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STEDOCO IS EEN VERENIGING DIE AL 76 JAAR 

VOETBALSPORT ORGANISEERT VOOR ALLE MENSEN 

IN ALLE LEEFTIJDSCATEGORIEËN. EEN CLUB VOOR 

IEDEREEN, ZOALS WIJ DAT GRAAG UITDRAGEN. 

EEN NIEUWE START

De sponsorcommissie heeft een 
mooi en passend thema voor het 
seizoen 2022-2023 bedacht: 
‘Een nieuwe start’.

EEN NIEUWE START
...na Corona
Ik schreef net over de positieve 
laatste jaren, maar met corona 
hebben we het allemaal wel gehad 
natuurlijk. Corona heeft niet alleen 
de sport beïnvloed, maar ook de 
organisatie, al mogen we niet alle 
minder goede zaken wijten aan 
corona. 

...voor het bestuur 
Het afgelopen seizoen hebben we  
te maken gehad met een te groot 
aantal mutaties in het bestuur en  
dat mogen we niet positief noemen 
natuurlijk. Gelukkig zijn op dit 
moment alle vacatures weer ingevuld 
en werken we hard aan een nieuwe 
doorstart; een nieuwe start. Ik zal 
hierover meer uitleg geven in het 
artikel bestuur en organisatie. 

...voor heren1
Waar we ook opnieuw mee starten  
is een geheel nieuwe staf bij heren 1. 
In meerdere artikelen in deze 
presentatiegids kunt u alles lezen 
over de nieuwe start en ambities  
van onze heren 1-selectie.

...voor het sportbeleid
Ook het inmiddels achter ons 
gelaten Giessenlanden voetbal- 
organisatiebeleid is vervangen  
door een toekomstbestendig 
Molenlanden sportbeleid en onder-
tekend door alle elf de voetbalclubs 
uit de gemeente Molenlanden.  
Dus ook een nieuwe start voor het 
gemeentelijk sportbeleid. 

...voor de accomodatie
Als laatste kan ik u melden dat de 
gehele renovatie en verduurzaming 
van de oude kleedkamers is afgerond. 
Deze activiteit was de laatste van een 
aantal renovaties en verduurzamingen 
die we in het kader van de toekomst-
bestendigheid de laatste zeven jaren 

hebben verwerkt. Het wordt nu tijd 
voor meer stabiliteit en nog veel 
meer plezier bij ons clubje. Plezier 
 en ontspanning voor alle leden, 
vrijwilligers, sponsoren en andere 
partners en vrienden van onze 
vereniging.

...met een aangepast logo 
Bij een nieuwe start hoort ook een 
nieuwe frisse uitstraling. Het oude 
logo voelde wat gedateerd en was 
vaak moeilijk te gebruiken door 
drukkers op vlaggen, kleding, etc.
Daarom heeft Studio Vandaag het 
logo een nieuw jasje gegeven, 
zonder het karakter te verliezen.

Als voorzitter wens ik iedereen een 
sportief en ontspannen seizoen 
2022-2023 toe.

Jan den Hartog
Uw voorzitter

Er mag gesteld worden dat dit altijd 
al, maar ook zeker de laatste 
seizoenen best goed is gelukt. 

Maar wat schrijf ik nu, 76 jaar? Ja,  
in april vorig jaar bestond SteDoCo 
75 jaar en dat is natuurlijk een 
jubileum wat gevierd moet worden. 
Helaas is dat in 2021 door corona 
niet gelukt. Meerdere keren hebben 
we een feest en een receptie 
gepland, maar steeds kon het door 
de corona regels niet doorgaan. 
Uiteindelijk hebben we ervoor 
gekozen om op 9 juli 2022 een  
mooi feest te organiseren. Het was 
een geweldige jubileumdag met 
meerdere activiteiten voor alle 
leden, vrijwilligers, sponsoren en 
oud-voetballers. Veel dank aan de 
groep mensen die al heel lang bezig 
zijn geweest met de organisatie, 
planningen en verplaatste datums, 
maar er op 9 juli 2022 een prachtige 
jubileumdag van hebben gemaakt.
Verderop in de gids vind u een korte 
reportage.

Dan nu weer over tot de orde van  
de dag en het nieuwe seizoen.  
De vereniging is gegroeid en vooral 
de onderbouw van de jeugdafdeling 
is met meer dan twintig jeugdteams, 
inclusief vijf meisjesteams, lekker 
gegroeid. Wanneer er groei in je 
vereniging zit, dan moet je de 
organisatie daar ook op afstemmen. 
Met meer teams heb je natuurlijk 
ook meer trainers en leiders nodig. 
Gelukkig zijn we hier zeer tevreden 
over en merken we dat de ouders en 
verzorgers van de jeugdleden met 
plezier hun vrijwilligerstaken bij de 
club invullen. 

Veel positieve geluiden in een best 
wel lastige tijd. De laatste drie 
seizoenen zijn immers allen beïn-
vloed door het corona virus met  
alle bijbehorende regels, die de 
activiteiten ook bij onze vereniging 
sterk beïnvloed hebben. Gelukkig 
bleven leden en sponsoren veelal 
de club trouw en gaan we met z’n 
allen aan een mooi nieuw seizoen 
beginnen. 

VOORWOORD
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WWW.BELTONA.COM BELTONASPORTS
info@arkelwonen.nl
www.arkelwonen.nl

0183 - 56 12 77

Ontwerp
Aandacht

Passie
Vakmanschap

Interieur schets
Advies
Uniek

Ervaring
Kwaliteit

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
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Zaterdag 9 juli 

12.30-15.00 uur
Jeugd-

activiteitenJeugd-
activiteiten tot 22.00 uur

Met DJ Robert den Brok

en Arno Kolenbrander!

BBQ en 
feestavondBBQ en 
feestavond

16.00-18.00 uur

Mix-
toernooi

Mix-
toernooi

15.00-16.00 uur

Jubileum-wedstrijd
Jubileum-wedstrijd

Jubileumdag!Jubileumdag!
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DE BESTE BOTERLETTER
Een luxe roomboter-amandelletter. 

Dit heerlijke product is gebakken met 100% roomboter 
en gevuld met 100% amandelspijs.

Een boterletter van topkwaliteit, zoals u van ons kunt verwachten!

Vraag een offerte aan bij Hans de Paauw
T 06 51 78 25 14  E hansdepaauw01@gmail.com

ITALY IN A BOTTLE

Originally Olivia Limoncello was made at the kitchen 
table driven by our love for Italy with her delicious cuisine 

where a limoncello as an aperitif should not be missing. 

‘La Dolce Vita’ is the feeling you experience when drinking 
our fresh limoncello. A unique creation of fresh 

ingredients that have been put together with love and 
attention and distilled in an equally unique place. 

Due to this unique combination of simple yet outstanding 
ingredients, Olivia Limoncello belongs to the crème de la 

crème amongst liquors . 

Enjoy La Dolce Vita Lifestyle

THE OLD WAY

We believe that every lemon deserves a 
human touch in order to be as tasteful as 

possible. 

Therefore, we peel every lemon by hand so 
we can guarantee the best quality.

Is an authentic and fresh Italian Limoncello. Easy yet thrilling, with a taste of the genuine 
~ La Dolce Vita Lifestyle ~

Made with the utmost care, love and knowhow to serve the world with the fi nest lemons.

We lay our lemons in alcohol to chill for a couple of weeks.

Then we add some water, sugar and a whole lot of love, for you to enjoy life.

Olivia Limoncello is 100% natural. No artifi cial fl avors or preservatives.

Serving Suggestion: On the rocks (as cold as possible) 
Mix it with you favorite tonic or ad some sparkling soda.

Available in  500 ML and 1000 ML 

WWW.OLIVIA-LIMONCELLO.NL

  /olivia_limoncello/ info@olivia-limoncello.com /olivialimoncello

OLIVIA Foto + ingredienten A4.indd   1 15-02-2022   10:04

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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SteDoCo zal daarbij zeer waarschijn-
lijk ingedeeld worden in de Derde 
divisie Zuid en komt dan o.a. te 
spelen tegen de traditionele zondag-
clubs uit Noord-Brabant en Limburg. 
De kans bestaat dat de gemengde 
Derde divisie Zuid 10 tot 13 zondag-
clubs zal hebben.

