september 2021

VVOG - ACV

AFC Ajax - ODIN’59

Hoek - SteDoCo

Staphorst - Goes

Sportlust ‘46 - Ter Leede

Sparta Nijkerk - Barendrecht

FC Lisse - DOVO

Excelsior ‘31 - VVSB

Harkemase Boys - DVS’33 Ermelo

     WD6      25 september 2021

Hoek - VVOG

Excelsior ‘31 - Sportlust ‘46

Ter Leede - Staphorst

ACV - Harkemase Boys

ODIN’59 - DOVO

Barendrecht - AFC Ajax

VVSB - Goes

DVS’33 - Ermelo FC Lisse

SteDoCo - Sparta Nijkerk

     WD9      16 oktober 2021

VVOG - Ter Leede

AFC Ajax - Staphorst

Sparta Nijkerk - Hoek

FC Lisse - Barendrecht

Harkemase Boys - VVSB

Goes - Excelsior ‘31

ACV - Sportlust ‘46

ODIN’59 - SteDoCo

DOVO - DVS’33 Ermelo

     WD122     13 november 2021

AFC Ajax - FC Lisse

Staphorst - VVOG

Sportlust ‘46 - ODIN’59

Excelsior ‘31 - Harkemase Boys

Ter Leede - DOVO

Goes - Sparta Nijkerk

Barendrecht - SteDoCo

VVSB - Hoek

DVS’33 - Ermelo ACV

     WD2      28 augustus 2021

Ter Leede - FC Lisse

Goes - AFC Ajax

ACV - Hoek

ODIN’59 - VVOG

Barendrecht - Excelsior ‘31

VVSB - Sportlust ‘46

DOVO - Sparta Nijkerk

DVS’33 Ermelo - Staphorst

SteDoCo - Harkemase Boys

     WD5      18 september 2021

VVOG - SteDoCo

AFC Ajax - Ter Leede

Staphorst - Excelsior ‘31

Sportlust ‘46 - Barendrecht

Sparta Nijkerk - VVSB

FC Lisse - Hoek

Harkemase Boys - ODIN’59

Goes - DVS’33 Ermelo

DOVO - ACV

     WD8      9 oktober 2021

Hoek - ODIN’59

Staphorst - FC Lisse

Sportlust ‘46 - Harkemase Boys

Excelsior ‘31 - AFC Ajax

Ter Leede - Sparta Nijkerk

Barendrecht - Goes

VVSB - ACV

DVS’33 Ermelo - VVOG

SteDoCo - DOVO

     WD11     6 november 2021

VVOG - Barendrecht

Hoek DVS’33 - Ermelo

Sparta Nijkerk - AFC Ajax

FC Lisse - Sportlust ‘46

Harkemase Boys - Staphorst

ACV - Goes

ODIN’59 - Ter Leede

DOVO - Excelsior ‘31

SteDoCo - VVSB

vanderbrugge.nl
Meer weten over onze aanpak? kijk snel op

Benieuwd wat uw 
huis waard is?

0183 635 011

Bel voor een gratis
waardebepaling
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Competitieschema
     WD1      19 maart 2022

VVOG - AFC Ajax

Hoek - Staphorst

Excelsior ‘31 - Goes

Harkemase Boys - DOVO

ACV - FC Lisse

ODIN’59 - Sparta Nijkerk

Barendrecht - Sportlust ‘46

VVSB - DVS’33 Ermelo

SteDoCo - Ter Leede

     WD1      20 november 2021

VVOG - Sportlust ‘46

Hoek - Ter Leede

Sparta Nijkerk - Excelsior ‘31

FC Lisse - VVSB

Harkemase Boys - AFC Ajax

ACV - Staphorst

ODIN’59 - Goes

DOVO - Barendrecht

SteDoCo - DVS’33 Ermelo

     WD4      9 april 2022

AFC Ajax - ACV

Staphorst - SteDoCo

Sportlust ‘46 - VVOG

FC Lisse - Sparta Nijkerk

Ter Leede - Excelsior ‘31

Goes - Hoek

Barendrecht - VVSB

DOVO - ODIN’59

DVS’33 Ermelo - Harkemase Boys

     WD4      11 december 2021

AFC Ajax - SteDoCo

Sportlust ‘46 - Staphorst

Sparta Nijkerk - FC Lisse

Excelsior ‘31 - Hoek

Harkemase Boys - VVOG

Ter Leede - DVS’33 Ermelo

Goes - DOVO

ACV - ODIN’59

VVSB - Barendrecht

     WD7      30 april 2022

Hoek - Excelsior ‘31

Sparta Nijkerk - Harkemase Boys

FC Lisse - Goes

Ter Leede - Barendrecht

ACV - VVOG

ODIN’59 - VVSB

DOVO - Staphorst

DVS’33 Ermelo - AFC Ajax

SteDoCo - Sportlust ‘46

     WD7      29 januari 2022

AFC Ajax - Goes

Hoek - FC Lisse

Staphorst - Harkemase Boys

Sportlust ‘46 - Excelsior ‘31

Ter Leede - ACV

Barendrecht - VVOG

VVSB - Sparta Nijkerk

DOVO - SteDoCo

DVS’33 - Ermelo ODIN’59

     WD10     28 mei 2022

VVOG - Hoek

AFC Ajax - DOVO

Staphorst - Ter Leede

Sportlust ‘46 - DVS’33 Ermelo

Excelsior ‘31 - ODIN’59

Harkemase Boys - ACV

Goes - SteDoCo

Barendrecht - Sparta Nijkerk

VVSB - FC Lisse

     WD10     19 februari 2022

VVOG - VVSB

AFC Ajax - Sportlust ‘46

Sparta Nijkerk - Ter Leede

FC Lisse - DVS’33 Ermelo

Excelsior ‘31 - Barendrecht

Harkemase Boys - SteDoCo

Goes - Staphorst

ACV - DOVO 14:30

ODIN’59 - Hoek

     WD3      2 april 2022

VVOG - Goes

Hoek - DOVO

Sparta Nijkerk - Sportlust ‘46

Excelsior ‘31 - DVS’33 Ermelo

Harkemase Boys - Ter Leede

ACV - Barendrecht

ODIN’59 - Staphorst

VVSB - AFC Ajax

SteDoCo - FC Lisse

     WD3      4 december 2021

VVOG - Sparta Nijkerk

Hoek - Goes

FC Lisse - Harkemase Boys

ACV - AFC Ajax

ODIN’59 - Excelsior ‘31

Barendrecht - Ter Leede

DOVO - Sportlust ‘46

DVS’33 - Ermelo VVSB

SteDoCo - Staphorst

     WD6      23 april 2022

VVOG - Harkemase Boys

AFC Ajax - Hoek

Staphorst - ACV

Sportlust ‘46 - FC Lisse 

Excelsior ‘31 - Sparta Nijkerk

Goes - ODIN’59

Barendrecht - DOVO

VVSB - SteDoCo

DVS’33 Ermelo - Ter Leede

     WD6      22 januari 2022

VVOG - DVS’33 Ermelo

AFC Ajax - Barendrecht

Sparta Nijkerk - DOVO

FC Lisse - Ter Leede

Excelsior ‘31 - Staphorst

Harkemase Boys - Hoek

Goes - VVSB

ACV - SteDoCo

ODIN’59 - Sportlust ‘46

     WD9      21 mei 2022

Hoek - VVSB

Sparta Nijkerk - VVOG

FC Lisse - Staphorst

Ter Leede - Sportlust ‘46

ACV - Excelsior ‘31

ODIN’59 - Harkemase Boys

DOVO - Goes

DVS’33 Ermelo - Barendrecht

SteDoCo - AFC Ajax

     WD9      12 februari 2022

Hoek - Sparta Nijkerk

Staphorst - AFC Ajax

Sportlust ‘46 - ACV

Ter Leede - ODIN’59

Barendrecht - Harkemase Boys

VVSB - Excelsior ‘31

DOVO - FC Lisse

DVS’33 - Ermelo Goes

SteDoCo - VVOG

     WD122     12 maart 2022

AFC Ajax - Harkemase Boys

Staphorst - Sportlust ‘46

Sparta Nijkerk - SteDoCo

FC Lisse - Excelsior ‘31

Ter Leede - VVOG

Goes - Barendrecht

ODIN’59 - ACV

DOVO - VVSB

DVS’33 Ermelo - Hoek

     WD2      26 maart 2022

AFC Ajax - Excelsior ‘31

Staphorst - Barendrecht

Sportlust ‘46 - VVSB

Sparta Nijkerk - ACV

FC Lisse - ODIN’59

Ter Leede - Hoek

Goes - Harkemase Boys

DOVO - VVOG

DVS’33 Ermelo - SteDoCo

     WD2      27 november 2021

AFC Ajax - VVOG

Staphorst - DOVO

Sportlust ‘46 - Hoek

Excelsior ‘31 - ACV

Harkemase Boys - Sparta Nijkerk

Ter Leede - SteDoCo

Goes - FC Lisse

Barendrecht - DVS’33 Ermelo

VVSB - ODIN’59

     WD5      16 april 2022

VVOG - FC Lisse

Hoek - Sportlust ‘46

Sparta Nijkerk - Goes

Harkemase Boys - Excelsior ‘31

ACV - DVS’33 Ermelo

ODIN’59 - AFC Ajax

VVSB - Staphorst

DOVO - Ter Leede

SteDoCo - Barendrecht

     WD5      15 januari 2022

Hoek - AFC Ajax

Staphorst - ODIN’59

Sportlust ‘46 - Sparta Nijkerk

FC Lisse - VVOG

Ter Leede - VVSB

Barendrecht - ACV

DOVO - Harkemase Boys

DVS’33 Ermelo - Excelsior ‘31

SteDoCo - Goes

     WD8      14 mei 2022

VVOG - ODIN’59

AFC Ajax - Sparta Nijkerk

Staphorst - DVS’33 Ermelo

Sportlust ‘46 - DOVO

Excelsior ‘31 - SteDoCo

Harkemase Boys - FC Lisse

Goes - ACV

Barendrecht - Hoek

VVSB - Ter Leede

     WD8      5 februari 2022

VVOG - Staphorst

Sparta Nijkerk - DVS’33 Ermelo

FC Lisse - AFC Ajax

Excelsior ‘31 - DOVO

Harkemase Boys - Sportlust ‘46

Goes - Ter Leede

ACV - VVSB

ODIN’59 - Barendrecht

SteDoCo - Hoek

     WD11     5 maart 2022

Hoek - ACV

Staphorst - Sparta Nijkerk

Sportlust ‘46 - Goes

Excelsior ‘31 - VVOG

Ter Leede - AFC Ajax

Barendrecht - FC Lisse

VVSB - Harkemase Boys

DVS’33 Ermelo - DOVO

SteDoCo - ODIN’59
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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

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

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
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Hennie en Eric, 
twee echte liefhebbers!
Net onder de douche vandaan en nadat enkele spelers na  

de training nog zijn behandeld, stappen keeperstrainer Eric Plieger 

en verzorger Hennie Schrijver-Welbie op zaterdag 24 juli 2021  

de bestuurskamer van SteDoCo in. Klaar voor het interview.

Vanmorgen is er onder leiding van trainer Frans Adelaar 

stevig getraind zodat er een goede basis ligt voor het 

komende seizoen. Eric heeft de drie keepers onder 

handen genomen. Terwijl Hennie de spelers van 

verzorging heeft voorzien, zowel voor, tijdens als na  

de training. 

“Business as usual” zou je zeggen, want Hennie en  

Eric zijn al jaren bij club en bij het eerste elftal betrokken. 

Ze horen wat dat betreft bij het meubilair van SteDoCo. 

Twee personen die opgaan in de sport, maar vooral in  

het voetbal. Beiden hebben op het voetbalveld al een 

lange geschiedenis. Daarbij is er tussen de twee ook  

een parallel te trekken. Beiden zijn in het verleden  

keeper geweest en maken inmiddels voor het 7e en 

respectievelijk het 9e seizoen onderdeel uit van de 

medische en technische staf van de A-selectie. 

Clubgebonden dus!

Hennie Schrijver heeft een heel verleden met SteDoCo. 

De inmiddels 53-jarige verzorgster groeide op in 

Heukelum waar ze lid werd van de plaatselijke 

voetbalvereniging. Daar trok ze voor het eerst de 

keepershandschoenen aan. Vervolgens maakte ze  

de overstap naar SteDoCo. Het eerste seizoen stond 

Hennie op doel bij het 2e elftal, om het seizoen daarop  

de overstap naar het 1e elftal te maken. In die periode  

gaf Hennie o.a. ook keeperstraining aan Femke Klomp. 

In 1992 hing ze de handschoenen aan de wilgen 

SteDoCo bleek echter meer dan alleen voetbal te zijn. 

In 1991 trouwden Adrie en Rina Schrijver, ook al jaren 

actief voor de club, en in die periode werd ze door Jannie 

en Rina gekoppeld aan Kees Schrijver. De eerste dans 

met Kees werd gemaakt op de bruiloft van Adrie en Rina, 

de gevolgen van die dans zijn bekend. Als snel daarna 

getrouwd met Kees om vervolgens twee dochters, 

Brenda en Manouk, op de wereld te zetten. 

In 1998 verhuisde de familie vanuit Hoogblokland  

naar Heukelum en daar ging Brenda voetballen bij  

vv Heukelum. Vervolgens maakte zij de overstap naar 

GJS om daarna lid te worden van de voetbalacademie 

van SteDoCo.  Hennie en Kees werden als vrijwilliger 

actief rondom de organisatie van de voetbalacademie.  