Wij hebben met de enquêtes en  
gesprekken over de voetbalpiramide 
bij de KNVB aandacht gevraagd 
voor de reserve elftallen van de 
divisieclubs. Dit omdat er over het 
algemeen een zodanig niveau- 
verschil is tussen de spelers van het 
standaardteam en het reserveteam 
dat het voor een speler van het 2e 
team haast onmogelijk is om voor 
het 1e team uit te komen. Het is  

voor deze spelers aantrekkelijker om 
dan in competities van bijvoorbeeld 
3e en 4e klasse tegen verenigingen 
uit omliggende dorpen uit te komen. 
Deze spelers vertrekken daarom naar 
buurverenigingen, waardoor het 
niveau van het 2e elftal op hetzelfde 
niveau blijft of zelfs minder wordt.
Onze vraag aan de KNVB was om  
te onderzoeken of reserveteams  
(2e elftallen) van divisieclubs uit  
mogen komen in de competities  
van de standaardteams (1e elftalen).
Immers, Ajax bijvoorbeeld komt  
met z’n 1e team uit in de Eredivisie, 
met z’n beloften team in de Tweede 
divisie en met z’n amateurteam in  
de Derde divisie. Door de clubs van 
de divisies een soort van semiprof 
status toe te kennen zouden we de 

amateurteams (2e elftallen) in de 
competitie van 4e en 3e klasse mee 
kunnen laten doen met als groot 
voordeel dat we op ons complex ook 
weer de dorpsderby’s terugkrijgen.
De KNVB heeft ons laten weten dat 
een commissie naar ons verzoek zal 
kijken, dus wordt vervolgd.

Wim de Vries
Secretaris

OMDAT MET NAME IN HET WESTEN VAN 
NEDERLAND HET AANTAL ZONDAGCLUBS 
DRASTISCH AFNEEMT, HEEFT DE KNVB 
AANPASSINGEN IN DE VOETBALPIRAMIDE 
AANGEBRACHT. DEZE WIJZIGINGEN ZIJN 
OP 18 JUNI IN DE LEDENRAAD GOEDGEKEURD 
EN ZULLEN VANAF HET SEIZOEN 2022-2023 
WORDEN INGEVOERD.

VOETBALPIRAMIDE
Vanaf seizoen 2022-2023 gaat de 
hoofdklasse Vierde divisie heten en 
zal er sprake zijn van een versterkte 
degradatieregeling. Hiermee zal 
de optimale voetbalpiramide met 
ingang van het seizoen 2024-2025 
gevormd zijn.

Met ingang van het seizoen  
2023-2024 zal er gemengd worden 
ingedeeld in de Derde divisie, de 
nieuwe Vierde divisie en in de 1e 
klasse. Gemengd indelen betekent, 
dat zaterdag- en zondagteams in 
één poule zitten. Door het gemengd 
indelen in de Derde en Vierde divisie 
en 1e klasse worden de reisafstanden 
verkleind en is er grotere kans op 
derby’s. Zo bestaat de mogelijkheid 
dat in het seizoen 2023-2024 de 
wedstrijd SteDoCo – Unitas op de 
kalender komt te staan.
De Tweede divisie is al gemengd 
ingedeeld.

Bij de gemengd ingedeelde poules 
bepaalt de thuisspelende vereniging 
de speeldag, met uitzondering van 
principiële zaterdagclubs, die het 
recht hebben om altijd (dus zowel de 
thuis- als uitwedstrijden) op zaterdag 
te spelen.
SteDoCo staat geregistreerd als 
principiële zaterdagclub en speelt 
dus al haar wedstrijden op zaterdag. 
De aanvangstijden zijn als volgt 
geregeld:
- Zaterdag thuis tegen zaterdag/ 
 zondag: zaterdag 15:30 uur. 
- Zondag thuis tegen zaterdag  
 (principieel): zaterdag 18.00 uur. 
In onderleg overleg tussen de clubs 
is af te wijken van bovenstaande.

De huidige Derde divisie zaterdag 
en Derde divisie zondag zullen dus 
vanaf 2023-2024 gewijzigd worden 
in een Derde divisie Noord en een 
Derde divisie Zuid. 
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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

IN DEZE PRESENTATIEGIDS WILLEN WE  
IEDEREEN DIE BELANGSTELLING HEEFT IN DE  
CLUBORGANISATIE EENS INFORMEREN OVER HET 
REILEN EN ZEILEN VAN DEZE ORGANISATIE. WIE 
DOET WAT BINNEN DE CLUB EN WIE BEPAALT  
NU UITEINDELIJK DE STRATEGIE EN HET BELEID. 

BESTUUR 
EN ORGANISATIE
Laat duidelijk zijn dat SteDoCo een 
vereniging is en geen bedrijf.  
Een vereniging waar de leden het 
beleid bepalen en het bestuur 
verantwoordelijk is voor het beheer 
en onderhoud van de accommodatie 
en de organisatie van de sport.  
Om de vereniging dagelijks te 
kunnen besturen zijn er vastgestelde  
statuten, huishoudelijke reglementen, 
beleidsplannen, vastgestelde 
gedragsregels, kledingprotocollen 
enz. enz. Deze clubregels worden 
opgesteld door het bestuur en 
daarna voorgelegd aan de leden.  

De leden bepalen uiteindelijk of zij 
akkoord gaan met de opgestelde 
regelgeving en het beleid. Voor de 
financiële huishouding maakt het 

bestuur per voetbalseizoen de 
begrotingen op, die daarna voor- 
gelegd worden aan de leden tijdens 
de algemene ledenvergaderingen. 
Tijdens die ALV legt het bestuur ook 
verantwoording af voor het afgelopen 
seizoen en wordt de kas gecontroleerd 
door twee personen, die zijn gekozen 
uit de leden. De bestuursleden 
worden ook gekozen door de leden, 
wat niet wil zeggen dat de leden 
deze ook voordragen (al kan dat 
natuurlijk wel). In de praktijk worden 
bestuursleden voorgedragen door 
zittende bestuursleden en wordt de 
leden gevraagd deze voorstellen aan 
te nemen. Bestuursleden nemen 
zitting voor een periode van drie jaar 
en het is mogelijk de periode steeds 
met drie jaar te verlengen. 

De Stichting Voetbalpromotie 
SteDoCo (SVS)
Naast de vereniging is er bij onze 
vereniging ook een Stichting 
Voetbalpromotie SteDoCo actief. 
Deze stichting is een aan de vereni-
ging gelieerde entiteit die het 
mogelijk maakt vergoedingen uit  
te keren aan spelers van heren 1. 

Indertijd is er door de leden voor 
gekozen om hoge ambities uit te 
stralen voor de heren 1 selectie. 
Om transparant vergoedingen 
beschikbaar te kunnen stellen, zijn 
deze spelers ondergebracht in  
deze Stichting Voetbalpromotie. 
De stichting heeft zijn eigen statuten 
regelgeving en ook zijn eigen 
bestuur. 
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Ook voor de Stichting Voetbalpromotie SteDoCo wordt na de corona 
periode een nieuwe start gemaakt, met twee zittende en drie nieuwe 
bestuursleden.

BESTAAND:
• Penningmeester: Joost de la Mar
• Secretaris:  Hans de Paauw. 
NIEUW: 
• Voorzitter:  Albert van Ommen
• Algemeen bestuurslid: Wim de Vries 
• Algemeen bestuurslid: Jan den Hartog

Bestuursleden en Commissies
Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid wat 
samen met de leden is vastgesteld. Bestuursleden sturen, bewaken en 
controleren en de uitvoering van de vele werkzaamheden doen ze samen 
met door de club vastgestelde commissies. De SteDoCo organisatie 
bestaat op dit moment uit 9 bestuurs- 
functies en 9 uitvoerende commissies.
Door de lange vervelende corona- 
periode die we nu hopelijk achter ons kunnen laten, maakt het SteDoCo 
bestuur nu ook een nieuwe start. Een nieuwe start met vijf nieuwe en drie 
bestaande bestuursleden en nog  
één vacature gaan we er met veel nieuw energie weer tegen aan.

Dit zijn de commissies die bij SteDoCo samen met de bestuursleden 
aan het werk zijn:
• Jeugdcommissie
• Onderhoudscommissie
• Sponsorcommissie
• Kantinecommissie
• Automatiseringscommissie
• Vertrouwenscommissie
• Ledenadministratie
• Financiële commissie
• Bijzondere activiteitencommissie

Ik hoop met dit artikel wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over 
de organisatie van voetbalvereniging SteDoCo. Namens het bestuur  
en alle commissieleden wens ik iedereen die om wat voor reden ons 
complex bezoekt weer een heel sportief seizoen 2022-2023.

Namens het bestuur,

Jan den Hartog
Voorzitter

Bij SteDoCo zijn op dit moment 8 bestuursleden actief en is er  
nog 1 vacature. Deze bestuursleden maken allen deel uit van het  
algemeen bestuur en hebben hun eigen taken en verantwoordelijk- 
heden. Voor iedere bestuursfunctie zijn functieomschrijvingen 
opgesteld, wat duidelijkheid geeft aan de structuur van de club.  
Door een duidelijke structuur neer te zetten, is het werkbaar voor 
bestuurders om een club als SteDoCo te besturen. Ook voor de leden 
is het fijn om te weten, wie waarvoor als aanspreekpunt fungeert.

Hier een overzicht van de bestuursleden met daarbij hun taakveld.

NAMEN, TAKEN EN 
VERANTWOORDELIJK-
HEDEN CLUBBESTUUR.

 Vacature
 Bestuurslid 
 Commerciële zaken

 Sam Versluis
 Penningmeester

 Joost de la Mar
 Bestuurslid SVS

 Wim de Vries
 Secretaris

 Johan de Boon
 Mannenvoetbal lagere teams

 Jan den Hartog  
 Voorzitter

 Natasja van Brouwershaven
 Jeugdvoetbal, 
 jongens en meisjes

 Wim van der Vlist  
 Beheer en kantine omzet

NIEUW
NIEUW

 Marjan Goosens  
 Onderhoud en beheer 
 accommodatie en materialen

NIEUW

NIEUW

NIEUW

?



DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN!

70% MINDER 
uitstoot

• 70% minder CO2

• 70% minder brandstofkosten
• Eenvoudige plug & play aansluiting
• Geluidsarm
• Te combineren met stroomaggregaten, 

zonnepanelen of windturbines
• Online monitoring

De voordelen op een rij Cleanergy! Batterijpack
Het accupakket levert de benodigde  
energie. Alleen als deze leeg raakt of  
wanneer er een piek in de stroomvraag is, 
slaat het aggregaat aan. De snelle oplaad-
tijd - door het toepassen van Lithium-ion 
batterijen - garandeert een nog efficiëntere 
werking dan bij reeds bestaande systemen.

Genpower B.V.   |   Energieweg 3   | 2964 LE Groot-Ammers   |   T 0184-601990   | E info@genpower.nl   |   genpower.nl

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

AlphaTauri is een nieuw en exclusief merk bij Van Zuilen Mode. 
Wat AlphaTauri speciaal maakt is de combinatie van innovatie, hoge kwaliteit en

uniek design. 

Vanaf nu in onze store en online!



Het moge duidelijk zijn dat ook vv SteDoCo niet  
levensvatbaar zou zijn zonder de vele mensen die zich 
belangeloos inzetten voor de cluborganisatie. Mensen 
die van de club houden en zich met hun persoonlijke 
kwaliteiten inzetten om hun club draaiende te houden. 
Mensen die graag werken in teams of commissies, zoals 
kantine-, onderhoud-, activiteiten- of voetbalcommissies, 
of mensen die de club mee willen besturen. Allemaal  
mensen van onschatbare waarde voor de vereniging. 

Voor deze bijzondere personen, die wel heel veel 
betekend hebben voor de club, heeft SteDoCo alweer 
vele jaren geleden een lijst van prominenten in het leven 
geroepen. De club heeft in de loop der jaren steeds zijn 
prominenten, zoals leden van verdienste en ereleden 
benoemd en deze toegevoegd aan deze prominenten-
galerij. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2022 
heeft SteDoCo weer drie leden van verdienste toege-
voegd aan de prominentengalerij.

De benoemde leden van verdienste in 2022 zijn: Gerard 
Meijer, Koos Klein en Piet Klein).

Naast de prominenten heeft SteDoCo ook zijn trouwe 
leden in de bloemetjes gezet.
60 jaar lid: Teus Kroon en Teus Kooyman.
50 jaar lid: Hans Duijzer, Govert Slob, Anton de Ridder, 
Jan Bongers, Marian Aanen en Dingo de Jong.
25 jaar lid: Ger Peters, Jan van der Steen, Theo Voerman, 
Lex de Jong, Johan de Jong, Koen Zaanen, Elmar  
Romeijn, Martin de Bie, Cor Dekker en Patrick Verrips.

Veel dank en waardering voor wat de vrijwilligers  
allemaal doen voor de club. Ga zo door, want alleen  
met elkaar houden we het vol.

Het bestuur

PROMINENTENGALERIJ 
EN JUBILARISSEN
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BIJ IEDERE CLUB LOPEN 
ZE ROND: DE STILLE 
WERKERS VAN 
ONSCHATBARE WAARDE

WIKKELFOLIE | BOUWFOLIE | BEDRUKTE KABELBINDERS | AFZETLINT EN TAPE | PVC EN PP VERPAKKINGSTAPES | 
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+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
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WE GET WATER MOVING
HOMA pompen worden in meer dan 100 landen wereldwijd geïnstalleerd – in 
talloze grote en kleinschalige projecten. Made in Germany en onze knowhow is 
uw voordeel:

• Schoonwater pompen
• Drainage pompen
• Afvalwater dompelpompen
• Axiale propellerpompen
• Complete pompstations
• Mixers 
• Tankreinigingssystemen
• Elektrische bedieningspanelen

www.homapompen.nl



 Een  Hoek en Blok-er herken je direct!

We zoeken sportieve versterking
Wij zijn fan 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

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-210x297mm-wt1-210510.indd   1 10/05/2021   13:31
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Natasja, bij deze …

Komend seizoen mag ik ‘het stokje’ over gaan nemen.  
Al een paar jaar maak ik onderdeel uit van de jeugd-
commissie. Met ‘de meiden’ als hoofdtaak, maar als je 
in de commissie zit, krijg je uiteraard ook de rest van  
de jeugd mee. Erg leuk. 

Wij zijn een vereniging en iedereen is daar onderdeel 
van. Met elkaar moet je ervoor zorgen dat zoveel 
mogelijk kinderen hier in een fijne omgeving en met 
veel plezier kunnen voetballen. Zoals Erwin al aangaf,  
is het een uitdaging en wellicht onmogelijk om iedereen 
tevreden te stellen. Maar ik ben wat naïef en wil het in 
ieder geval wel proberen. Dat moet toch ook de insteek 
zijn en als wij allemaal ons steentje bijdragen, dan 
kunnen wij ver komen denk ik.  

Als jeugdcommissie zijn wij uw aanspreekpunt. 
Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Laat het ons weten,  
wij denken graag mee!

Ik heb er in ieder geval veel zin in en zie jullie graag op 
de velden bij vv SteDoCo. 

Op naar een mooi seizoen!

Sportieve groet van 

Natasja van Brouwershaven 

‘EEN NIEUWE START’, 
DEZE UITSPRAAK RAAKT DE JEUGD. DE START 
VAN HET NIEUWE SEIZOEN, EEN SEIZOEN ZONDER 
CORONA? MAAR OOK DE START VAN EEN NIEUWE 
VOORZITTER VAN DE JEUGDCOMMISSIE.

EEN NIEUWE START...
Een nieuw seizoen, altijd weer spannend. De teams zijn 
niet helemaal meer hetzelfde en je komt in een oudere 
klasse uit, maar wat zeker is, ook het komende seizoen 
komt het weer goed. 

Een seizoen zonder Corona, hoe fijn zou het zijn als  
we het komende seizoen niet de trainingen en/of de 
wedstrijden hoeven uit te stellen of af te lassen door 
Corona. We mogen wel trots zijn op de manier hoe wij, 
de jeugd en begeleiding, bij SteDoCo de afgelopen 
jaren omgegaan zijn met de gevolgen van het virus.  
Er is altijd gezocht naar mogelijkheden om het voor 
eenieder op een veilige manier mogelijk te maken  
om te sporten, een groot compliment!

Trots dat ben ik, Erwin den Haak, om 8 jaar lang onder-
deeluit te hebben gemaakt van de jeugdcommissie.  
Een commissie bestaande uit mannen en vrouwen die, 
volledig op VRIJWILLIGE basis, zich bijna dagelijks 
inzetten om het voor onze jeugd mogelijk te maken  
om te kunnen voetballen. Dat ‘op vrijwillige basis’ wil ik 
graag benadrukken, want onze vrijwilligers handelen 
vanuit de gedachte het zo goed mogelijk te organiseren 
voor de jeugd. Het is daarbij niet mogelijk het voor 
eenieder 100% goed te organiseren, er zijn altijd 
beperkende omstandigheden waar je als commissie 
mee te maken hebt. 

Tot slot ben ik trots om te kunnen melden dat ik  
de voorzittershamer van de jeugdcommissie mag 
overdragen aan Natasja van Brouwershaven.