Dit is snel opgeschreven maar in deze rol is Hennie  

zo’n 10 jaar actief geweest. In die periode werd ook de 

interesse aangewakkerd voor de rol van sportmasseur  

en verzorger. Een studie werd hiervoor opgepakt en  

met succes afgerond, met als resultaat dat Hennie 4 jaar 

als verzorgster van de dames optrad. In het seizoen 

2015-2016 trad zij toe tot de medische staf van Heren 1 

omdat de toenmalige verzorger Marius Pantophlet er 

mee stopte. 7 seizoenen verder en Hennie verricht nog 

steeds dit werk met plezier. Soms ook als vertrouwens-

persoon. Het is niet voor niets dat Hennie de afgelopen 

jaren een bijzondere band opbouwde met verschillende 

jongens.  
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Eric Plieger kan ook terugkijken op een succesvolle  

en mooie carrière als keeper. De doelman maakte de 

gouden tijden mee bij het Gorkumse Unitas. Streed mee 

om het landskampioenschap en weigerde tijdens zijn 

loopbaan een contract bij NAC. Zoals hij in verschillende 

interviews aangeeft, was hij geen bijzonder talent en 

moest hij er hard voor werken om alles uit zijn carrier te 

halen. En dat is gelukt.

Sport was overigens de uitlaatklep maar ook de verbinding 

binnen het gezin Plieger. Hij groeide op in Lexmond, met 

vier broers en een zus. Wielrennen stond in die periode 

centraal. Niettemin ging Eric voetballen, uiteraard bij de 

plaatselijke trots Lekvogels. Eerst als spits en vanaf de 

D’tjes als keeper. 

Zijn talent werd gezien zodat hij op veertienjarige leeftijd 

werd geselecteerd voor de regioselectie van de KNVB, 

district Utrecht. Een mooie periode want toentertijd 

speelde hij met spelers als Ton du Chatinier en Dwight 

Lodeweges. Daarbij was hij ook nog eens de opvolger 

van Hans van Breukelen, die twee jaar ouder is.

Bij Lekvogels stond Eric op zijn zestiende al op doel van 

het eerste elftal. Ook bijzonder om dat op die leeftijd al  

te bereiken. Dit bleek niet onopgemerkt want Elinkwijk  

en Unitas toonden al snel hun interesse. Uiteindelijk werd 

de keuze voor Unitas gemaakt. Door de blessure van de 

eerste keeper kwam Eric in het eerste seizoen gelijk op 

de goal. Het tweede seizoen was lastiger; Eric verloor  

de slag van Harry Hentenaar. Zo jong en eigenwijs als  

hij was ging hij hier niet mee akkoord en maakte de 

overstap naar zaterdagderdeklasser vv Groot-Ammers. 

Deze overstap resulteerde in twee mooie jaren als keeper 

in een sterk elftal met o.a. Leo Boele, Jan Mourik, Geert 

Ouweneel en Gorcumer Gerrit Hakvoort.

Ook in Ammers bleef zijn talent niet onderbelicht. Eric 

werd door NAC uitgenodigd voor een stage van twee 

weken. Een semi-profcontract kon getekend worden.  

Jo Jansen was indertijd de trainer en in het eerste 

speelden destijds o.a. Martien Vreijsen en Ton Lokhof.  

Dit contract was echter niet te combineren met zijn werk 

en NAC was niet in staat om ander werk te regelen. Het 

contract werd om die reden niet getekend. Vervolgens 

klopte Feyenoord nog een keer op de deur maar de 

toenmalige trainer Clemens Westerhof vond Eric, net  

21 jaar, na afloop van de proeftraining te oud.

Een terugkeer naar Unitas was het gevolg  waar hij na 

anderhalf jaar Hentenaar in het doel opvolgde. Hij stond 

vervolgens 10 jaar onder de lat. 10 prachtige jaren, met 

kampioenschappen en degradaties. In een eerder 

gegeven interview las ik een mooie quote van Eric en  

dat is ook typerend voor hem “Je moet degradaties 

meemaken om van kampioenschappen te kunnen 

genieten”.  Ook met een opmerking, dat deelname  

aan de Olympische Spelen belangrijker is dan winnen, 

kan hij niets. Dat bleek wel toen de technische staf 

zaterdagmorgen, net voor de training, nog even op 

de TV de vierde plaats van Bouke Mollema tijdens  

de wegwedstrijd meekreeg. “Net niet….jammer”.

In deze periode bij Unitas maakte Eric het kampioen-

schap in de Hoofdklasse mee door van Elinkwijk te 

winnen en werd gespeeld om het algemeen 

kampioenschap van Nederland, tegen De Treffers  

en TOP Oss. Uiteindelijk keepte de altijd gedreven  

maar rustige Plieger tot zijn 32ste in het eerste waarna  

hij met vrienden nog jaren actief was in lagere elftallen.  

De laatste jaren speelde hij nog bij Unitas in de 

onderlinge zeven tegen zeven-competitie. 

Duidelijk mag zijn dat we ook hier met een liefhebber te 

maken hebben. En dat heeft hij ook doorgeven aan zijn 

kinderen. Eric, 62 jaar en vertegenwoordiger in 

verpakkingsmaterialen, is getrouwd met Elma met wie  

hij twee sportieve kinderen, Niels en Lisanne, op de 

wereld heeft gezet. Twee kids die jarenlang op niveau 

actief zijn (geweest) in het basketballen. Eric en Elma 

zaten dan ook regelmatig op de tribune, o.a. bij Virtus 

Werkendam en Goba. 

Richting het einde van het interview wordt de vraag 

gesteld wat de afgelopen jaren het mooiste seizoen of 

moment is geweest. Hennie en Eric geven aan dat elk 

seizoen wel een bijzonder moment heeft gebracht. In de 

zeven seizoenen hebben ze dan ook met verschillende 

trainers en spelers te maken gehad. De eerste seizoenen 

met Virgil Breetveld en Ton Vonk. Vervolgens het seizoen 

met Frans Adelaar en Cor Lems, één seizoen met Gijs 

Zwaan en Cor Lems, en de afgelopen seizoenen met 

wederom Frans en Cor. Het seizoen 2017-2018 blijft een 

bijzonder seizoen. Via een 0-3 overwinning op vv Capelle 

werd promotie afgedwongen naar de Derde Divisie. Met 

een hecht team werd deze promotie in dit spannende 

seizoen afgedwongen. Een mooie samenwerking tussen 

de spelers, de trainers, de teammanager Kees van 

Gelderen en de medische staf. 

Met name de samenwerking met Kees was bijzonder.  

In eerste instantie was de kennismaking voor Hennie  

met Kees wat lastig. Kees was veeleisend en soms ook 

wat eigenwijs. De gesprekken die vervolgens tijdens 

regenachtige trainingsavonden in de dug-out werden 

gevoerd, bracht ze echter bij elkaar en er werd zelfs een 

hechte band gesmeed. Een band die ook door Eric wordt 

onderkend. Zeker in de periode dat Kees steeds meer  

te maken kreeg met zijn ziekte was het mooi dat het 

seizoen met promotie werd afgesloten. Een resultaat 

waaraan elk selectie- en teamlid heeft meegewerkt, maar 

die vooral het meest aan Kees werd gegund. 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, op 21 augustus 

staat de eerste competitiewedstrijd op het programma. 

De zware uitwedstrijd naar Woerden, tegen Sportlust’46. 

Eric is content met de samenstelling van de selectie en 

met name met de drie keepers die hij onder zijn hoede 

heeft. Hennie heeft er volop zin in, eindelijk weer 

voetballen na een lange periode waarin er geen competitie 

werd gespeeld. De vraag is echter of Hennie de eerste 

competitiewedstrijd haalt omdat ze dan eigenlijk nog op 

de camping staat. Op zaterdag de 21e staat de terugreis 

op het programma. Niettemin wordt verwacht dat Kees 

eerder terugrijdt, daarvoor staat het voetbalspelletje al te 

lang centraal in het gezin. Op naar de eerste competitie-

wedstrijd en op naar een mooie competitie. We gaan het 

in ieder geval weer met elkaar beleven.

Johan van der Werken
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LED scherm
ADVERTEREN 
VANAF € 25,- 
PER THUIS-
WEDSTRIJD
HEREN 1!

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? 
Mail dan naar j.delamar@ziggo.nl of bel 06 - 29 08 83 69

  Logo v.a. € 25,-
  Bedrijfsfilm v.a € 50,-
  Vertoon elke zaterdag tijdens 

    wedstrijden 9.00 - 17.00 uur
  Hoofdveld
  5 x 3 meter
  Heel seizoen
  17 thuiswedstrijden Heren 1

Rekenvoorbeeld 1:
LOGO 5x thuiswedstrijd Heren 1
= 5 x € 25,- = € 125,-

Rekenvoorbeeld 2:
LOGO 17x thuiswedstrijd Heren 1
= 17 x € 25,- = € 425,-

Rekenvoorbeeld 3:
FILM 17x thuiswedstrijd Heren 1
= 17 x € 50,- = € 850,-

 

17 wedstrijden 

adverteren?

TOTO KNVB Beker

wedstrijden 

GRATIS3	 Kunststof kozijnen, 
 ramen en deuren

3	 Aluminium kozijnen, 
 ramen en deuren

3	 Dakkapellen

3	 Gevelbouw

3	 Terrasoverkapping

3	 Raamaccessoires

3	 IDA aluminium 
 steellook binnendeuren
 (eigen productie)

SHOWROOM GIESSENBURG
Ambachtsweg 6  |  3381 LN Giessenburg
T 0184 - 65 35 85  |  E info@trabor.nl  |  I www.trabor.nl

25 jaar vakmanschap
gecombineerd met passie
Trabor Gevelprojecten is uw specialist op het gebied van kozijnen,

ramen en deuren. Met recht kunnen wij zeggen dat geen uitdaging ons

te groot is. Of het nu gaat over het vervangen van één kozijn of het

leveren en monteren van de kozijnen op nieuwbouwprojecten.

U bent bij ons aan het juiste adres. Al 25 jaar.

“MET ELKAAR IEDER
PROJECT TOT EEN
SUCCES MAKEN.

DAT IS WAT TELT!”
OPRICHTER JOHAN VAN PEET

Trabor_210x297mm_vvSchelluinen.indd   1Trabor_210x297mm_vvSchelluinen.indd   1 24-8-2021   20:44:3224-8-2021   20:44:32
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Wim den Braven loopt bij SteDoCo aan de Groeneweg 

met een aantal petten op. Hij is voorzitter van Businessclub 

Temporalis, sponsor, technisch directeur en supporter.

Wim den Braven (57) is samen met Johan van der  

Werken verantwoordelijk voor het samenstellen van de 

selectie, natuurlijk in overleg met hoofdtrainer Frans 

Adelaar. “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.” Dit  

seizoen kreeg SteDoCo te maken met twee last minute 

opzeggingen van spelers. Daardoor was de selectie van 

Adelaar te smal. In zijn vakantie deed Den Braven er  

alles aan om de selectie op het vereiste aantal van 

achttien veldspelers en drie doelmannen te houden.  

Half augustus was dit ondanks de vele contacten, nog 

niet gelukt. Wel circuleerden al namen van een tweetal 

interessante spelers. 

SteDoCo zet Hoornaar en Hoogblokland, met slechts 

3000 inwoners, op de kaart. De club telt ongeveer  

600 leden en dat geeft ook exposure buiten de regio. 

SteDoCo begon vorig seizoen uiterst succesvol. Toen  

de competitie door corona na zes wedstrijden werd 

afgebroken, was de equipe van Adelaar koploper.  

Den Braven: “Wij staan echt serieus op de kaart.  

SteDoCo hoort op dit moment bij de 27 hoogst 

genoteerde zaterdag-amateurclubs van Nederland.  

Ik blijf bescheiden in mijn uitlatingen, maar de ambitie 

van de club is om het eerste elftal naar de Tweede  

Divisie te brengen, want wat is er mooier dan voetballen 

tegen IJsselmeervogels, AFC, Kozakken Boys, ASWH, 

Quick Boys en Spakenburg. Maar de tijd zal het leren. 

In november weten wij mogelijk waar wij echt staan. 

Bovendien hebben wij in september nog een beker-

wedstrijd in de tweede voorronde van de TOTO  

KNVB-beker tegoed. Ik hoop dat wij een aantrekkelijke 

tegenstander krijgen.”

“Wij hebben in de aanloop naar dit seizoen voor mijn 

gevoel een dubbelslag geslagen”, vervolgt Den Braven. 

“In de eerste plaats hebben wij Joran Schröder kunnen 

behouden. Er was veel interesse voor hem. Hij is na  

vijf seizoenen SteDoCo gaan praten met IJsselmeer-

vogels, Spakenburg en Kozakken Boys. Eigenlijk mag 

hij bij ons niet weg. Joran is een kind van de club 

geworden. Wij hopen dat hij ons samen met zijn nieuwe 

kompaan voorin, Olivier Pilon, dat is de andere klapper 

die wij gemaakt hebben, naar de Tweede Divisie kan  

gaan brengen.”

Klik

“Met de komst van de nieuwe spelers heb ik het  

gevoel dat er onderling een goede klik is. Bovendien 

beschikken wij met Stephan Veenboer en Petar 

Stoskovic over twee doelmannen die elkaar in kwaliteit 

niets toegeven. Ik ben benieuwd wie eerste keuze wordt. 

Naar onze inschatting staat er een betere selectie dan 

vorig seizoen. En natuurlijk verwachten wij veel van ons 

koppel Schröder/Pilon.” 

In navolging van veel divisieclubs start ook SteDoCo 

volgend seizoen mogelijk met een team van spelers tot 

23 jaar. “Daarmee kunnen wij mogelijk jonge talentvolle 

spelers dichter tegen ons eerste elftal brengen”, merkt 

Den Braven op. “Met goede trainers moeten wij kunnen 

gaan opleiden.”

Veel bereikt

“Wij zijn trots op wat wij met ons cluppie bereikt hebben, 

maar wij zitten als Temporalis niet stil. Als wij kunnen 

doorgroeien zullen wij dat niet laten”, verzekert Den 

Braven. “Dat is goed voor SteDoCo en goed voor de 

business in de regio, want daar is Temporalis voor 

bedoeld.”