Heel veel succes maar vooral ook veel plezier gewenst 
en alle vrijwilligers waar ik afgelopen periode mee heb 
mogen samenwerken enorm bedankt, dat onze jeugd- 
afdeling de afgelopen jaren is blijven groeien. Dat is  
het mooiste compliment dat wij, als vrijwilliger, kunnen 
krijgen. BEDANKT!
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JO18 had dit jaar een selectie van 12 spelers. 
Mede met behulp van JO16 en JO19 zijn we winterkampioen  
geworden. 2e helft van het seizoen zijn we 5e geworden. Als enige 
team hebben we wel van de kampioen Sparta 30 gewonnen.

MINI’S

JO9-1

JO11-1

JO18

ROBERT MARSTOERNOOI :  

JO11-2 + MO11 + MO12

Sponsoren Jeugd
Slob Financiële Dienstverlening         
Autobedrijf Van Iperen B.V.             
Physical Performance               
Verspui Trucks                          
Euro-Rijn Global Logistics BV           
F. Both Dakbedekking
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                     
E.W. Versluis Grondwerken               
Merkvast                                
Prócount adviseurs  en accountants B.V.  
Salarisspecialisten.nl                  
De Autofinancier                        



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

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

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

PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS
PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS

PerlaAluCast
ALUMINIUM CASTING EXPERTS
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deze was niet meer past bij wat 
nodig en gewenst is. Het competitie 
aanbod en wat regels zijn aangepast 
met ingang van komend seizoen. 

Wij lichten er hier een paar uit: 

• Voorkeur blijft zeker 11 tegen 11, 
maar als optie is er 9 tegen 9. 

 Vaak moet een team stoppen of 
kan niet spelen doordat er te 
weinig speelsters zijn. De meiden 
willen zoveel mogelijk het echte 
spelletje spelen en 9 tegen 9 komt 
daar het dichtstbij in de buurt 
(doelen staan dan op 16 meter 
lijn). 

 - Met deze optie is de kans groter 
  dat een team kan blijven bestaan 

  en als er een keer te veel 
  afwezigen zijn, is dit een goede 
  escape. 
 - Er zitten haken en ogen aan, 
  want je wat als je team met b.v. 
  16 speelsters wel compleet is. 
  Dan hoop je dat de reservebank 
  voldoende stoeltjes heeft dat 
  iedereen kan zitten. 
 - Wij gaan het zien hoe dit zich in 
  de praktijk gaat vormen.

• Het volledige seizoen bestaat uit  
3 fases. Na elke fase wordt er een 
nieuwe competitie indeling 
gemaakt. 

 Dit is fijn. Begin van het seizoen is 
het altijd afwachten hoe het gaat. 
Daar kun je de eerste fase voor 

gebruiken en voor de tweede fase, 
indien nodig, op schakelen. Na de 
derde fase is er tot aan de zomer-
vakantie meer ruimte voor toer-
nooien en andere activiteiten. 

• Indeling gaat onder andere aan de 
hand van de gemiddelde leeftijd. 
Een verenigingen met meisjes-
teams in alle leeftijdscategorieën is 
zeldzaam. Veel vereniging moeten 
het doen met 1 of 2 meisjesteams. 
Leeftijdsverschillen zijn hierdoor 
groot. Om meer gelijkgestemde 
tegen te komen wordt de indeling 
gemaakt aan de hand van de 
gemiddelde leeftijd, ervaring en 
resultaten. Met deze insteek 
kunnen de tegenstanders beter  

‘EEN NIEUWE START’ 
MOET OOK DE KNVB GEDACHT HEBBEN MET 
DE VERNIEUWDE OPZET MEIDENVOETBAL

DE MEIDEN

De KNVB is bezig geweest om te 
inventariseren wat er anders kan  
en sommige punten moeten ook 
veranderen om te zorgen dat meiden 
willen én kunnen blijven voetballen. 
Bij de junioren is er veel uitval. Dit  
zie je ook bij de jongens, maar bij de 
meiden is dat groter en de spoeling 
is dunner om dit op te vangen. 
Naast de ‘normale uitval’ i.v.m. werk, 
studie of geen zin meer, stoppen er 
ook meiden doordat er geen team 
voor ze is om in te spelen, er te lange 
afstanden gereisd moeten worden  
of er geen goede trainer op de 
groep staat. Dit is zonde en dit zijn 
omstandigheden waar de KNVB én 
de verenigingen zelf wat aan kunnen 
doen of het in ieder geval proberen. 

De KNVB heeft zich goed verdiept  
in wat speelt op de amateurvelden. 

Begin dit jaar hebben wij een 
webinar bijgewoond en hoewel onze 
gedachten eerst waren dat ze toch 
blijven denken dat meiden gewoon 
tussen de jongens moeten voetballen 
waren wij positief verrast dat dit niet 
het doel was. Het ging om de 
meiden die graag met en tegen 
elkaar willen voetballen.
Het is natuurlijk zo dat je sterker 
wordt als je tussen of tegen de 
jongens speelt, dus als het kan en  
de wil is er en als er een geschikt 
jongensteam is, kan een meisje 
daarbij aansluiten. Onze ervaring  
is dat meiden graag met en tegen 
meiden spelen. En dat is prima, 
plezier is het belangrijkste. De  
rest komt dan vanzelf. Doordat wij 
meisjesteams hebben, is er meer 
aanwas dan dat er zou zijn als 
meiden bij de jongens moeten 
voetballen. Het niveau van de 
meisjesteams stijgt ook. Wij zien  
daar een duidelijke stijgende lijn in. 
Ook onze eigen meiden hebben 
flinke stappen gemaakt. 
Conclusie van de KNVB was in ieder 
geval dat de competitieopzet zoals 
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op elkaar afgestemd worden. 
 In onze regio zijn veel vergelijkbare 

verenigingen, dus kom maar op 
met de derby’s!

• Is alles positief? Wij denken van 
niet. Dat zou ook wat zijn hé?!  
De KNVB heeft bedacht, dat deze 
aanpassingen gelden voor M013 
t/m M020. Dit houdt in dat de 
meiden van M013 al naar een heel 
veld moeten. Dit is best een stap. 
Voor jongens in die leeftijd al en 
meiden beginnen vaak pas later 
met voetballen, op 10- of 11-jarige 
leeftijd. Dat vinden wij wel jammer. 

De M013 op half veld was een 
populaire en leuke competitie in 
onze regio.

 Daar tegenover staat, dat wij wel 
nieuwgierig zijn hoe de meiden 
van M013 het gaan doen op heel 
veld, dus kom maar op met die 
uitdaging! 

De vernieuwde opzet…
wij gaan het ervaren met: 
M020 (11:11)
M015 (11:11)
M013 (11:11)
M011 (8:8). 
Teams voor meiden van 8 tot 20 jaar. 

LIJKT HET JOU OOK LEUK OM TE VOETBALLEN? 
Meetrainen mag altijd. Wij trainen op maandag- en woensdagavond.

HET PLEZIER 
VAN EN MET 
DE MEIDEN

MEIDEN

Afgelopen seizoen hebben wij weer 
nieuwe meiden mogen verwelkomen. 
Vaak kennen de meiden elkaar al van 
school, dus dat helpt wel als ze voor 
het eerst komen. Toch kunnen wij  
ons voorstellen, zeker bij de jongste 
groepen, dat als je voor het eerst 
komt, je dan denkt ‘Wow!’. 
De onderbouw traint namelijk samen 
en dat zijn heel wat meiden bij elkaar. 
Daar zit wel structuur in hoor, kleine 
uitleg hierover verder op in het 
stukje. 

Bij aanvang van de training mogen 
ze nog even los. Sommigen trappen 
met elkaar een balletje, anderen 
doen een poging om over de sloot  
te schieten. Met als gevolg dat er 
ballen gevist moet worden. Ook een 
berg zand zorgt voor het nodige 
vertier. De trainers zetten alles klaar 
of kletsen wat. Naast de meiden 
doen de trainers (vooral de trainsters 
zullen wij eerlijk toegeven) niet onder 
qua kletstalent. Dit helpt niet altijd 
voor de structuur. Volgens ons 
ervaren de meiden dit trouwens  
niet als een tekortkoming van hun 
trainsters! Voor komend seizoen 
willen wij echter wel proberen dit  
van onze kant iets te verbeteren.  

Als de training start komen wij bij 
elkaar, delen wij de nodige informatie 
en verdelen wij de groep. Meestal 
per team, maar het kan ook in andere 
groepen om iets specifieks te trainen. 
Wij zijn met meerdere trainers waar- 
door wij flexibel zijn.