Ooit doet Den Braven 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.”

‘Eens gaat SteDoCo 
een vervolgstap naar de 
Tweede Divisie maken’

Temporalis werd opgericht in 2003. 

Het bestuur wordt gevormd door: 

• Wim den Braven (voorzitter) 

• Hans de Paauw (secretaris)

• Albert van Ommen (penningmeester) 

Aantal leden: 140

Sponsorbedrag: 800 euro

Temporalis faciliteert SteDoCo breed. Een deel 

gaat naar de A-selectie om te trachten op het 

hoogste niveau te voetballen. Verder worden 

gelden binnen alle geledingen van de club 

gedoneerd. Daarnaast belegt Temporalis netwerk-

avonden en businessbijeenkomsten. Johan 

Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp 

waren al eens sprekers aan de Groeneweg in 

Hoornaar. 
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A. van Iperen

A3 van den Dool Deur- montage Bedrijf 

Aann.bedr. J. van Daalen BV

Abalco Service

ADLAS Metaalbewerking B.V.

Adm. Kantoor Kievits BV

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

BORO Advies & Consultancy

Bouwonderneming Stout BV

Boxman / van Wijk

Boxman-van Wijk Installatie techniek

Business Capital Insurance B.V.

Butrol B.V.

C. Kroon Montage

C&W Groep

Care IS vermogensbeheer

Combined Cargo Terminals BV

D. Kniep

Damen Shipyards

De Gier Woon en Slaapadviseurs BV

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

Eurosalt Handelmaatschappij BV

F. Both Dakbedekkingen

Fas BV

Flexcraft Techniek

Frans de Bruyn Steenplaza BV

G. Verspui

Glashandel J.L. van Es

Golfpark Almkreek

Goud Advocaten

H. de Bruijn relatiegeschenken BV

H. Woltman

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

Installatiebedr. 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 

Keukenloods BV 

Klop Watersport BV

Kok Projects

Korevaar Logistics BV

Kortpack B.V.

Koster Elektrotechniek BV

Kras Recycling

Kromme Giessen Holding BV

Leeden Mandwerk Import/export

Leen Post Banden BV 

Libra Shipping 

Looijen Schilderwerken en Bouwonderhoud

Louwman Mercedes-Benz

Lukoil Oil Company

Martin Stout Beheer BV

MB Catering

Modehuis Verschoor

Mondain 24/7

Opdrachten.nl

Optima Uitzendbureau

Palletcentrale BV

Partycentrum Hipper & Kolfbaan

Peinemann Mobilift Groep BV

Perfo Tech Asperen BV

Perla AluCast BV

Polybius Beheer B.V.

Primex

Rabobank Lek en Merwede

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

Vlot Staal B.V.

W.A. Verspui
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Altijd een financial
Bij ons wordt u altijd  
geholpen door iemand  
die zelf een financiële 

achtergrond heeft. Wij zijn 
namelijk zelf financial.

Nooit standaard
Elk vraagstuk is anders,  

elke organisatie en situatie 
is immers uniek. Wij schieten 

nooit met hagel, maar  
leveren maatwerk.

Concrete oplossing
Ons zorgvuldig  

opgebouwde netwerk  
van financials is groot.  
Of u nu een interim of  
vaste oplossing zoekt.

Transparante tarieven
Wij houden van  

transparantie en draaien 
er niet omheen. De enige 

manier voor een langdurige 
samenwerking.

Wij bemiddelen 
Controllers, Finance Managers, CFO’s, Administrateurs, Projectcontrollers

Wij werken landelijk.
T 0184 - 621010  •  E intermediair@financials.nl  •  www.financials.nl

Interim en vaste oplossingen
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ENERGIEWEG 29  |  MEERKERK  |  (0183) 35 25 44  |  WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL  |  

ONZE MERKEN CERTIFICERINGEN

AIRCONDITIONING
Duurzaam, gasloos en energie-efficiënt.

LUCHTKANALEN
Complete klimaatinstallaties op maat.

LUCHTTECHNIEK
TROX voorraadhouder: voor 14.00 uur  

besteld, morgen in huis.

De Schilt bedrijven zijn totaalspecialisten in binnenklimaat en zorgen voor een comfortabel klimaat in de meest 
uiteenlopende situaties. De drie bedrijven Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek 
vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig 

leef- en werkklimaat voor iedereen!

PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS
PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS

PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS

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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Honderd jaar voetbal

Sport voor Allen en

75 jaar SteDoCo 

In 2021 besteedt men aandacht aan het feit, dat SteDoCo 75 jaar geleden werd 

opgericht. Onderstaand artikel werpt een blik op het voetbal in onze regio die tot 

deze ontwikkeling heeft geleid. Vanwege de pandemie zijn uitsluitend digitale 

bronnen gebruikt, met name archieven van kranten. En daar was verrassend  

veel uit te halen. De informatie roept zelfs de vraag op òf SteDoCo wel in 1946 

is opgericht! 

1 Nieuwe Gorinchemsche Courant 27 april 1921
2 http://resources.huygens.knaw.nl/sportbondenclubsperiodieken/gids/verenigingen?start=7950&sort_on=plaats
3 Schoonhovensche Courant 9 juni 1922
4 De Gorcumer, 14 januari 1933 pag. 9
5 Schoonhovensche Courant 7 juli 1933
6 Nieuwe Gorinchemsche Courant 6 september 1933 p. 1 

Hoogblokland

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in onze 

dorpen al voetbalclubs. Hoogblokland gaf in april 

1921 de aftrap met de oprichting van H.F.C. De 

oprichting was kennelijk een weinig opzienbaren-

de gebeurtenis, want de krant meldde slechts dat 

“Alhier is opgericht een voetbalclub, welke 

verscheidene leden telt.” 1 Later veranderde de 

naam in Blokland en weer later in Hoogblokland. 

Naamsveranderingen kwamen wel vaker voor, 

bijvoorbeeld om te voorkomen dat twee clubs 

dezelfde naam of afkorting hadden2. 

Hoeveel leden er waren vermeldde de krant niet, 

maar veel meer dan elf zullen het er niet geweest 

zijn. In 1922 hadden ze in ieder geval een elftal 

compleet èn een voetbalveld, want toen werden  

er in de zomer wedstrijden gehouden tussen de 

verenigingen van Kedichem, Schelluinen,  

Meerkerk en gastheer Hoogblokland.3 Het zou  

tot ver in de jaren dertig duren voor er een tweede 

elftal geformeerd kon worden. 

De Hoogbloklandse voetbalclub was een neutrale 

vereniging die uitkwam in de Dordrechtsche 

Voetbalbond. Het was een zondagvereniging en  

zij speelden op een veld aan de Beemdweg, even 

buiten het dorp.

Begin januari 1933 vond er in het dorpscafé van  

J. Vos de eerste vergadering plaats van nòg een 

neutrale voetbalclub, H.V.V. geheten.4 Secretaris 

was Joh. van der Giessen. Waar de bestaande club 

met moeite twee elftallen kon formeren, is het niet 

goed denkbaar dat er nog een bijkwam die nota 

bene ook twee elftallen had. Zeker als men 

bedenkt dat het dorp in totaal maar zo’n 800 

inwoners telde. Maar onmogelijk is het zeker niet.

Misschien is het zo gegaan: in 1933 richtten een 

aantal clubs een regionale “zomeravondcompetitie” 

op. Die wedstrijden werden op zaterdagavond 

gespeeld en dus konden degenen die niet op 

zondag wilden spelen daar ook aan mee doen.  

Zij verenigden zich in H.V.V. Mogelijk waren er ook 

spelers die in beide competities meededen.

De zomeravondcompetitie stond op zichzelf, maar 

sloot later aan bij de Dordrechtsche Voetbalbond. 

Nieuwe Gorinchemsche Courant 27 april 1921

Schoonhovensche Courant 9 juni 1922

Schoonhovensche Courant 7 juli 1933

Mogelijk was dat de reden om ook beide Hoog-

bloklandse voetbalclubs in 1938 onder één naam 

te verenigen en dat was officieel: Hoogblokland. 

Als alternatieve naam en zeker in de volksmond, 

sprak men van H.V.V.

In 1937 nam Hoogblokland ook nog deel aan de 

Gorcumse Zomeravondcompetitie. Als het om 

voetballen ging, lustten ze er wel pap van, dat is 

duidelijk.

Supporters waren er ook. In de zomer van 1933 

kon er gespeeld worden tegen de Unitas-junioren 

“om een lauwertak, welke door een ingezetene van 

Hoog-Blokland aan de H.V.V. is geschonken”.5

Ze moesten zich langs de lijn omkleden, want pas 

in dat najaar werd een kleedlokaal op het terrein 

aanbesteed.6

Gedurende de oorlogsjaren werd er geen zomer-

avondvoetbal georganiseerd. De competitie van de 

Dordrechtsche Voetbalbond ging wel zo lang 

mogelijk door met daarin Hoogblokland/H.V.V. 

 

Het Hoogbloklandse elftal in de dertiger jaren. Het tenue was een wit shirt met rode broek. Staand, vlnr: Jan van Steenis, Jan(tje)  

van Steenis, Sjaan van Steenis, Thijs Mourik, Teus Rietveld, Manus van Steenis, Piet Rietveld. Gebukt, vlnr: Rietveld, Hein Wallaard, 

Bep Rietveld. Knielend, vlnr: Leen Paardekoper, Thomas van Steenis, Kees Rietveld. Foto uit de collectie van Leen Paardekoper.
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Noordeloos

In september 1932 speelde “het jeugdige elftal van 

Noordeloos” tegen H.B.S. III uit Hoornaar.7 Beide 

clubs bestonden toen dus al, maar waren kennelijk 

niet officieel geregistreerd. Dat veranderde toen in 

1933 de zaterdagse zomeravondcompetitie werd 

gestart. Noordeloos nam als naam aan Noordelose 

Football Club.

Hoewel ze twee elftallen in het veld konden 

brengen, hielden ze het maar een paar jaar vol. 

 In 1936 moest het tweede elftal worden terug- 

getrokken.8 En er waren kennelijk meer  

problemen want in april 1937 werd het hele  

bestuur vervangen.9  

Het mocht niet baten: de club werd opgeheven.  

De honger naar de bal bleef, al zou het pas na  

de oorlog lukken een soort doorstart te maken. 

 

Hoornaar

De wedstrijd H.B.S. III tegen Noordeloos in 

september 1932 geeft ook aan dat er toen ook  

in Hoornaar werd gevoetbald. Hoornaar verloor  

uit met 5-0, de return voor eigen publiek wonnen 

ze met 4-1. Er waren toen dus al minstens drie 

H.B.S. elftallen (en bovendien junioren en ook  

nog een veteranenelftal). In de krant van 13 juli  

1932 stond dat “Hoornaar” met 6-0 van “Arkel”  

had gewonnen. 

De oprichtingsdatum is niet precies bekend, maar 

in september 1932 was er een ledenvergadering 

waarbij secretaris J. Slob Bzn. verslag deed van  

de oprichtingsvergadering, die dus daarvóór 

plaatsgehad moet hebben. Men besprak ook de 

mogelijkheid van een kleedlokaal en er was een 

verloting met diverse prijzen en één verrassing  

(dit bleek een bal gehakt te zijn!).10 Als naam werd 

H.B.S. (Houd Braaf Stand)11 gekozen.

Schoonhovensche Courant 8 mei 1933.

7 Schoonhovensche Courant  12 september 1932, p.2
8 De Vijf Rivieren 15 juni 1936
9 De Vijf Rivieren 15 04 1937 p. 6
10 Schoonhovensche Courant 21 september 1932, p. 4 en 
11 http://resources.huygens.knaw.nl/sportbondenclubsperiodieken/gids/gids/vereniging/739734455
12 Wegwijzer, maandblad uitgeverij Crezée, Ameide; Veertiende jrg. no. 3, mei 1978. 

 En: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 9 april 1971. En Algemeen Dagblad, 21 oktober 1983, pag. 5. 
13 Gorinchemsch Nieuwblad 17 feb. 1933, p. 4.
14 De Vijf Rivieren 09 05 1938 p. 6

Ook Dick Baron herinnerde zich later 1932 als 

stichtingsjaar. Naast voorzitter G. de Bruijn was  

hij –ondanks zijn zestien jaar- een van de steun- 

pilaren van het lokale en regionale voetbal.12

H.B.S. ging vliegend van start en nam het initiatief 

tot de oprichting van de zomeravondcompetitie 

van het Voetbaldistrict G.H.D.13 De zaterdag  

was voor menigeen nog gewoon een werkdag 

maar club wenste principieel niet op zondag  te 

voetballen.  De wedstrijden werden gespeeld in  

de zomermaanden om 6 uur ’s avonds. HBS  

kwam in ’34 uit in de 2e klasse B met  M.V.V. 2 

(Meerkerk), N.F.C. (Noordeloos), D.J.S. 2 (Gorinchem) 

en P.V.V. (Giessen-Nieuwkerk). Na ’38 kwam  

HBS in de Dordtse voetbalbond onder de naam 

Hoornaar voor. Op verzoek van de KNVB had  

men de naam gewijzigd omdat er al een andere 

vereniging met de naam HBS stond  ingeschreven.14

 

 

De zomeravond competitie

De letters G.H.D. komen overeen met de begin- 

letters van de plaatsen waar de initiatiefnemers 

vandaan kwamen: L. van Harten (Giessen- 

Nieuwkerk, P.V.V.),  G. de Bruijn (Hoornaar, H.B.S.) 

en G.G. Kruijt (Dalem, D.V.V.). Chauvinisten lazen  

er naar believen trouwens hun eigen plaatsnaam 

in, zoals Gorinchem, Groot-Ammers en zo meer.

Hoogbloklands H.V.V. deed van begin af aan  

mee, N.F.C. trad een jaar later toe.  Al gauw waren 

er meer dan 40 deelnemende verenigingen, 

waardoor de G.H.D. een belangrijke competitie  

was geworden.  
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15 https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2020/12/06/ghd-voetbalbond/ (Anneke Bode)
16 De Gorcumer 1 juni 1938.
17 Nieuwsblad van Gorinchem en omstreken 3 augustus 1934.
18 De Vijf Rivieren, 26 mei 1936, pag. 5.
19 De Vijf Rivieren 28 maart 1940 p. 3 en id. 4 april 1940, p. 3.
20 De Standaard, 7 februari 1937.
21 De Gorcumer, 26 april 1937 pag.10. 

Laurens van Harten uit Giessen-Nieuwkerk. 

(Foto uit kwartaalblad De Kroniek Geschiedkundige  

Vereniging Giessenburg en Schelluinen, sept. 2020).

De Gorcumer 8 mei 1933 p. 2.

De clubs werden verdeeld over twee afdelingen  

die ieder weer bestonden uit een klasse A en B. 

Er kwam op woensdagavond ook een junioren-

competitie. In het bestuur zaten vanuit  

onze dorpen A. Vuurens uit Noordeloos en  

A. Paardekoper uit Hoogblokland. Paardekopers 

dorpsgenoot H. van Steenis was commissaris  

en tot het scheidsrechterscorps trad toe dhr Dirk 

Baron uit Hoornaar.15 

 

Namen van spelers en bestuursleden uit die 

vooroorlogse periode komt men sporadisch in de 

kranten tegen. De verenigingen waren dan ook  

van een bescheiden omvang. Om een idee te 

geven: De club uit Hoogblokland had in 1934 een 

spectaculaire groei. Het ledental steeg van 23 naar 

30 (waardoor een tweede elftal mogelijk werd) en 

het aantal donateurs van 23 naar 39. Het bestuur 

dat in 1935 gekozen werd, bestond uit H. van 

Steenis, 1e voorzitter; M.P.H. van der Giessen,  

2e voorzitter; L. Paardekooper, 1e secretaris;  

A. Paardekooper, 2e secretaris; G. van Geffen  

1e penningmeester; G. Vonk, 2e penningmeester;  

J. van Steenis, commissaris en tot bode werd 

benoemd de heer Van Lent.

A. Paardekooper was in 1938 trouwens ook de 

trainer van H.B.S.16

Er is zelfs een opstelling bekend van een  

gelegenheidselftal uit 1934 waarin diverse  

dorpsgenoten meespeelden17:Schoonhovensche Courant 15 maart 1940

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 3 augustus 1934.

Namen van andere spelers uit die tijd: midden- 

velder Rietveld (H.B.S.) en M.  v.d. Giessen (H.V.V.); 

Joh van der Giessen en Dirk Baron waren scheids-

rechter.

In 1936 was de opstelling van H.B.S.: W. de Leeuw 

(doel); F.C. Baron en A.J. Sterk (achter); A. de Vries, 

D.H. Groen en A.J. Zwakhals (midden); G.C. Slob,  

W. Rietveld, C. v.d. Koppel, A. Slob en L. Baron 

(voor)18.  A. de Vries was trouwens ook penning-

meester. Wegens huwelijk  met Annie de Ridder  

en verhuizing naar Kedichem stopte Leendert 

Baron in april 1940 bij H.B.S. en kreeg voor zijn 

verdiensten een schemerlamp.19

  

G.H.D. was een op zichzelf staande, neutrale 

organisatie. Er waren in die tijd meerdere voetbal-

bonden, waaronder een Rooms-Katholieke en  

een socialistische. Pogingen van de Christelijke 

Nederlandse Voetbalbond om de clubs in te  

lijven hadden geen succes.20 Men probeerde wèl 

aansluiting te zoeken bij de “Dordrechtschen 

Voetbal Bond”. Aanvankelijk ketste dat af omdat 

die financiële eisen stelde waaraan niet voldaan 

kon worden. In 1937 kwam men toch tot een 

akkoord en opereerde G.H.D. binnen het verband 

van de D.V.B.21 Na de oorlog zou alles onder de 

vleugels van de K.N.V.B. komen.

 

Het lag niet aan Dordt, maar bestuurlijk ging het 

rammelen.  De jaarvergadering in januari 1937 werd 

matig bezocht: er waren maar vijf verenigingen 

vertegenwoordigd. Ook de voorzitter was verhinderd. 

Naast de zomercompetitie was men ook een winter- 

competitie gestart, maar die “vertoonde nogal wat 

haperingen”. En er moesten vier vacatures in het 

bestuur worden vervuld. Dit lukte en in één ervan 

werd D. Baron uit Hoornaar benoemd.

Van Harten viel uit en Baron (nog geen twintig jaar 

oud!) kreeg de taak het secretariaat en de competitie- 

leiding op zich te nemen. In 1938 was er voor de 

jaarvergadering evenmin veel belangstelling en 

ook nu was voorzitter G. de Bruijn uit Schelluinen 

afwezig in de zaal van  P. Uittenboogerd. De 

bestuursleden J. Metz en D. Baron hadden voor 

hun functie bedankt, maar bleven wel aan tot de 

volgende jaarvergadering. 
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22 De Vijf Rivieren, 21 augustus 1940, pag. 8.  En: De Gorcumer 26 april 1937 p. 10.
23 Drie dorpen in oorlogstijd, Historische vereniging Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos; 1995, p. 51.

Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ondanks alle strubbelingen zag men kans om de 

zaak aan de gang te houden, maar het volgende 

jaar bracht problemen van heel andere aard: de 

mobilisatie maakte dat er binnen de D.V.B. slechts 

een noodcompetitie kon worden gespeeld, zonder 

promotie of degradatie. De G.H.D. competitie 

verviel geheel.22 De voetballers behoorden 

uiteraard bij uitstek tot degenen die gemobiliseerd 

werden en telkens als er weer een lichting  

opgeroepen werd, ontbraken er op het appèl. 

Bovendien brak er een vorstperiode aan die  

van half december tot begin maart het voetballen 

onmogelijk maakte. Diverse clubs waren genood-

zaakt een of meer elftallen terug te trekken. 

Het waren uitzonderlijke tijden en die vroegen  

om uitzonderlijke maatregelen. Zo ging H.B.S.  

ook op zondag voetballen, een beslissing die  

niet licht genomen zal zijn.

 

Tijdens de bezetting werd er gedurende de  

eerste jaren nog wel in beperkt competitieverband 

gevoetbald, maar het werd allengs moeilijker. 

Spelers werden tewerk gesteld in Duitsland (de 

zgn. Arbeitseinsatz), zaten ondergedoken of 

hadden andere problemen waardoor ze niet 

konden aantreden. Er waren conflicten met 

N.S.B.-bestuurders (Unitas, Gorinchem), velden 

werden gevorderd of kwamen onder water te  

staan (Meerkerk), razzia’s (Hoogblokland, Arkel) er 

kwam schaarste aan van alles (voetbalschoenen, 

textiel, ballen). Met de nadering van de geallieerde 

legers kondigde de bezetter in het najaar van  

1944 de uitzonderingstoestand af kwamen 

sportwedstrijden te vervallen. In de hongerwinter 

was het geheel met voetballen gedaan. 

 

Burgemeester De Leeuw van Hoogblokland, 

Hoornaar en Noordeloos bestelde gedwee bordjes 

met “Voor Joden verboden” om bij de velden neer 

te zetten. Voor zover bekend, waren er geen 

joodse spelers en waarschijnlijk ook geen Joodse 

toeschouwers. Of de burgemeester dat deed uit 

overtuiging of om de bezetter tevreden te stellen 

met een loos gebaar is niet duidelijk. Het maakte 

tenslotte voor hem niet uit, want hij werd evengoed 

door de Duitsers ontslagen.23

De stand op 20 januari 1943 (Dordrechtsche Courant).

Dick Baron in 1991.

Schoonhovensche Courant, 13 november 1940.

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken

10 september 1943.

Wat hij voor het voetbal in ieder geval wel goed 

deed, was de benoeming van Dirk Baron tot 

ambtenaar ter gemeentesecretarie in 1942.  

Baron was een man die over de dorpsgrenzen 

heen kon kijken. Hij had ervaring met de regionale 

competitie en daar kwam nu zijn ervaring als 

ambtenaar voor drie dorpen bij. 

Dirk Baron

Tijdens de bezetting ontstond in brede lagen van 

de bevolking een groot gevoel van saamhorigheid. 

Bestaande verschillen van voor de oorlog op 

gebied van geloof, stand of politieke overtuiging 

raakten op de achtergrond en maakten plaats voor 

eendracht. Velen hunkerden ernaar deze toestand 

na de oorlog te handhaven en sàmen de schou-

ders onder de wederopbouw te zetten.

Het zullen dit soort sentimenten zijn geweest die 

voetballiefhebber Baron ertoe brachten in een 

krantenartikel een krachtig pleidooi te houden voor 

samenwerking op sportief gebied. Overigens zag 

Baron het breed maar een poging om bijvoorbeeld 

de Oranjeverenigingen nader tot elkaar te brengen 

vond geen weerklank. Zijn kracht en interesse 

lagen toch vooral bij de sport. In de krant OZO 

(Oranje Zal Overwinnen) schreef hij op 24 juli 1945 

p. 3 onder de titel “De sportbeoefening ten 

plattelande” een vlammend betoog waarin hij voor 

samenwerking pleitte. 

Zijn redenatie was als volgt. Vóór de oorlog 

hadden de dorpen, die soms nauwelijks twee 

kilometer uit elkaar liggen, ieder hun eigen 

verenigingen. Maar zijn die levensvatbaar en in 

staat om enig niveau te bieden? Baron geeft het 

antwoord aan de hand van een rekenvoorbeeld 

betreffende (uiteraard!) het voetbal. Hij stelt: je 

moet dan toch minstens twee senioren elftallen 

hebben en evenveel junioren. Met reserves kom 

 je dan op zo’n 55 spelers. Dat is op dorpsniveau 

onmogelijk te realiseren. Meer dan eens maakte  

hij mee, dat een vereniging dan ook weer werd 

ontbonden (waarschijnlijk had hij ook N.F.C.  

hierbij in gedachten). 
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24 Schoonhovensche Courant 26 november 1945.
25 Schoonhovensche Courant SC 10 en 17 december 1945.
26 De Partisaan 19 januari 1946.

Geheel in de geest van de tijd vervolgt hij:

“… Gedurende de bezetting, toen het Nederlandse volk zich zo schitterend eendrachtig toonde en tot 

samenwerking onder alle omstandigheden bereid was, mocht met een gerechtvaardigd vertrouwen 

verwacht worden, dat ook ten aanzien van het verenigingsleven, speciaal het verenigingsleven op 

de dorpen onderling, baanbrekend werk zou zijn verricht, d.w.z. dat men was gaan begrijpen, dat 

samenwerking alles vermag.

Deze verwachting gaat blijkbaar niet geheel in vervulling. Er zijn tenminste symptomen te bespeuren, 

welke niet bepaaldelijk in die richting wijzen. Begrijpt men dan niet, dat hierdoor de wederopbouw van  

ons zo geteisterde vaderland allerminst wordt gediend? Hierop wil ik thans niet verder ingaan. Wel wil 

ik er de aandacht op vestigen, dat, wanneer niet tot samensmelting van verenigingen wordt overgegaan, 

onze dorpsjeugd blijkbaar in deze oorlog niets, of althans bitter weinig heeft geleerd, dat zij wederom 

teruggrijpt naar de toestanden zoals die vóór 1940 bestonden en dat zij hierdoor aan de eenheidsgedachte 

binnen het kader van de wil naar vernieuwing, zoals die momenteel in het gehele Nederlandse volk 

levendig is, danig afbreuk doet. Juist nu is de tijd geschikt om tot samenvoeging over te gaan en dit is  

zeer wel mogelijk. Jeugd van Nederland opent uw ogen, gevoelt U thans meer dan ooit één, werpt de 

verouderde denkbeelden van uw oude bestuurders van U af, treedt met elkaar in onderhandeling.  

…  De voordelen verbonden aan samenvoeging, zijn legio. Men verkrijgt de beschikking over ruimere 

geldmiddelen, waardoor men zich dus van een goede training kan verzekeren. Het prestatievermogen  

zal in zeer belangrijke mate worden opgevoerd, hetgeen automatisch tot grotere bekendheid naar buiten 

aanleiding geeft. Want het dient erkend, het dorpsvoetbal, zoals dit tot heden steeds het geval is geweest, 

al moge dit dan volgens de heersende gedachten nog zo intiem zijn, het verwerft zich geen naam. Het  

blijft slechts zeer beperkt. En het is ook nog steeds een vaststaand feit, dat een ieder zijn club graag zo 

groot mogelijk ziet. Dit inspireert tot nog grotere daden. De belangstelling en waardering voor het spel 

zullen in niet geringe mate toenemen. Ook zal de belangstelling van officiële zijde meer worden getrokken, 

hetgeen in vele gevallen toch noodzakelijk is. Daarom, verenigingsbestuurders en leden, het woord is 

thans aan U, het ogenblik is daar, dat gij werkelijk kunt tonen in alles “één” te willen zijn, gij zult daarbij  

ook het landsbelang dienen. Nu of nooit.

Hoornaar. D. Baron. “ 

De Partisaan 20 november 1945

We kunnen het artikel zien als het manifest dat  

ten grondslag ligt aan het ontstaan van SteDoCo. 