Is er altijd plezier? Nee dat niet. Er 
zijn wel eens akkefietjes of zelfs ruzie. 
Dat hoort erbij en is juist het mooie 
aan een teamsport, daar moeten de 
meiden ook mee leren omgaan. 
Maar gelukkig is er vooral plezier en 
wordt er goed en fanatiek getraind. 
De groei die ze daarmee maken, is 
mooi om te zien. De jonkies dwalen 
nog wel eens af en bij hen moeten 
de oefeningen niet te lang duren. 
Behalve partijen natuurlijk. Als ze iets 
ouder worden, begint het fanatisme 
langer aan te houden. Tussendoor 
doen de meiden nog wel graag een 
handstand of een Tiktok dansje.  
Dat gaat ook voorbij als ze weer een 
stapje ouder zijn, dan komen er weer 
andere afleidingen.

Kortom, elke leeftijd heeft zijn 
charme. Mooi om daar met elkaar 
een goede weg in te vinden, zodat 
de meiden goed kunnen trainen en 
met elkaar op zaterdag de strijd 
aangaan!

Natasja van Brouwershaven
Namens de meidenafdeling

OP NAAR EEN MOOI SEIZOEN!
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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

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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DIT SEIZOEN STAAT ER EEN VOLLEDIG NIEUWE 
TECHNISCHE STAF VOOR DE A-SELECTIE VAN 
STEDOCO. EEN MOOI MOMENT OM DE STAFLEDEN 
EENS EVEN AAN U VOOR TE STELLEN. 

TECHNISCHE STAF 
A-SELECTIE
We kunnen gelijk al wel concluderen dat er sprake is van een mooie mix  
van verschillende leeftijden en van kennis en ervaring. Een mooie basis voor 
ontwikkeling van spelers en voor successen van SteDoCo. 

Past jouw huidige uitstraling niet meer bij wie je bent?
Is je doelgroep anders geworden? Wil je onderscheidend zijn,  
je verhaal goed vertellen, een sterk merk én een huisstijl  
die lekker werkt en bij je past?
Studio Vandaag helpt je hiermee

Kromme Giessen 7 • 4223 MA Hoornaar
t 06 - 51 64 52 52 • e saskia@studiovandaag.nl
www.studiovandaag.nl

EEN 
NIEUWE 
START?
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Ontdek onze IDA-binnendeuren en -schuifwanden
Geef je huis of kantoorpand een stijlvolle, luxueuze uitstraling met 
IDA-binnendeuren en schuifwanden. Helemaal op maat geproduceerd. 
Kom ze bewonderen in onze showroom in Giessenburg.

Wij leveren en plaatsen: 

� kunststof kozijnen, ramen 
 en deuren 

� aluminium kozijnen, ramen 
 en deuren 

� dakkapellen

� terrasoverkappingen

SHOWROOM GIESSENBURG
A.M.A. van Langeraadweg 16  |  3381 LB Giessenburg
T 0184 - 65 35 85  |  E info@trabor.nl  |  I www.trabor.nl

RUIM 25 JAAR SPECIALIST IN RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN
HÉT ADRES VOOR PARTICULIER, ONDERNEMING, AANNEMER EN ZZP’ER

Verbouwing 
of nieuwbouwproject?
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Om te beginnen met 
de hoofdtrainer Rick Adjei. 
Rick is ten eerste een regionaal 
bekende trainer die ambitieus aan  
de weg timmert. Ook landelijk stak 
hij eerder als trainer van Kozakken 
Boys zijn ambities niet onder stoelen 
of banken. Hij was zelfs een periode 
in beeld bij Fortuna Sittard die hem 
graag aan de technische staf wilde 
toevoegen. 

Rick Adjei, de 38-jarige oefenmeester 
tekende in februari 2022 een 
contract voor twee jaar met een optie 
voor nog een seizoen. Eerder was hij 
succesvol hoofdtrainer bij het 
Gorcumse Unitas. In vier seizoenen 
maakte hij met zijn selectie de stap 
van de tweede klasse naar de 
hoofdklasse. Sinds juli 2019 was hij 
bij Kozakken Boys de verantwoor- 
delijke man op technisch gebied 
waar hij tussentijds tot ontbinding 
van zijn contract kwam. 

TD Cees Lagendijk motiveerde 
indertijd in het persbericht van 
SteDoCo de keuze voor Adjei als 
volgt. “Een veelheid aan trainers 
heeft de afgelopen periode interesse 
getoond. Op basis van gesprekken 
met meerdere kandidaten is uitein-
delijk de keuze voor Rick gemaakt. 
Zijn visie op het voetbal in combinatie 
met de wijze waarop hij de organisatie 
rond het eerste en tweede elftal 
wenst neer te zetten, zijn daarin 
doorslaggevend geweest.  
Bijkomstigheid is dat hij regionaal en 
landelijk bekend is en ook nog eens 
over een goed netwerk beschikt.  
Een mooie basis om een langdurige 
samenwerking aan te gaan”. 

Sportief gezien is het dus een mooie 
basis om de samenwerking aan te 
gaan. 

Maar wie is Rick Adjei nu eigenlijk? 
Rick werd geboren in de Ghanese 
hoofdstad Accra waarna hij in z’n 
vijfde levensjaar verhuisde naar 
Nederland, en wel naar Amsterdamse 
Bijlmer waar hij drie jaar woonachtig 
was. Na deze periode verhuisde hij 
naar de IJsbaanflat in de Lingewijk 
van Gorkum. De voetbal was toen al 
zijn grootste vriend. Voetbal leerde 
hij op straat, waar niets cadeau werd 
gegeven. In die tijd werd hij lid van 
SVW en maakte hij daar vrienden, 
waarvan er enkele ook voor SteDoCo 
hebben gespeeld. Denk aan Tutu ’N 
Dona en John Wijnbelt. Overigens 
twee jongens die zich inmiddels bij 
SVW hebben ontwikkeld tot hoofd-
trainer en TD. Tutu is onlangs bij de 
KNVB toegelaten tot de trainers- 
cursus UEFA A.

Rick maakte vervolgens rond zijn  
17e - 18e levensjaar de overstap naar 
GJS. In die leeftijdscategorie speelde 
hij o.a. met Björn Trapman en Stefan 
Walhain. Stefan kwam later als 

aanvaller ook voor SteDoCo uit.  
In het algemeen was het een goede 
lichting met goede regionale 
voetballers als Peter van der Heijden, 
Bart Muilenburg en Ludo de Heus. 
Het was trainer Peter van Opijnen  
die Rick al snel bij het eerste elftal 
haalde. Rick koos er echter voor om 
met z’n vrienden te voetballen.

Na GJS kwam FC Den Bosch in beeld 
met een mooi eerste seizoen. Voor 
het tweede jaar verdween echter de 
motivatie omdat Den Bosch de 
belofte van een contract niet na 
kwam. De keuze voor GJS was 
vervolgens weer snel gemaakt.  
Bij GJS raakte hij geblesseerd aan 
zijn knie, een blessure die vaker 
terugkwam.  Na deze periode  
vertrok Rick naar Schelluinen. Zijn 
achterbuurman was daar de trainer, 
Rob Colijn; een trainer die binnen 
Schelluinen nogal wat te weeg heeft 
gebracht. Dit samen met een 
getalenteerde selectie van veelal 
jongens uit Schelluinen en omgeving. 
Na een kort uitstapje naar SVW kwam 
hij terug bij Schelluinen waar hij het 
kampioenschap de promotie naar de 
eerste klasse meemaakt. 

In 2011 trekt Achilles Veen hem  
over de streep. In die periode kwam 
SteDoCo hem als speler tegen. 
Blessureleed zorgde ervoor dat hij  
in 2014 afscheid nam als speler. 
Vanaf dat moment ging hij zich 
toeleggen op het trainersvak. Eerst 
als jeugdtrainer bij Achilles Veen om 
vervolgens de stap te maken naar  
het hoofdtrainerschap van Unitas.  
De vervolgstappen van Rick kennen 
we inmiddels.