De eerste stap daartoe was het vormen van een 

commissie om de mogelijkheden tot fusie te 

onderzoeken. In november 1945 kwamen  

vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen  

in Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos in 

Hoogblokland bijeen. Daar werd een commissie 

geïnstalleerd met Baron als voorzitter en A. Bassa 

uit Noordeloos als secretaris, met als opdracht  

een technisch plan tot fusie te maken, wat dan  

aan de clubs voorgelegd zou worden.24  

Ze lieten er in die tijd geen gras over groeien. In 

Noordeloos waren ze het er al een paar weken 

later over eens: met 18 tegen 6 stemmen werd het 

plan om te fuseren verworpen. In Hoogblokland 

dachten ze iets langer na en besloten toen “met 

groote meerderheid van stemmen” de fusie met 

H.B.S. door te zetten. Omdat ze in Hoornaar gelijk 

al in grote meerderheid voor het plan waren, 

konden zij samen aan de slag.25

Grote plannen

Twee maanden later was Baron vol goede moed. 

H.B.S. organiseerde haar eerste clubavond na de 

bevrijding in de Openbare Lagere School en daar 

kwamen ook de kersverse burgemeester Schakel 

en echtgenote. Die kon hij informeren over het wel 

en wee van de vereniging en ook kon hij melden 

dat de besprekingen tot fusie nog gaande waren. 

Hij had bovendien een nieuwtje: ook de sport 

onder dames zou worden geactiveerd in de vorm 

van handbal, korfbal en wandelsport!26 

De vrouwenemancipatie had door de oorlog een 

impuls gekregen omdat de vrouwen zowel thuis 

als in het arbeidsproces de plaatsen in moesten 

nemen waarvoor de mannen weggevallen waren. 

Ook hadden zij in het verzet, om het zo maar  

te zeggen, hun mannetje gestaan. Ze konden  

toen niet weten, dat het zeker nog een generatie 

zou duren voordat deze emancipatie zou door- 

zetten, maar dat mocht destijds de pret en het 

enthousiasme niet drukken: het begin was er. 

 

De ruggengraat van de nieuw te vormen  

vereniging zou dus gevormd worden door de 

beide voetbalclubs uit Hoornaar en Hoogblokland 

met daar aan gekoppeld andere takken van sport. 
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De  Hoogbloklandse vereniging was in de oorlog 

kennelijk nogal achterop geraakt. De laatste keer 

dat ze de krant haalden in 1943 was er al sprake 

van “het aftakelende Hoogblokland”27. Maar ze 

zagen toch kans het hoofd boven water te houden 

en pakten na de bevrijding de draad weer op, al 

duurde het maanden voor ze weer aan spelen 

toekwamen. In het bestuur de “voetbalvereniging 

Hoog-Blokland” werden in september 1945 

benoemd: H. van Steenis, voorzitter, A. Slob 

secretaris, C.A. Huisman, 2e secretaris, P. Rietveld, 

penningmeester en A. den Boer, 2e penning- 

meester.28 Zij zouden het laatste bestuur van  

deze vereniging zijn. 

Hoornaar was de oorlog kennelijk beter door- 

gekomen. Onder leiding van Baron kwam de 

vereniging begin oktober 1945 in vergadering 

bijeen.29 Besloten werd zelfs ook het 2e elftal  

aan te sluiten bij de competitie. Wegens vacature 

van twee bestuursleden werden benoemd  

M. Bongers en A.J. Sterk. Tevens werd besloten  

het terrein aan de Middenweg vaarwel te zeggen. 

 

Dit was dus de uitgangspositie toen men in 

overleg ging over de fusie. Kennelijk had men  

een koepelorganisatie voor ogen waar de diverse 

takken van sport, ook voor vrouwen, bij onder- 

gebracht zouden worden. Dat er damesvoetbal- 

elftallen zouden komen was in die tijd te belachelijk 

om in overweging te nemen, maar met handbal  

en wandelsport heeft men het zeker geprobeerd. 

Van het handbal kwam niets terecht, maar de 

wandelsport werd een aantal jaren met veel  

plezier beoefend. Bijkomend gevolg was, dat er 

een gemengde vereniging ontstond. 

De oprichting

Tijdens de oprichtingsvergadering in april 1946 

sprak voorzitter Baron dan ook een speciaal 

welkom  voor de dames uit.  In het verslag van  

“De Partisaan” van 25 april 1946 lezen wij: 

Vorige week kwam de sportvereniging Hoornaar-

Hoog-Blokland in de zaal van Uittenboogerd in 

algemene vergadering bijeen. De heer Baron opent 

met een bijzonder woord van welkom voor de 

dames. De oude besturen blijven door de fusie 

ongewijzigd en bestaan uit 12 leden. De functies 

werden als volgt verdeeld: D. Baron algemeen 

voorzitter;  H. Roozendaal, secretaris; P. de Kiviet, 

algemeen penningmeester; (allen te Hoornaar);  

H. van Steenis,  2e voorzitter; A. Slob, 2e secretaris; 

P.J. Rietveld, penningmeester voor Hoog-Blokland. 

Overige bestuursleden zijn: F. de Bruin, Hoornaar; 

C.A. Huisman, Hoog-Blokland; M. Bongers,  

A.J. Sterk en G. Verspui voor Hoornaar en  

A.J. de Boer, Hoog-Blokland. 

Door het bestuur is contact opgenomen met  

de D.V.B. Deze hebben bij het Bondsbestuur 

geadviseerd de fusie goed te keuren. 

Hoog-Blokland zal na een lange rustperiode  

weer sportief gaan optreden zodra de fusie is 

goedgekeurd. Hierna werd de naam van de 

vereniging vastgesteld. Verschillende namen 

werden genoemd. Gekozen werd S.V.A. (Sport  

Voor Allen). De kleuren voor de onderscheidene 

takken van sporten werden hierna vastgesteld, 

hoewel het aanschaffen hiervan in verband met  

de schaarste aan textiel, wel enige vertraging zal 

ondervinden. Door een 5-tal bestuursleden, die  

niet actief aan de sport deelnemen, zal een elftal 

worden samengesteld.

De nieuwe statuten en ’t reglement zullen door het 

bestuur worden opengesteld. De leden verplichten 

zich hiervan straks in het bezit te stellen tegen 

vergoeding van 10 cent per exemplaar. 

De vergadering was door 62 leden bezocht

Hiermee was de fusie een feit. 

 

De Partisaan, 27 september 1945.

27 Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, 29 januari 1943, pag. 1.
28 Schoonhovensche Courant, 21 september 1945.
29 De Partisaan, 11 oktober 1945.

Hoewel niet tot samenwerken bereid, kwam men 

in Noordeloos tot een gelijksoortig concept. In  

“De Partisaan” van 7 mei 1946, lezen we dat als 

afdeling van N.F.C. een Algemene Sportvereniging 

werd opgericht. Die zou onder meer omvatten: 

gymnastiek, handbal, korfbal en wandelsport.  

Hun enthousiasme en ambitie waren daarmee 

omgekeerd evenredig aan het ledental, want dat 

bedroeg bij oprichting 21.

De Partisaan 30 mei 1946.
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De Partisaan 12 september 1946.

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 19 maart 1947.

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 

30 oktober 1946.

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 28 mei 1947.

De naam 

Opvallend is, dat de vereniging Hoornaar-Hoog-

blokland de naam S.V.A. kreeg en niet SteDoCo 

zoals vaak wordt gedacht. Onder de naam S.V.A. 

nam de wandelclub deel aan marsen en andere 

evenementen, maar ook de voetbalelftallen 

werden zo aangeduid. 

Toch lijkt de naam S.V.A. in de vergetelheid te zijn 

geraakt. De reden daarvan zal zijn, dat de voetbal-

elftallen in 1946 startten in de eerste klasse van het 

zondagvoetbal van de afdeling Dordrecht onder de 

naam S.V.A. Diverse goede spelers wensten echter 

niet op zondag in actie te komen en de ledenver-

gadering besloot over te stappen naar de zaterdag. 

Men nam toen de naam SteDoCo aan die was 

afgeleid van het motto van de vereniging: Sterk 

Door Combinatie.  

Misschien speelde ook voortschrijdend inzicht een 

rol. Men had eerst een heel brede vereniging in 

gedachten met verschillende takken van sport. Al 

gauw bleek, dat het voornamelijk om voetbal zou 

gaan met daarnaast nog een enthousiast clubje 

wandelaars. Om dan te spreken van “sport voor 

allen” ging wel wat ver.

  

Voor de gemengde wandelclub S.V.A. was er 

minder reden tot naamsverandering, al opereerden 

ze als afdeling van de voetbalvereniging. Zij 

behielden de naam onder welke ze aardig furore 

maakten, het liep als een trein. De leiding van de 

wandelaars berustte bij de heer J.H. Kok die veel 

eer inlegde met zijn werk. Met spijt zag men hem al 

in oktober 1946 vertrekken. Als nieuwe leidster 

werd toen mej. M. van Wijk aangezocht. 

Gezellig was, dat de feestelijke contactavonden 

gezamenlijk gehouden konden worden. Meestal 

was dat in verenigingsgebouw D.O.V.A. in  

Hoogblokland en ook wel in de openbare school  

in Hoornaar. Men vermaakte zich met een toneel-

stuk, variété, een verloting en zo meer. Werd de 

gebeurtenis in 1946 nog aangekondigd als de 

contactavond van S.V.A., een jaar later sprak men 

van een avond van SteDoCo en SVA.

Van lieverlee nam de animo voor de wandel- 

vereniging af en verdween de vereniging na een 

jaar of vijf stilletjes van het toneel, en daarmee 

raakte ook de naam S.V.A. in het vergeetboek. 

Schoonhovensche Courant 6 januari 1947.

De Partisaan 26 september 1946.

Nieuwsblad voor Gorinchem e.o. 4 oktober 1946.

De Partisaan 30 mei 1946.
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Wij feliciteren SteDoCo 
met hun 

75 jarig bestaan!

Wilt u ook 
zo’n mooi jubileumlogo?

Of zoekt u andere 
onderscheidende reclame 

of drukwerk?

1946-20211946-20211946-2021

STUDIOVANDAAG.NL
30 De Partisaan, 11 oktober 1945.
31 Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, 9 april 1971, p. 9.

Het voetbalveld

De animo voor het voetbal daarentegen bleef 

groot en nam zelfs toe. Hoewel in het begin het 

veld aan de Beemdweg in Hoogblokland ook nog 

even gebruikt werd, stootte men dat al snel af en 

werd Hoornaar de thuisbasis. De bereikbaarheid 

was niet geweldig, want de Groeneweg was smal 

en onverhard. In de zomer van 1950 was dat leed 

geleden toen de weg geasfalteerd werd. Men 

hoopte toen dat ook de “Achter Bloklandseweg” 

tot de Haarweg snel geasfalteerd zou worden.

Al in het najaar 1945 was besloten het H.B.S.-veld 

aan de Middenweg te verlaten en naar het terrein 

aan de Groeneweg te gaan. Het werd tegen  

200 gulden per jaar gehuurd van B. Slob.30  

De kosten voor het in orde maken van het terrein 

werden begroot op 2200 gulden, waarvoor de 

vereniging er 600 paraat had. De rest haalde  

men binnen door de uitgifte van aandelen. 

Op zaterdag 24 augustus 1946 werd het “nieuwe 

terrein der sportvereniging S.V.A” onder overgrote 

belangstelling officieel geopend.  Eerst was er een 

voorwedstrijd van S.V.A. II tegen de Veteranen en 

daarna de hoofdwedstrijd S.V.A. I tegen Peursum I. 

Symphonia omlijstte het geheel muzikaal en gaf 

na afloop een concert. 

 

Ze begonnen dus in 1946 op de zondag in de 

eerste klasse van de afdeling Dordrecht en gingen 

na een jaar als een van de eersten over op de 

zaterdagcompetitie. Bij het 25-jarig jubileum in  

1971 roemde voorzitter Kruys van de KNVB afdeling 

Dordrecht nog de vooruitziende blik waarmee dit 

besluit genomen werd.  In 1947 werd het eerste 

elftal kampioen en promoveerde naar de KNVB, 

waar ze in de vierde klasse uitkwamen.31 

SteDoCo was een gevestigde naam in het 

regionale voetbal geworden. Maar: werd SteDoCo 

nu in april 1946 opgericht? Als we uitgaan van de 

fusie tussen de voetbalclubs uit Hoogblokland en 

Hoornaar, kunnen we volmondig “ja” zeggen. Gaan 

we echter uit van de naam van de vereniging, dan 

moeten we zeggen “nee, dat kwam een paar 

maanden later”. “Je snap het pas as je het begrijp” 

zou Johan Cruijff zeggen…

Claas van Kuilenberg
Histrorische VerenigingSchoonhovensche Courant 16 september 1946.
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accountants en adviseurs

Accountants 
die meetel len!

G&O HEEFT EEN SAMENWERKINGSVERBAND MET VERSTEGEN 
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS IN DORDRECHT
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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

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

Peinemann is sinds 1954 actief in de wereld 
van horizontaal-, verticaal- en wegtransport. 
Wat begon als een familiebedrijf is uitgegroeid 
tot een one-stop shop met vestigingen over de 
hele wereld. Peinemann verhuurt en verkoopt 
een breed scala aan equipment en biedt extra 
onderhouds-, en personeelsdiensten aan. 
Door de combinatie van de uitgebreide vloot 
en de additionele diensten kan Peinemann 
voorzien in de behoeften van haar klanten. 

HIGH LEVEL SOLUTIONS

WWW.PEINEMANN.NL
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De ontwikkeling 
van SteDoCo
Een club ‘voor elk wat wils’

1946  1950

Vanaf het ontstaan van SteDoCo nam het maken van 

foto’s steeds meer toe. In onderstaand artikel kan daarom 

in woord en beeld een greep gedaan worden uit de rijke 

historie van de vereniging vanaf de oprichting tot heden.

Oprichting 
De club is ontstaan door fusie van HVV (Hoog-

blokland, tenue wit/rood) en HBS (Hoornaar,  

tenue zwart/rood). De vereniging is gestart  

met een bestuur, samengesteld uit leden van  

de oorspronkelijke verenigingen. Als voorzitter 

werd Dirk Baron, de grote animator van deze  

fusie, gekozen. De kleding werden zo gekozen,  

dat beide verenigingen hun kleuren in het nieuwe 

tenue konden terugvinden. Zwart shirt met een 

witte kraag en witte manchetten, gecombineerd 

met een rode broek. De kousen werden zwart/

rood geringd. Het speelterrein kwam te liggen  

in Hoornaar, aan de Groeneweg. De club werd 

ingedeeld in de Dordtse afdeling van de KNVB.