André Hoekstra is natuurlijk ook 
een bekende naam in de voetbal- 
wereld en zeker voor de Feyenoord 
liefhebbers. In 1962 geboren en als 
speler naam en faam gemaakt bij 
Feyenoord Rotterdam. Een zeer 
dynamische middenvelder, die kan 
zeggen dat hij met Johan Cruijff op 
het veld heeft gestaan. André maakte 
zijn professionele debuut met 
Feyenoord, waar hij vooral in het 
seizoen 1983-1984 indruk maakte als 
spits, naast Johan Cruijff. Overigens 
maakte André indertijd in de jeugd 
de overstap van amateurclub CVV 

Zwervers naar Feyenoord.  
In het jaar 1984 - toen Feyenoord 
kampioen werd en de nationale 
beker won - speelde hij ook zijn 
enige interland voor het Nederlands 
elftal, en wel op 14 maart onder 
Bondscoach Kees Rijvers tegen 
Denemarken. Een duidelijke 6-0 
overwinning en André scoorde ook 
gelijk. In 1988 maakt hij de overstap 
naar RKC Waalwijk waar hij in 1994 
zijn mooie carrière afsloot. Na zijn 

carrière als voetballer, werd hij  
trainer bij onder andere RBC  
Roosendaal, ADO Den haag en 
Excelsior Rotterdam. Ook was hij  
als Hoofd Opleidingen actief. Bij 
ADO kwam hij als assistent, maar  
in het seizoen 1998-1999 stond hij 
als eindverantwoordelijke voor de 
spelersgroep. 

Hoekstra werkte dus eerder als 
Hoofd opleiding, trainer van het 
tweede elftal en assistent-trainer bij 
RBC Roosendaal en ADO Den Haag. 
In 1999 werd hij benaderd door 

Excelsior. Het seizoen erna werd hij 
assistent van hoofdtrainer Adrie 
Koster bij de Kralingers. In de jaren 
die volgden was hij betrokken bij  
alle successen uit de recente  
geschiedenis van de club. Excelsior 
promoveerde sinds 1999 vier keer  
en speelde in totaal tien seizoenen 
in de Eredivisie. Hoekstra werkte als 
assistent met vijftien hoofdtrainers  
en was in de meeste seizoenen ook 
trainer/coach van het beloftenteam. 
Een trainer met een mooie staat van 
dienst, zowel als speler en als trainer. 
Voor Rick Adjei gaf dit ook de 
doorslag om de samenwerking met 
deze ervaren rot in het vak aan te 
gaan. Eerst bij Kozakken Boys en 
nu dus bij SteDoCo. 

Hans Bos, 24 jaar, treedt ook toe  
tot de technische staf van de  
Hoornaarse derdedivisionist.  
In het kader van zijn trainer/coach 
opleiding UEFA-A zal de Gorcummer 
bij de A-selectie zijn bijbehorende 
opdrachten uitvoeren en zal hij 
daarnaast ook een ondersteunende 
rol spelen bij het tweede elftal.  
Bos zal zijn bijdrage leveren aan het 
organiseren van diverse voetbal- en 
trainersclinics binnen de club. Hans 
is in het dagelijks leven actief als  
Strategisch Beleidsadviseur Samen-
werkingsverband Passend Onderwijs 
Dordrecht en docent voetbal binnen 
de KNVB. Sport en onderwijs komen 
in die functies samen.

Hans was bij Unitas jarenlang Hoofd 
Opleidingen, maar daarnaast ook 
hoofdtrainer van de zaterdagtak. 
Jeugdige ervaring genoeg om de 
volgende stap in zijn carrière te 

Rick Adjei

André Hoekstra
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maken. De goedlachse, maar o zo 
gedreven trainer, maakt graag 
gebruik van de mogelijkheid om 
samen met Rick Adjei en André 
Hoekstra ervaring op te doen. Mooi 
dat dit platvorm via SteDoCo wordt 
geboden.

Overigens is Hans in Gorinchem 
samenwonend met Linda en zijn zij 
samen de trotste ouders van Ties (2) 
en Tijs (0). Naast voetbal heeft hij nog 
een andere passie en dat is muziek. 
Niet voor niets is hij voorzitter en 
trompettist bij de Koninklijke Harmonie 
de Bazuin.

Stephan Veenboer, geboren in 
1987, maakte voor aanvang van het 
seizoen 2007-2008 de overstap van 
de amateurs van AFC naar Vitesse, 
waar hij een contract tekende voor 
één seizoen. Hij werd toen gehaald 
als derde doelman en speelde zijn 
wedstrijden in het tweede elftal van 
Vitesse. Na een schorsing van eerste 
doelman Piet Velthuizen en een 
blessure bij zijn stand-in Balázs 
Rabóczki, maakt Stephan op 15 maart 
2008 tegen FC Twente zijn debuut in 
het betaald voetbal. 

In diezelfde week werd Veenboer al 
opgenomen in de voorselectie van 
het Nederlands beloftenelftal (onder 
21) voor de oefenwedstrijd tegen 
Tunesië. Een week later werd hij ook 
opgenomen in de definitieve selectie 
van het Nederlands beloften elftal en 
maakte tegen Jong Tunesië gelijk zijn 
debuut. Wat goed is komt snel!

Daarna keerde hij terug naar AFC  
en volgde een seizoen Zwaluwen’30 
uit Hoorn en twee seizoenen bij de 
profs van Telstar. Voor De Dijk, waar 

hij drie seizoenen speelde, kwam 
Stephan nog een seizoen uit voor 
Almere City. In 2021-2022 komt 
Veenboer over van Ajax zaterdag naar 
SteDoCo en gaat hij de concurrentie 
aan met keeper Petar Stošković die 
eerder al de overstap van OFC naar 
SteDoCo maakte. 

Goede periodes worden vervolgens 
afgewisseld met best pittige blessures 
die revalidatie vergen. Met als laatste 
blessure een arm uit de kom in de 
uitwedstrijd tegen Excelsior’31. Het is 
echter toch het keepersvak dat blijft 
trekken. Met een eigen keeperschool 
timmert hij met jong keeperstalent 
stevig aan de weg. De kans om als 
keeperstrainer bij SteDoCo in de 
Derde divisie aan de slag te gaan, 
neemt hij dan ook met beide handen 
aan. Overigens met de afspraak dat 
SteDoCo ook nog een beroep op 
hem kan doen als de twee andere 
keepers uit de selectie, Lars Bleijen-
berg en Maarten de Fockert, niet in 
staat zijn om te keepen. 

Zoals in de inleiding geschreven 
staat er een mooie mix van verschil-
lende leeftijden en van kennis en 
ervaring op het veld. Op het moment 
van schrijven is de selectie 3 weken 
in voorbe-reiding. Daarvan heb ik 
twee trainingen gevolgd. De inter- 
actie tussen de nieuwe spelersgroep 
en de nieuwe technische staf is mooi 
om te zien. Met onderling veel plezier 
en gedrevenheid. Een mooie basis 
voor wat mij betreft een mooi seizoen.

Tot langs de lijn

Johan van der Werken  

Hans Bos

Stephan Veenboer
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óók te vinden. En natuurlijk plannen 
we snel de eerste clinic, zodat onze 
jeugdspelers op het veld kennis 
kunnen maken met de spelers van 
het eerste elftal, de jongens die ze  
‘s zaterdags komen aanmoedigen. 

Deze ambitie is uitsluitend belangrijk, 
omdat we uiteindelijk iedereen 
nodig hebben om sportief te kunnen 
presteren. Van het jonge talent dat  
af en toe al meetraint met het eerste 
elftal, tot de supporter die ons 
vlaggenschip op wedstrijddagen 
aanmoedigt en een warm hart 
toedraagt.

Ik gaf al aan dat we hier samen 
verantwoordelijk voor zijn. Als er 
zaken zijn die u binnen dit kader ziet, 
voelt of ervaart die anders moeten  
of beter kunnen, en die ik kan 
beïnvloeden, dan hoor ik dat graag.

Zoomen we verder uit, dan is er 
de ambitie om het eerste elftal 
een iets ‘regionaler’ karakter te 
geven. 
In mijn beleving zijn er in een cirkel 
van 25 kilometer rondom Hoornaar 
absoluut voetballers te vinden die 
het niveau van de Tweede of Derde 
Divisie aankunnen. Dit kan alleen als 
die spelers in zichzelf willen investeren 
en daarbij de juiste intrinsieke 
motivatie hebben. SteDoCo biedt  
ze het podium om naar het niveau 
van Tweede en Derde divisie toe te 
groeien. Maar dan moeten we ze wel 
kennen, bekijken, met ze in gesprek, 
met hun club in overleg zodat we 
kunnen bespreken wat wijsheid is. 
Komt hij eerst stagelopen, één of 
twee keer in de week meetrainen  

en bij zijn huidige vereniging 
voetballen, proeven aan het niveau 
of komt hij gelijk over en wagen we 
de sprong in het diepe? 

Natuurlijk kennen we veel spelers in 
en buiten de regio, maar ik verzamel 
graag mensen om me heen die me 
daarbij helpen. Heb je iemand 
gezien waarvan je denkt: “Wow,  
dat zou qua karakter, intrinsieke 
motivatie én talent kunnen passen”? 
Dan is een appje naar mij zo  
gestuurd. Wellicht ken ik hem al, 
maar misschien ook wel niet. Dan  
ga ik zeker informeren en zo nodig 
kijken, dus wie weet kunnen we ons  
regionale aandeel op deze manier 
óók met elkaar verstevigen.