Jaren ’40  
In de eerste jaren na de oprichting werden de 

accommodatie (kleedkamers met stromend water) 

en een verkooploket gerealiseerd en het veld 

speelklaar gemaakt. Zoals toen gebruikelijk werd 

het gras kort gehouden door schapen, eigendom 

van Thomas Oskam, die een boerderijtje had, 

grenzend aan het veld. Je zou kunnen zeggen  

dat dit de voorloper was van de tegenwoordige 

maairobot. Noodzakelijk was wel, dat de dieren 

elke zaterdag van het veld moesten worden 

gehaald. Om een achtergelaten keutel maalde 

men toen nog niet zo. Ook de hooiloods van de 

familie Oskam had zijn nut. Bij een regenbui 

kon er in worden geschuild, de voorloper van  

de tribune?

Jaren ’50  
Deze jaren kunnen als een tussenperiode worden 

beschouwd. In de jaren na de oorlog was het voor 

vele mensen hard werken om hun gezin draaien-

de te houden en daarom vond men nog niet 

massaal de weg naar het voetbalveld. Op de 

zaterdag(ochtend) moest er worden gewerkt bij  

de baas, maar ook omdat vele mensen het in 

financieel opzicht zwaar hadden. Toch is in deze 

periode het jeugdvoetbal van de grond gekomen, 

te beginnen met de junioren, vanaf 13 jaar.

Streekderby’s, bier in de teil  
In die jaren was er, naast de verenigings- 

activiteiten, in de dorpen weinig te doen. Mede 

daarom werden de streekderby’s erg intensief 

beleefd. Wedstrijden tegen Peursum, Schelluinen, 

Arkel, maar vooral tegen Noordeloos waren 

hoogtepunten. Het ging er dan ook regelmatig  

fel aan toe. In die tijd speelde het eerste elftal  

’s avonds om zes uur. Het verkooploket, jaren 

beheerd door Leen Wallaard, was een geliefd 

aanlooppunt. Frisdranken, maar vooral bier- 

flesjes, werden in een zinken wasteil, gevuld  

met stromend water, koel gehouden. Omdat er  

bij de club geen geschikte locatie was om te 

vergaderen werd o.a. gebruik gemaakt van 

restaurant De Gouden Leeuw en café Van Karsen, 

later Veenhof.

Logo met de oorspronkelijke clubkleuren

De eerste kleedkamers, inclusief verkooploket
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Eerste elftal eind jaren ’50:

Staand vlnr: Willem Paardekoper, Moos de Bruijn, 

Aart van Kleef, Kees v. d. Griend, Coen Zaanen, 

Cor Huisman, Marinus Bongers

Knielend:  Dik Huisman, Arie de Jong, Kees den Hartog, 

Goof Verspui, Gijs Verspuij

In de jaren ’60 was, terwijl er nieuwe plannen klaar lagen, 

de oude accommodatie nog in gebruik.

Werkzaamheden aan de nieuwe kantine

Jaren ’60   
Ook SteDoCo startte in die jaren met pupillen- 

voetbal (vanaf 6 jaar). Anton de Koning was  

hierin een drijvende kracht. Als het ging om 

ledenwerving was Tinus Bogaard een belangrijk 

persoon. Hij stimuleerde de ouders om hun 

kinderen te laten voetballen en ging hierin  

zelfs zo ver dat hij tweedehands  kindervoetbal-

schoenen ter beschikking stelde aan kinderen  

wier ouders het financieel niet breed hadden.  

Tinus werkte in die tijd bij Betondak in Arkel  

en bij het naar huis fietsen regelde hij vele  

verenigingszaken, zoals ledenwerving, ophalen 

van contributie en het bezorgen van voornoemde 

voetbalschoenen en andere clubkleding.

Nieuwe accommodatie   
Door de toename van het ledental, maar ook 

omdat het complex niet meer voldeed aan de 

eisen van de tijd, kwamen er plannen om een fikse 

uitbreiding te realiseren, zowel de terreinen als de 

kleedkamers en de kantine werden uitgebreid.

Met heel veel organisatorisch werk en zelfwerk-

zaamheid is toen een nieuwe kantine annex 

kleedkamers gerealiseerd. Tevens kwam er een 

nieuw veld (het vroegere A-, tegenwoordig B-veld). 

Het tot dan toe gebruikte speelveld bleef ook nog 

in gebruik.

1960  
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Opening van de nieuwe accommodatie in 1968 Het succesvolle damesteam voor de Barontribune (kampioensfoto 1982)

Staand: Anton de Ridder (trainer), Ine Baks, Nel Sterk, Marry van der Zouwen, 

Corine Baks, Everdina de Jonge, Marian Aanen, Annemiek Hartman, Willem  

den Rooijen (leider). Knielend: Jannie Sonnema, Thea Middelkoop, Atie Baks, 

Anja Hakkesteegt, Janny de Vos, Rina de Vos, Willy van Wijngaarden.

Jaren ’70    

Damesvoetbal

In het begin van de jaren ’70 zorgden een aantal 

mensen voor de oprichting van damesvoetbal bij 

SteDoCo. Mensen van het eerste uur waren o.a. 

Marian Aanen, Anton de Koning, Jaap Bijsterveld, 

Tinus Bogaard, Anton de Ridder. Veel jonge 

vrouwen uit Hoogblokland en Hoornaar meldden 

zich aan, maar ook meiden uit de omliggende 

gemeenten vonden hun weg naar Hoornaar. Zo 

groeide deze afdeling niet alleen qua kwantiteit, 

maar ook qua kwaliteit. Heel veel jaren werd er op 

het hoogste (landelijke) niveau gespeeld en in het 

hele land kreeg SteDoCo naamsbekendheid door 

deze vrouwen. 

1970  

Een smet op de feestelijkheden was de degradatie 

naar de 2e klasse van het eerste elftal. Dat werd 

echter in 1969 rechtgezet door weer de promoveren 

naar de 1e klasse.

Tribune

In deze jaren kreeg de club de beschikking over 

een heuse tribune, wat in de omgeving in die tijd 

een bijzonderheid was. Piet Bassa, directeur van 

Bassa Buizen zorgde voor de constructie van deze 

aanwinst, die de naam “Baron Tribune” kreeg. 

Bovendien was Bassa nauw betrokken bij de 

damesafdeling en droeg deze dan ook een warm 

hart toe.

In deze jaren is bestuurlijk ook een belangrijk 

driemanschap ontstaan: Dirk Baron (voorzitter), 

Tinus Bogaard (penningmeester) en Dik Brandwijk 

(secretaris). In de regio werd dit ook wel “de drie 

B’s” genoemd. Deze mensen hebben hun functie 

jarenlang vakkundig uitgevoerd en genoten 

daarvoor veel waardering in de club, maar ook bij 

de regioclubs en de KNVB.

Het gestaag groeiend aantal leden zorgde voor 

steeds meer elftallen, met als gevolg  een steeds 

grotere druk op de organisatie. Dat vertaalde zich 

in de behoefte aan steeds meer (jeugd)elftallei-

ders, scheidsrechters en onderhoud van de 

velden. Ook de kantine kwam in deze jaren flink 

tot bloei.

Alblasserwaardcup

Het organiseren van de Alblasserwaardcup, 

waarbij vele clubs het een uitje vonden om op de 

avonden naar SteDoCo af te reizen, was een 

gouden greep, mede daardoor is er in die jaren 

een goede omzet gedraaid.
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Staand vlnr.: Rook Buizert Klaas Duyzer, Rinus Muysson, Arie Buizert, Johan Zonneveld Piek, Hans Duyzer, Rini Hakvoort, 

Jan Bassa, Dik Henke. Zittend: Sjaak Hermes, Theo Muilwijk, Piet Blok, Adrie Huisman, Henk de Jong, Klaas Schep, Hans Verspui, 

Jan van Straten.

Nieuwe accommodatie in aanbouw

kantine georganiseerde kaartavonden. In hoofd-

zaak werd er geklaverjast, maar ook whisten en 

jokeren stond op het programma. In een volle 

kantine werd er meestal fanatiek gekaart. Dit, 

onder het genot van een borreltje en een pilsje.  

In die tijd was het nog heel gewoon dat er binnen 

werd gerookt, dus al snel hing er in de hele kantine 

een rookgordijn. In de nieuwe accommodatie was 

wel een goede ventilatie aanwezig, maar door de 

kaarters werd met klem verzocht deze niet aan  

te zetten, want dat gaf trek en bovendien geruis, 

wat de concentratie niet ten goede kwam. 

De overmatig aanwezige rook werd daarmee voor 

lief genomen.

1980  1990

Jaren ’80    

In 1981 werd het eerste elftal onder leiding van Jan 

van Straten kampioen van de Eerste klasse, afd. 

Dordrecht en promoveerde naar de Hoofdklasse.

Uitbreiding accommodatie en velden

In deze jaren groeide het ledental explosief en 

daarom was er een uitbreiding noodzakelijk.  

Er kwamen 2 kleedkamers bij en bovendien  

werd de kantine drastisch uitgebreid.  Ook  

hierbij is er weer een fikse zelfwerkzaamheid  

door de leden getoond.

Kaartavonden

In de jaren ’80 en ook al daarvoor was SteDoCo  

in de wijde omgeving bekend door de in de 

Aftreden Dirk Baron

In 1986 trad Dirk Baron, na vanaf de oprichting 

voorzitter te zijn geweest, af. Dit was voor hem, 

maar ook voor de club even wennen. 

Jaren ’90    

In dit tijdperk werd de competitie van de afdeling 

Dordrecht opgeheven en werden de in die 

afdeling spelende clubs in de KNVB geïntegreerd. 

SteDoCo werd ingedeeld in de 4e klasse.
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Nieuwe tribune Tribune langs het kunstgrasveld

als doel een aantal prominente regiovoetballers  

en oud-profs aan te trekken om de prestaties van 

het eerste elftal op te krikken. Daarmee zou 

promotie naar een hogere klasse moeten worden 

bewerkstelligd.

Deze actie had succes, want in 2007 werd 

SteDoCo Heren 1 kampioen van de 4e klasse en 

promoveerde naar de 3e klasse. Daarna werd deze 

lijn voortgezet en in 2015 werd zelfs promotie naar  

het hoogste niveau, de Topklasse, behaald. 

Afhaken

Jammer genoeg moest de damestak na verloop 

van tijd afhaken en het prestatief vrouwenvoetbal, 

zoals die tak van sport inmiddels was gaan heten, 

werd zelfs opgeheven. Ook de meisjesacademie 

verdween bij SteDoCo. In plaats daarvan kwam er, 

onder de bezielende leiding van een aantal 

(voetbal)vrouwen, een meisjesafdeling. Deze 

afdeling floreert tot op heden en wordt er met  

4 teams, verdeeld over verschillende leeftijden,  

aan de competitie deelgenomen.

2000  2010   2020

Jaren 2000    

In het begin van deze eeuw werd de oude  

Baron-tribune vervangen door een grotere.  

Deze kreeg de naam “De Sterk Door Combinatie 

Tribune”.

Glorietijd dames- en herenvoetbal

Het damesvoetbal, zoals dat toen nog heette, 

behaalde al een aantal jaren grote successen. 

Uiteindelijk is de landelijke topklasse gehaald.  

Ook in een breder perspectief was er resultaat.  

Zo werd de meisjesacademie opgericht. Uit de 

wijde omgeving wisten geïnteresseerde talenten 

SteDoCo te vinden, zo ook de latere international 

Liza van der Most. Door de actieve drive die de 

dames toonden, mede gesteund door een aantal 

sponsoren kon de SteDoCo-damestak floreren.

In de loop van de jaren ’90 was er binnen de  

club bij een aantal leden onvrede ontstaan over  

de prestaties van het (heren) eerste elftal. E.e.a. 

kreeg in de jaren 2000 gestalte door het sponsor-

collectief Temporalis  in het leven te roepen, met 

Ook werd de accommodatie fiks uitgebreid en 

gerenoveerd. Zo werden er o.a. 2 nieuwe kleed- 

kamers gebouwd en werden alle bestaande 

kleedkamers gerenoveerd. Ook kwamen er  

nieuwe toiletten in het hoofdgebouw.

Het dak van de accommodatie onderging een 

grondige opknapbeurt. De kantine en de keuken 

werden gerenoveerd en de buitenkant van de 

accommodatie kreeg een nieuw gezicht.

Al deze werkzaamheden werden, afgezien van 

enig professioneel werk, door de eigen leden 

gerealiseerd. Dit, overeenkomstig de in de voor-

gaande jaren uitgevoerde acties.

Opening van de nieuwe kleedkamers door een aantal 

SteDoCo ouderen

Vernieuwde toiletten
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Vernieuwde kantine

  2021

SteDoCo bevindt zich na 75 jaar in een betrekkelijk 

gunstige positie:

• Een prachtige accommodatie, gelegen in een 

karakteristiek poldergebied.

• Een ploeg vrijwilligers die de gehele accommo-

datie dagelijks goed onderhoudt en een ploeg 

die de bijzondere werkzaamheden  wekelijks 

behartigt.

• Een sterke jeugdafdeling, zowel bij de jongens, 

als bij de meisjes.

• Een eerste elftal dat in de landelijke top voetbalt. 

Mede daardoor hangen er veel reclame-uitingen 

langs het hoofdveld en komt er relatief veel 

publiek.

• Daarnaast is er recreatief voetbal voor senioren 

mogelijk (lagere elftallen). 

• Ook in de kantine heerst er gezelligheid. Dit, 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

• Kortom een club “Voor elk wat wils”.

Koos Klein

Vernieuwd buitenaanzicht

from waste to worth

Ooit waren we
plastic doppen 

kras-recycling.com. Well worth the visit.

16_589606 148x210 fc_C_V4.indd   1 05-12-16   14:44
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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 19411260  | dutchgolfclubfitter-shop.nl

LAMKIN

Van Lopik Catering & Partyservice  Vierlinghstraat 3 • Werkendam • Tel. 0183-307844

vanlopikpartyservice.nl

VARIATIE
ALS PASSIE

vanlopikpartyservice.nl

ALS PASSIEALS PASSIEALS PASSIEALS PASSIEALS PASSIEALS PASSIEALS PASSIE
VARIATIE

ALS PASSIE
VARIATIEVARIATIE

ALS PASSIEALS PASSIEALS PASSIEALS PASSIEALS PASSIE

 Een  Hoek en Blok-er herken je direct!

We zoeken sportieve versterking
Wij zijn fans van sport. Op zoek naar (beginnend) assistent accountants scouten we dan ook 
vooral op berekenende spitsen en backs die het  overzicht houden. Alhoewel een betrouwbare 
sluitpost ook nooit weg is. Afi jn, kijk even op werkenbijhoekenblok.nl voor een proe� raining 
of wanneer je meteen de contractonderhandelingen wilt opstarten.

Sliedrecht | Barendrecht             |            info@hoekenblok.nl             |             www.hoekenblok.nl

Rust en ruimte 
om te ondernemen

HBK-adv-amc-voetbal-SteDoCo-185x265mm-wt1-210622.indd   1HBK-adv-amc-voetbal-SteDoCo-185x265mm-wt1-210622.indd   1 22/06/2021   08:1022/06/2021   08:10
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Oudgedienden
Accommodatie

SteDoCo heeft zijn onderkomen altijd aan de Groeneweg 

gehad. Eerst was het oude trainingsveld het hoofdveld. 

De opstallen waren niet meer dan een schuur met daarin 

2 kleedkamers. In de kleedkamer van SteDoCo stond 

een grote houten kist, met daarin de ballen. De enige 

overeenkomst met de ballen van tegenwoordig is dat ze 

rond waren.

Tussen deze 2 kleedkamers was een ruimte met daarin 

een betonnen bak en daarboven een paar koud water 

kranen, waarmee de spelers zich konden wassen.

Volgens Cor was dit een voor die tijd zeer moderne 

voorziening omdat we stromend water hadden.

Aan de rechterzijde van dit onderkomen was een hok 

van waaruit Leen Wallaard en z’n vrouw op 

wedstrijddagen een versnapering verkochten. Ook hier 

kwam het stromende water goed van pas want de 

flessen bier en limonade werden gekoeld door ze in een 

zinken teil met water te leggen.

Het veld had geen afrastering en het gras werd af en toe 

gemaaid door een boer met een tractor maaier. 

Cor woonde in de jaren 50 op de Groeneweg tegenover 

het voetvalveld en was al op jonge leeftijd vrijwilliger. Als 

het gras gemaaid was, moesten de lijnen opnieuw met 

een veegvarken gekalkt worden en dat was een van de 

klussen die hij toen uitvoerde.

Later, halverwege de jaren 60 werd een nieuw hoofdveld 

aangelegd en werd in eigen beheer een nieuwe kantine 

met kleedaccommodatie gebouwd. Voor die tijd was dat 

voor een dorpsclub als SteDoCo een ultramodern en 

uniek onderkomen.

In de daarop volgende jaren is er constant sprake 

geweest van uitbreiding en renovatie van de velden, 

clubgebouw en parkeerterrein.  

Sportieve prestaties

In het begin was er 1 elftal, welke in de Dordtse Bond in 

hoofdzaak speelde tegen de voetbalelftallen uit de 

omliggende dorpen. Dat kwam ook wel goed uit omdat 

de uitwedstrijden per fiets bezocht moesten worden. Bij 

de wedstrijden tegen Noordeloos en Peursum was er 

altijd bonje. 

In de jaren 50 was er een goeie lichting voetballers 

waarmee naar de 4e klasse gepromoveerd werd. Een 

aantal namen als Anton Meijdam (keeper) Dick en Arie 

de Vries en Piet de Kievit werden genoemd. Maar ook 

Cor Huisman was een talent want hij speelde vanaf z’n 

16e jaar in dit elftal. Voor de uitwedstrijden moest nu vaak 

naar de omgeving van Dordrecht worden gereisd en dat 

gebeurde toen met een vrachtwagen.

In de jaren 70 werd er nog een kampioenschap behaald 

met een elftal onder leiding van Jan van Straaten met 

daarin o.a. Hans Verspui, Hans Duijzer en Jan Bassa. De 

echte euforie begon in het seizoen 2006-2007 toen we 

bij Asperen kampioen van de 4e klasse werden. Daarna 

volgden in sneltreinvaart diverse kampioenschappen en 

promoties tot het niveau van de 3e divisie waarin we ons 

nu bevinden. Genoemd werd hierbij ook het in Sliedrecht 

behaalde kampioenschap van de 2e klasse, waarbij we 

vlak voor tijd nog achter stonden en toch de overwinning 

nog binnen wisten te slepen.

Het damesvoetbal werd door Cor en Harm niet intensief 

gevolgd. Wel is er wat hun betreft veel waardering voor 

de manier waarop zij in de top van de Nederlandse 

competitie presteerden en SteDoCo toen al op de kaart 

gezet hebben. 

Toekomst

Cor en Harm zijn blij met de weg die een jaar of 20 

geleden met het 1e elftal ingeslagen is en waarmee in de 

loop der jaren de kwaliteit van dit elftal naar een veel 

hoger niveau getild is. Jammer is, dat er sprake is van veel 

spelerswisselingen en hiervoor spelers nodig zijn die 

vaak van ver komen. De band tussen spelers en publiek 

is daarmee minder.

Een fusie tussen clubs binnen Molenlanden, waarbij 

SteDoCo betrokken zou zijn, zien zij niet gebeuren.  

De dorpen binnen Molenlanden zijn erg op zichzelf en 

hebben allemaal hun eigen verschillende cultuur. Des  

te knapper is het dat het 75 jaar geleden wel gelukt is  

om uit de voetbalverenigingen van Hoornaar en 

Hoogblokland de voetbalvereniging SteDoCo te vormen.

Voor de jeugd zou het goed zijn als er samenwerking 

met andere verenigingen tot stand zou kunnen komen 

om daarmee elftallen te kunnen samenstellen met daarin 

spelers van gelijk niveau.

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Harm en Cor 

zijn daarom van mening dat er constant nieuwe aanwas 

van vrijwilligers nodig is.

Tot slot zijn Cor en Harm blij dat er weer gevoetbald mag 

worden en dat publiek de wedstrijden weer mag 

bezoeken, want zij hebben het voetbal van SteDoCo het 

afgelopen jaar wel heel erg gemist. 

Wim de Vries

SteDoCo bestond in april 75 jaar en om die reden keken we 

met de 2 oudgedienden Cor Huisman en Harm Hertsenberg 

terug en hebben we ook naar de toekomst gekeken.
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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? 

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!

Hoezo 1,5 meter?

Enjoy the ride!
Louwman wenst SteDoCo succes!
De Mercedes-AMG GT Black Series. Sportief zaken doen bij Louwman Mercedes-Benz.

LO21021_advA4-SteDoCo.indd   1LO21021_advA4-SteDoCo.indd   1 29-06-2021   14:4629-06-2021   14:46

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.
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De invloed van Corona 
op onze vereniging

Corona beperkingen

Natuurlijk had en heeft de lange Corona periode ook  

voor SteDoCo financieel en sportief veel impact.

1,5 meter afstand houden, handen ontsmetten,  stippen 

langs de lijn, looprichtingen in de kantine, registreren  

van aanwezigen op het complex, QR codes, geen publiek, 

kleedkamers op slot, geen ouders langs de lijn bij de 

jeugd enz. Daarnaast ook voor het sporten zelf, geen 

wedstrijden, niet trainen, in twee tallen trainen dan weer 

in viertallen trainen, vanaf 27 jaar niet met de groep 

trainen. Competities die stilgelegd worden, amateurteams 

(ook SteDoCo) worden uit het KNVB bekertoernooi 

gehaald. Overleggen of we wel of niet de competities 

weer opstarten, dit en nog veel meer scenario’s, we 

hebben hier als club allemaal mee te maken gehad.  

Het was ook voor de organisatie van de club best een 

intensieve en complexe periode. Een club besturen onder 

normale omstandigheden is voor een vrijwillig bestuur al 

intensief, maar dan weet je wat je te doen staat.  

In deze onzekere corona periode komen er als bestuur 

zaken op je af, die je niet gewend ben en waarbij je 

rekening moet houden met de opgelegde beperkingen. 

Daarnaast heb je te maken met minder of geen 

inkomsten uit kantineomzet, rad draaien, wedstrijd-

sponsoren, en sponsoren die door het corona effect  

op hun bedrijf genoodzaakt zijn om te stoppen of te 

minderen enz. Ook hier heeft SteDoCo mee te maken 

(gehad) en dat heeft veel impact op de club.

Denken in oplossingen

Hoe ga je hier als club dan mee om? 

Een corona pandemie (wereldwijd) is niet iets wat je  

weg kan wuiven. Grote gevolgen voor de menselijke 

gezondheid waarop vanzelfsprekend maatregelen 

genomen moeten worden. Maatregelen die de 

besmettingen moeten beperken en die dan natuurlijk 

ook gevolgen hebben voor economie en levenswijze  

van de gehele wereldbevolking. Hoe ga je als bestuur 

dan om met de voor de voetbalverenigingen opgelegde 

beperkingen zoals hiervoor al genoemd.

Je informeert je leden en vraag om begrip, er kan 

tenslotte in bepaalde periodes niet worden getraind en 

ook niet gespeeld. Blijven deze leden dan wel lid van de 

club, ze betalen tenslotte contributie, maar kunnen niet 

sporten. Als bestuur hoop je op begrip en steun van alle 

leden, sponsoren en vrijwilligers.

Om alle financiële schade zoveel als mogelijk beperkt te 

houden is gewerkt aan:

• Bezuinigingen op de vaste lasten, zoals materiaal en 

 energieverbruik 

• Bezuinigen op het onderhoud van het complex, 

 wat voor een korte periode wel te verantwoorden is.

• Bezuinigen op schoonmaakkosten en 

 vrijwilligersvergoedingen enz.

Ondersteunende subsidies waarvan we gebruik gemaakt 

hebben zijn:

• Vrijstelling van OZB belastingen door de gemeente 

 Molenlanden.

• Rijksregelingen zoals NOW en TASO.

• Het stopzetten van de maandelijkse KNVB incasso enz.

Al met al een heftige periode met als prioriteit overleven 

en dan daarna weer vol aan de bak met de voetbalsport, 

de ontspanning en het plezier er omheen.

Veel dank aan alle SteDoCo mensen

SteDoCo bedankt al zijn sportende leden voor het begrip 

in deze moeilijke periode. Iedereen bleef de club trouw 

en betaalde normaal zijn contributie, wat natuurlijk erg 

belangrijk is voor de voortgang van onze club. 

Daarnaast ook dank aan de positieve instelling van alle 

trainers en leiders, met als resultaat 25 tot 30 meer 

jeugdleden als voor de coronatijd. Maar ook dank aan 

alle vrijwilligers die zich blijven inzetten voor de club en 

ook de vele sponsoren die de club blijven steunen.

Laten we er met z’n allen vanuit gaan dat in het nieuwe 

seizoen alles weer normaal wordt en we ons weer 

volledig kunnen richten op de sport, de ontspanning  

en het plezier. Dat is tenslotte waarom we van SteDoCo 

houden en het enthousiasme vinden bij deze club. 

Iedereen een mooi seizoen 2021-2022 gewenst.

Namens het bestuur

Jan den Hartog

Looprichtingen in de kantine

Supporters stippen op 1,5 meter

Wereldvoetballer Frenkie de Jong 

‘trainde’ soms bij SteDoCo

Trainen in tweetallen
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Adm.kant. 
‘De Giessenlanden’

Danny Boers
verhuur 

Hovenier 
van Hoven

Jan Boer 
Verhuur             

Kievits
Administratiekantoor   

Martin Stout 
Beheer BV

Polybius 
Beheer

Kromme Giessen 
Holding BV

Van Nispen 
Montage

Alexis Holding

J. Smaal

Butrol B.V.

Kok Projects

Harnou BV 
beleggingen

Schildersbedrijf 
Joop van Geffen

KWM  

Kapadokya   

Bakkerij Hijkoop    

voetbalshop.nlvoetbalshop.nl

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

EPODICHT HOLDING B.V. 
 

NIEUWBOUW •

 

SINDS 1860

STERK ROBOTLASWERK

Van der Linden 
Handel en 

Adviesbureau

Sponsoren    bedankt!
Bedankt dat jullie SteDoCo zijn blijven steunen, 

ondanks deze lastige tijd. In welke vorm dan ook. 

Iedereen zal de gevolgen hebben gevoeld van de 

Corona en de lockdown. Voor ons was het een 

moeilijk jaar zonder veel inkomsten, maar mede 

dankzij uw steun komen we hier bovenop en gaan 

we er een mooi jaar van maken.
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Bulktransporten door geheel Europa
met kipper-opleggers en silo-opleggers
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn onze chauffeurs ADR gecertificeerd en is ons materieel voorzien van de juiste 
ADR-uitrusting.

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

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

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

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

Benieuwd naar het 
welkomstcadeau? 
Vraag naar de voorwaarden

085 - 3038 696
hello@firefly.online · www.firefly.online

Tot 10 jaar garantie op
verlichting en installatie 

Volledige ontzorging van 
offerte tot en met montage 

Gegarandeerd de hoogste 
energiebesparing 

EEN UNIEK LICHTCONCEPT VOOR ELKE BRANCHE

JOUW 
BEDRIJF

INCL.
WELKOMST-

CADEAU!