Het gaat in de eerste plaats altijd 
 om kwaliteit, maar een bijkomende 
hele stevige plus is de regionale 
binding. Ik zie de busjes uit Termei 
en uit Spijk op zaterdag nog komen 
om ‘hun speler(s)’ in de eerste klasse 
& hoofdklasse bij SteDoCo aan te 
moedigen.

En oh ja: we willen ook erg 
graag nog promoveren naar  
de Tweede Divisie
Het begint zo langzamerhand echt 
een jongensboek te worden. 
Begonnen in de vierde klasse en nu 
de ambitie uit te durven spreken om 
te promoveren naar het allerhoogste 
(semi)amateurniveau. Wie had dat 
vroeger in de mooie derby’s tegen 
Noordeloos ooit gedacht? We zijn 
inmiddels 6 keer gepromoveerd!

Terug op aarde realiseer ik me dat er 
nog wel een ploeg of 8 in de Derde 

Divisie zit, die dat erg graag zouden 
willen – en dan heb ik het alleen nog 
maar over de Derde Divisie op 
zaterdag.

We hebben in de organisatie een 
paar mooie stappen gemaakt, met 
Rick Adjei, André Hoekstra, Hans Bos 
& Stephan Veenboer, een zeer veel- 
zijdige technische staf. De medische 
staf, onder leiding van Bart den 
Hartog, is uitgebreid. Iedere training 
zal er een fysio, een verzorgster én 
een hersteltrainer beschikbaar zijn. 
Onze enthousiaste nieuwe team- 
manager, Floor Both, kent de club 
van binnen en van buiten.  Naast 
onze clubcameraman - wie kent  
Wim niet - zal er een videoanalist  
toegevoegd worden. En onze vaste 
wedstrijdanalist, Leo Dekker, zal net 
als alle anderen de komende  
2 seizoenen aan onze ambities 
verbonden zijn.

De organisatie, die we concreet 
kunnen beïnvloeden, staat naar mijn 
overtuiging als een huis!

De selectie is qua aantal iets  
uitgebreid. Rick heeft zijn visie op  
het spelletje, die ons in sportief 
opzicht erg aanspreekt, tijdens  
onze kennismakingsgesprekken 
gepresenteerd. Op basis daarvan 
hebben we spelers gezocht, gevonden 
en kunnen enthousiasmeren om bij 
SteDoCo te komen spelen. De 
nieuwe spelers zullen zich o.a. via  
de website aan u voorstellen.

Ik spreek regelmatig mensen die  
aan me vragen: “Is het werk van een 
TD nu gedaan?” 

NA 4 JAAR STEDOCO VOELDE HET GOED OM 
WEER DÓÓR TE GAAN. EEN TRAINER IS IMMERS 
EEN PASSANT. NU PRECIES 10 JAAR VERDER VOELT 
HET TOP OM, DAAR WAAR WE MET ELKAAR HELE 
MOOIE VOETBALJAREN BELEEFD HEBBEN, WEER 
TERUG TE KEREN.

TERUG, DAAR WAAR 
IK ME THUIS VOEL …

Als voetballer bepaalt je lichaam 
wanneer je stopt. Als trainer zegt je 
gevoel op enig moment: “het is 
genoeg geweest”. Wat is er daarna 
nog in de voetballerij waar je als 
mens met mijn karakter warm voor 
loopt? Dat is precies de TD-functie 
zoals ik die nu bij SteDoCo mag 
vervullen.

Het is een functie waaraan een  
drietal doelstellingen verbonden is. 
We willen in willekeurige volgorde 
de relatie / de samenhang met onze 
vereniging heel graag (nog) verder 
versterken, beter in verbinding staan 
met de regio en last but (zeker) not 
least promoveren naar de Tweede 
Divisie.

Te beginnen bij de club. 
Hoe maken we van SteDoCo een 
voetbalclub die trots is op zijn eerste 
elftal? Waarin iedereen meeleeft met 
de prestaties, maar datzelfde eerste 
elftal óók snapt dat we nooit kunnen 
functioneren zonder elkaar?

In mijn beleving zijn we daar samen 
verantwoordelijk voor. Natuurlijk 
gaan we met ons eerste elftal na de 
donderdagtraining iets drinken in  
de kantine. Natuurlijk zijn we daar  
‘s zaterdags na een thuiswedstrijd 
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Die vraag is begrijpelijk, want de 
organisatie staat en de selectie is 
samengesteld. Echter, het antwoord 
is volmondig “nee”. Het werk is zeker 
niet gedaan. Ik sta te popelen om 
samen met de technische staf het 
team voor komend seizoen goed  
in beeld te krijgen zodat we in de 
voorbereiding op het seizoen 
2023-2024 in gesprek kunnen gaan 
om een langere samenwerking, die 
uiteindelijk zou moeten bijdragen 
aan de promotie naar de Tweede 
Divisie, aan te gaan.  Gedurende die 
reis wil ik met Hans Bos sparren over 
de verbinding tussen het eerste elftal 
en de club. Hoe kunnen we die 

verbinding vanuit onze groep 
concreet versterken? Ik wil met leden 
van SteDoCo, die ideeën hebben  
om de samenhang binnen de club  
te verbeteren, sparren. In de regio  
wil ik met clubbestuurders en spelers 
spreken om te onderzoeken of en 
hoe we samen op kunnen trekken.  
Bij de ‘regionale’ BVO’s ga ik op de 
koffie om te ontdekken of daar 
win-win situaties denkbaar zijn. 
Kortom: nee, het werk is nog lang 
niet gedaan.

U zult begrijpen dat ik juist om deze 
redenen niet bij alle wedstrijden van 
SteDoCo 1 aanwezig zal zijn.

Tot slot heb ik twee concrete 
vragen:

1. Om in één, twee of zelfs alle drie 
de doelstellingen stapjes te 
maken, heb ik u nodig. Het is 
‘onze’ club (dat mag ik inmiddels 
zeggen als kersvers SteDoCo-lid). 
Laten we met elkaar de stapjes 
zetten die nodig zijn. 

 Mag ik op uw hulp rekenen? 

2. Hoe omschrijven we het DNA van 
onze club? Als we dit DNA goed 
duiden, helpt dat ons om de juiste 
mensen aan boord te krijgen en 
onze doelstellingen te bereiken. 
Hoe ziet u het DNA van SteDoCo? 

Bel/app/mail me gerust:
Cees Lagendijk
T: 06 - 54 365 575
E:  Lagendijk@cw.nl 

Rest mij tot slot u een mooi en 
sportief seizoen 2022-2023 toe te 
wensen. We komen elkaar zeker 
regelmatig tegen.

Cees Lagendijk  
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DE HEREN 1 SELECTIE, MET DE BIJBEHORENDE 
STAF, IS HET VISITEKAARTJE VAN STEDOCO. 
OOK KOMEND SEIZOEN WORDT ER GESPEELD 
OP HET NIVEAU DERDE DIVISIE. BIJGAAND 
PRESENTEREN WE DE NIEUWE SELECTIE MET STAF 
EN ONDERSTEUNING.