VERLICHT

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

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
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Beltona, de nieuwe 
kledingleverancier en 
-sponsor van SteDoCo

Onze overeenkomst

Het contract met onze huidige leverancier liep af op  

30 juni 2021. Al midden 2020 is er een projectgroep 

(Arian van Weverwijk, Mark Peeters en Jan van Es)  

gestart met als doel het vinden van een nieuwe 

kledingleverancier. Na een gedegen marktonderzoek  

is er een shortlist samengesteld van een zestal 

aanbieders. Met deze partijen is uitgebreid gesproken 

over de voorwaarden van SteDoCo. De nadruk lag  

onder andere op kwaliteit, de snelheid van levering, 

betrouwbaarheid van de leverancier en uiteraard de 

prijsstelling. Beltona Sports had zich al snel op pole 

position gemanoeuvreerd en heeft deze plaats in de  

race ook niet meer afgegeven.

In principe is de looptijd van het contract zes jaar, maar 

na het derde jaar is er een evaluatiemoment, waarna bij 

een akkoord tussen beide partijen een nieuwe periode 

van drie jaar (met vernieuwde kleding) start.

Onze kleding 

Niet alleen voor de selectie, maar voor alle spelende 

leden is een mooi kledingpakket samengesteld.  

Iedere speler ontvangt een wedstrijdtenue (shirt, short  

en kousen). Daarnaast worden alle spelers voorzien van 

een representatief trainingspak. Uiteraard worden alle 

trainers en leiders ook in de nieuwe kleding van Beltona 

Sports gestoken.

Onze webshop

Afgelopen mei is er een nieuwe webshop worden 

opgezet door Beltona Sports. Via een link op de website 

van SteDoCo (stedoco.beltona.com) kan iedereen 

aankopen doen in de gezamenlijke webshop. Naast de 

SteDoCo kleding kan er ook de overige kleding/artikelen 

van Beltona Sports worden aangeschaft. Gemakkelijk te 

kiezen, bestellen en te betalen. De bestelling wordt 

uiteraard snel thuisbezorgd. De korting op de artikelen 

bedraagt altijd 10 %. In de opstartfase naar het nieuwe 

seizoen zal deze korting zelfs 15 % bedragen.

Onze sponsoren

De financiële onderbouwing van deze overeenkomst 

wordt gedragen door een aantal partijen: het 

(vernieuwde) kledingplan, het jeugdsponsorcollectief, 

materiaal- en shirtsponsors van SteDoCo en uiteraard 

Beltona Sports.

Arian van Weverwijk
Mark Peeters
Jan van Es

WWW.BELTONA.COM BELTONASPORTS

Vanaf dit seizoen is Beltona Sports de nieuwe 

kledingleverancier en kledingsponsor van onze vereniging.

Beltona aan het woord

Beltona, opgericht in 1985, staat vooral bekend als 

pionier van het clubtenue voorzien van het clublogo 

van voetbalclubs, hockeyclubs, volleybalclubs en 

andere sportverenigingen. Beltona Sportswear is er 

voor mannen, vrouwen en kinderen en al decennia  

een begrip in de Nederlandse en Europese 

sportwereld.

Het merk Beltona Sportswear is in handen van 

ondernemers met een grote liefde voor de sport. 

Samen zetten zij zich in met een team van 

professionals voor een sterk merk met een 

uitstekende pasvorm van comfortabele stoffen in 

sportieve kleurcombinaties.

Laat je verrassen door Beltona Sportswear voor 

mannen en vrouwen met de veelzijdige sportieve 

collectie. Onze gehele collectie is voorzien van  

extreem hoge kwaliteit, nieuwste designs en de  

laatste technologie op het gebied van sportkleding. 

De jarenlange sponsorovereenkomsten met prof-  

en amateurverenigingen in Nederland en Europa, 

zorgen ervoor dat Beltona niet meer van de velden 

weg te denken is.

Beleef het Beltona gevoel op www.beltona.com

Het thuis- en uittenue van Heren 1

Het spelerstenue van de jeugd en de keeperskleding
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 AMAZING LUXURY AMAZING LUXURY
MULDER FAVORITE 1700MULDER FAVORITE 1700

ZOETERWOUDE ZUID-HOLLAND | | | | INFO@MULDERSHIPYARD.NL+31 (0) 71 561 2325WWW.MULDERSHIPYARD.NL

De Mulder Favorite 1700 is in lijn met de succesvolle 
Mulder Favorite 1500. Standaard uitgevoerd met drie 
hutten, twee badkamers, een grote keuken en een 
waanzinnig stuurhuis. In de achterberging past een 
tender voor 3,5 meter. Met ongeëvenaarde kwaliteit 
in haar klasse, economische vaareigenschappen & 
gebouwd voor comfort biedt de Mulder Favorite 
1700 u een breed vaargebied en gebruik.

Tenderberging voor 3,5 meter tenderNederlands vakmanschap

WWW.BELTONA.COM BELTONASPORTS
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0168 357 010 info@palletcentrale.nlwww.palletcentrale.nl
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Tijdens de eerste lange Coronaperiode heeft het voetbal 

bij de jeugd maar vooral bij de senioren langdurig stil 

gelegen. Die tijd is echter goed benut.  

Zo is de kantine fors verbouwd. De grote bar is daarbij 

vernieuwd, een nieuwe gietvloer gelegd en is er via het 

fotobehang een gezellige sfeer gecreëerd. 

Na afronding van deze verbouwing zijn de vele 

vrijwilligers niet stil gaan zitten. Het volgende project,  

de renovatie van de kleedkamers 3 en 4, het ballenhok 

en de scheidsrechtersruimte stond op het programma.

De kleedkamers zijn van nieuwe plafonds met led 

verlichting voorzien, de douches zijn opnieuw betegeld 

en van zelf afsluitende kranen voorzien. Ook is de 

mechanische ventilatie vernieuwd.

Het werk werd in rap tempo uitgevoerd, onder aansturing 

van Gerrit Verspui. Gerrit werd in die periode ook wel ‘de 

slavendrijver’ genoemd. 

Het tempo van verbouwen lag zo hoog, dat al snel werd 

besloten om ook de buitenmuren van de kleedkamers 

e.d. te vervangen. Hierdoor was het mogelijk om extra 

isolatie aan te brengen en om de houten deurkozijnen  

te vervangen. 

De sloop van de buitenmuren was een pittige klus maar 

in korte tijd was de muur naar beneden gehaald en was 

het puin in de containers gestort. De isolatieplaten 

konden er tegenaan. Zoals je hiernaast ziet, de humor 

werd er van ingezien.

Na het aanbrengen van de isolatieplaten dienden de 

muren weer opgemetseld te worden. Binnen enkele 

dagen was ook dit werk afgerond en konden de muren 

gevoegd worden. Dit onder het genot van een portie 

kibbeling en enkele haringen met uitjes. Voor de 

innerlijke mens werd natuurlijk goed gezorgd. Ook  

wel nodig bij dit zware werk!  

Ondertussen wordt ook de entree onder handen 

genomen.

De planning was er op gericht om in 2021 de 

kleedkamers 5 en 6 geheel te renoveren maar door 

Covid-19  werden de kleedkamers niet gebruikt.

U begrijpt het al, de slavendrijver stelde voor om hieraan 

gelijk maar te beginnen. Het enthousiasme was zo groot 

dat in een week tijd alles eruit gesloopt was. Eén man 

was zelfs zo enthousiast en sloopte het toilet eruit terwijl 

dat nou juist kon blijven staan. Na enig speurwerk werd 

de man gevonden en hij meldde zich met de woorden 

‘dan zet ik hem er toch gewoon weer even terug in’. 

Eerlijk is eerlijk na enkele uren stond het toilet er weer in, 

waterpas en afgetimmerd.

Vervolgens kon het opbouwen beginnen, specifiek en 

alleen voor de kunststofvloer en het stucadoorswerk 

werd proffesionele hulp ingeschakeld. Al het andere werd 

door eigen mensen uitgevoerd met een prachtig 

resultaat, een resultaat om als club trots op te zijn. En dat 

in acht weken tijd!

Stilzitten is natuurlijk geen optie, dus aansluitend werd 

ook de schuur nog even aangepakt. Nieuwe deuren  

zijn geplaatst en de wanden zijn met houten planken 

gepotdekseld. Via sponsoring zijn het hout en de 

dubbele deuren gefinancierd. Hierbij een dankwoord  

aan die sponsoren.

 

Het resultaat mag er zijn, de uitstraling van het complex  

is weer verbeterd, de kantine is prachtig en de faciliteiten 

zijn voor onze actieve leden en gasten weer optimaal. 

Zoals al aangegeven een resultaat om trots op te zijn!

Via deze weg worden dan ook de vele vrijwilligers en  

de verschillende sponsoren bedankt voor de bijdrage  

die zij aan deze grondige verbouwing hebben geleverd. 

Laat de bal maar weer rollen.

Gerrit Verspui 
alias De Slavendrijver

De grote verbouwing, 
een resultaat 
om trots op te zijn!
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WWW.VANZUILENMODE.NL
ARKELSTRAAT 28-38 |  4201 KD GORINCHEM |  0183-631490 |  INFO@VANZUILENMODE.NL

SHOP ONLINE

1 6 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

HET IS GEEN TOEVAL!

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 ook een geweldige collectie ;-)

D E  B E S T E  Z I J N  I S  G E E N  T O E V A L  M A A R  E E N  K E U Z E !

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.

Vraag naar de mogelijkheden!
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Wij zijn GOUD
Wij gaan voor GOUD

0183 - 356 752 • www.goudadvocaten.nl

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
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Voor al uw dakwerk
NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD
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Rainbow Benelux B.V.
Energieweg 3W

4231 DJ Meerkerk

0183-358000

www.rainbowwater.nl
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VEILIG? ECHT NIET!

Veel stoffen waarvan men eerst dacht dat ze 
veilig waren, blijken een gevaar voor onze 
gezondheid te zijn, zelfs als ze in zeer lage 
concentraties in het water zitten.

Elk jaar ontstaan er weer nieuwe chemische 
stoffen en vele ervan dringen door in ons 
oppervlakte- en grondwater.

Chemische stoffen als medicijnresten belanden 
met een ouder  wordende bevolking steeds 
meer in het riool.

Onze kanalen, rivieren en de grond zitten vol 
met insecticiden,  biociden, cosmetica, PFAS, 
bestrijdingsmiddelen, drugsafval etc.

Het water uit uw kraan komt niet uit een schoon 
berggebied, maar gewoon uit de grond of uit 
rivieren, meren, kanalen etc.

Alleen het drinken van zuiver water zorgt ervoor 
dat voedingsstoffen beter worden opgenomen 
en afvalstoffen beter uit uw lichaam worden 
afgevoerd.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de helft 
van de  grondwaterwinningen nu niet voldoet, 
net als de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het water dat u thuis consumeert via koken, 
water drinken, koffie,  thee etc. is slechts 3 % 
van al uw waterverbruik in huis.

De Spring zorgt ervoor dat deze 3 % consumptie 
water veilig, zuiver en schoon is door de 
beste filter technieken te gebruiken die er op  
de markt zijn. 

WLG (B-60326279), is a member of the 
Water Quality Association.

WLG (B-60326279), has been granted 
the authorisation of authorised eco-
nomic operator (AEO) , with number 
ESAEOF18000008U6 and date of 
entry into force of the Authorisation 
13/02/2018.

The marketing of water treatment 
equipment and household applian-
ces. Design and provision of non-re-
gulated training related to the tech-
nologies of the equipment marketed 
is certified and complies with the 
UNE-ISO-9001 standard.

WLG (B-60326279) is a Aqua España 
partner, being this association part of 
Aqua Europa (Federation of European 
National Associations).

RRaaiinnbbooww  BBeenneelluuxx  BB..VV.. 
Energieweg 3W 

4231 DJ Meerkerk

0183-358000
www.rainbowwater.nl

• 24/7 levering van zuiver drinkwater

• Geen tank met stilstaand water

• Modern en compact ontwerp

• Minimale hoeveelheid afvalwater

• Ingebouwde drukpomp

• Ingekapselde filters

• Capaciteit: 2ltr./min.

• Kraan met intelligent display

HET WATERFILTER MET OMGEKEERDE OSMOSE
VAN RAINBOW

WLG (B-60326279), is a member of the 
Water Quality Association.

WLG (B-60326279), has been granted 
the authorisation of authorised eco-
nomic operator (AEO) , with number 
ESAEOF18000008U6 and date of 
entry into force of the Authorisation 
13/02/2018.

The marketing of water treatment 
equipment and household applian-
ces. Design and provision of non-re-
gulated training related to the tech-
nologies of the equipment marketed 
is certified and complies with the 
UNE-ISO-9001 standard.

WLG (B-60326279) is a Aqua España 
partner, being this association part of 
Aqua Europa (Federation of European 
National Associations).

RRaaiinnbbooww  BBeenneelluuxx  BB..VV.. 
Energieweg 3W 

4231 DJ Meerkerk

0183-358000
www.rainbowwater.nl

RAINBOW BENELUX, DE NR. 1 VOOR DRINKWATERFILTERS, WATERONTHARDERS EN SCHOONMAAK SYSTEMEN
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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, 
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en service 1946-20211946-20211946-2021

Presentatiegids 
2021/2022

Inclusief Jubileumspecial

Redactie: Saskia Smit, Reclamebureau Studio Vandaag
Eindredactie: Saskia Smit en Conny Prins 
Acquisitie: Sponsorcommissie 
Vormgeving: Saskia Smit, Reclamebureau Studio Vandaag 
Drukwerk: Damen Drukkers

 Deze presentatiegids is een uitgave van Voetbalvereniging SteDoCo

105