STEDOCO HEREN 1

GROTE POSTER OP DE OMSLAG

STICHTING 
VOETBALPROMOTIE 
STEDOCO
Albert Hein de Kreij Giessenburg
A.P.C. van Ommen Beheer BV
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Frans de Bruyn Steenplaza
G. van Doesburg Int. Transport B.V.
Henk Vlot Transport
IJkelenstam Keukens
Jan Smit Media
Kras Recycling.com
Louwman Mercedes-Benz
Palletcentrale BV
Perla AluCast
Peinemann Mobilift Groep BV

Si-Linq Construction Chemical Distribution
Simple Numbers
St. Businessclub Temporalis
Techprof Amsterdam BV
Thijs Timmermans Waardenburg BV
Van Nispen Montage
Van Ommen sr. Beheer BV
Watt Lamp
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 1 Keeper:  Maarten de Fockert
 geboren 20-02-1995

11 Aanvaller:  Everon Pisas
 geboren 13-10-1994

 4 Verdediger: Ibrahima Touré
 geboren 01-01-1995

14 Aanvaller:  Junior Ebobo
 geboren 03-04-1993

 7 Aanvaller:  Elvio van Overbeek
 geboren 11-01-1994

16 Middenvelder:  
 Simon van Zeelst
 geboren 23-02-1994

 2 Verdediger:  Etiën Mariana
 geboren 13-09-1994

12 Verdediger:  Jurian Hobbel
 geboren 12-02-2000

 5 Verdediger:  Yannick Cortie
 geboren 07-05-1993

15 Aanvaller:  Sjaak Kuyper
 geboren 19-07-2000

 8 Middenvelder:  Milad Intezar
 geboren 04-11-1992

17 Middenvelder:  Hermon Tekleab
 geboren 01-01-1993

 3 Verdediger:  Ingo de Weert
 geboren 08-02-1994

13 Middenvelder: 
 Redouan El Hankouri
 geboren 03-02-2001

 6 Verdediger:  Steven Edwards
 geboren 15-01-1991

18 Verdediger: Mitchell de Zwart
 geboren 29-09-1992

10 Aanvaller:  Joran Schröder
 geboren 08-03-1993

NIEUW

NIEUW

NIEUW
NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

 9 Middenvelder:  Akram Salhi
 geboren 30-05-1997

NIEUW
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Trainer:  Rick Adjei
geboren 30-08-1983

22 Verdediger:  Dylan de Braal
 geboren 19-08-1994

Keepers trainer: Stephan Veenboer
geboren 29-11-1987

Materiaalman:  Goof Verspuij
geboren 22-09-1945

20 Middenvelder: 
 Jeffrey van Nuland
 geboren 16-12-1990

Assistent trainer:  André Hoekstra
geboren 05-04-1962

23 Verdediger: Jesse Wielenga
 geboren 15-10-1994

Materiaalman:  Piet Klein
geboren 02-09-1948

21 Keeper:  Lars Bleijenberg
 geboren 11-07-2000

Assistent trainer:  Hans Bos
geboren 25-09-1987

24 Verdediger:  Jeremy Fernandes
 geboren 14-08-1995

Teammanager: Floor Both
geboren 14-06-1973

Verzorger: Hennie Schrijver-Welbie
geboren 03-12-1967

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



BIJ ONS 
BENT U
ALTIJD

WELKOM!
BENT U
ALTIJD

WELKOM!

Werkendam
Van Randwijklaan 49
T 0183 - 501598

Wijk en Aalburg
Anjelierstraat 35
T  0416 - 724600

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen

www.vanderstraaten.nl
Zelfstandig Adviseur Werkendam

Voor al uw particuliere 
& bedrijfsverzekeringen

VAN 'T KRUIS BULK LOGISTICS
0172-538438
algemeen@kruistransport.com
www.kruistransport.com

 
AL BIJNA 100 JAAR 

UW LOGISTIEKE PARTNER
 
 
 

SILO- KIPPER- EN CONTAINEROPLEGGERS
 

ADR CERTIFICERING
 

GMP+ CERTIFICERING VOOR DIERVOEDING
 

GEREGISTREERD AFVALVERVOERDER
 

OPSLAGMOGELIJKHEDEN
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WD1   20 augustus 2022

GVVV - Ter Leede
Barendrecht - Excelsior’31
FC Rijnvogels - HSV Hoek
DVS’33 Ermelo - SteDoCo
Urk - Sparta Nijkerk
Staphorst - Sportlust’46
Rkav Volendam - VVOG
Harkemase Boys - ASWH
ACV - DOVO

WD4   7 september 2022

Harkemase Boys - Staphorst
ACV - Urk
DOVO - DVS’33 Ermelo
VVOG - Barendrecht
Sportlust’46 - GVVV
Sparta Nijkerk - Excelsior’31
SteDoCo - HSV Hoek
Ter Leede - Rkav Volendam
ASWH - FC Rijnvogels

WD7   24 september 2022

Rkav Volendam - Urk
Harkemase Boys - DVS’33 Ermelo
ASWH - GVVV
VVOG - Excelsior’31
Sportlust’46 - HSV Hoek
Sparta Nijkerk - SteDoCo
Ter Leede - Staphorst
ACV - FC Rijnvogels
DOVO - Barendrecht

WD10   8 oktober 2022

Staphorst - DVS’33 Ermelo
Harkemase Boys - Barendrecht
ACV - GVVV
DOVO - Excelsior’31
ASWH - HSV Hoek
VVOG - SteDoCo
Sportlust’46 - Sparta Nijkerk
Ter Leede - Urk
Rkav Volendam - FC Rijnvogels

WD2   27 augustus 2022

DOVO - Harkemase Boys
VVOG - Staphorst
Sportlust’46 - Urk
Sparta Nijkerk - DVS’33 Ermelo
SteDoCo - FC Rijnvogels
HSV Hoek - Barendrecht
Excelsior’31 - GVVV
Ter Leede - ACV
ASWH - Rkav Volendam

WD5   10 september 2022

DOVO - Staphorst
ASWH - Urk
VVOG - DVS’33 Ermelo
Sportlust’46 - FC Rijnvogels
Sparta Nijkerk - Barendrecht
SteDoCo - GVVV
HSV Hoek - Excelsior’31
Ter Leede - Harkemase Boys
ACV - Rkav Volendam

WD8   1 oktober 2022

GVVV - DOVO
Barendrecht - ACV
FC Rijnvogels - Harkemase Boys
DVS’33 Ermelo - Rkav Volendam
Urk - Staphorst
Sparta Nijkerk - Ter Leede
SteDoCo - Sportlust’46
HSV Hoek - VVOG
Excelsior’31 - ASWH

WD11   15 oktober 2022

GVVV - Harkemase Boys
Barendrecht - Rkav Volendam
FC Rijnvogels - Staphorst
DVS’33 Ermelo - Urk
Sportlust’46 - Ter Leede
Sparta Nijkerk - VVOG
SteDoCo - ASWH
HSV Hoek - DOVO
Excelsior’31 - ACV

WD3   3 september 2022

GVVV - HSV Hoek
Barendrecht - SteDoCo
FC Rijnvogels - Sparta Nijkerk
DVS’33 Ermelo - Sportlust’46
Urk - VVOG
Staphorst - ASWH
Harkemase Boys - ACV
Excelsior’31 - Ter Leede
Rkav Volendam - DOVO

WD6   17 september 2022

GVVV - VVOG
Barendrecht - ASWH
DVS’33 Ermelo - ACV
Urk - Harkemase Boys
Staphorst - Rkav Volendam
SteDoCo - Ter Leede
HSV Hoek - Sparta Nijkerk
Excelsior’31 - Sportlust’46
FC Rijnvogels - DOVO

WD9   4 oktober 2022

GVVV - Sparta Nijkerk
Barendrecht - Sportlust’46
FC Rijnvogels - VVOG
DVS’33 Ermelo - ASWH
Urk - DOVO
Staphorst - ACV
Rkav Volendam - Harkemase Boys
HSV Hoek - Ter Leede
Excelsior’31 - SteDoCo

WD12   29 oktober 2022

Urk - FC Rijnvogels
Staphorst - Barendrecht
Rkav Volendam - GVVV
Harkemase Boys - Excelsior’31
ACV - HSV Hoek
ASWH - Sparta Nijkerk
VVOG - Sportlust’46
Ter Leede - DVS’33 Ermelo
DOVO - SteDoCo

woensdag

dinsdag

COMPETITIESCHEMA

#voorhetleven

Wat wordt jouw 
volgende stap?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend 
hypotheekgesprek of een gratis waardebepaling. 

vanekerenkuiper.nl

Beatrixlaan 2a
4213 CJ  Dalem

Gorinchem

0183 67 29 99

Voorwaartsveld 5a
4142 DA  Leerdam

Leerdam

0345 63 21 00

het Hof 1
4101 BT  Culemborg

Culemborg

0345 22 93 00

info@vanekerenkuiper.nl

Goed verzekerd vanaf je eerste (kilo)meters, je eerste 
hypotheek, het kopen of verkopen van je (droom)woning 
en alles regelen voor je fi nanciële toekomst. 
Bij elke belangrijke stap in je leven zijn wij er voor je. Snel, altijd 
bereikbaar en eerlijk. Dat zit bij onze enthousiaste makelaars en 
fi nanciële adviseurs in het DNA. Je hebt ons Voor ‘t Leven!

Scoor jij bij ons een hattrick?
Koop1 je huis, 
krijg hypotheek-
advies2 en sluit je 
verzekeringen3 af
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WD25   11 maart 2023

GVVV - ASWH
Barendrecht - DOVO
DVS’33 Ermelo - Harkemase Boys
Urk - Rkav Volendam
Staphorst - Ter Leede
SteDoCo - Sparta Nijkerk
HSV Hoek - Sportlust’46
Excelsior’31 - VVOG
FC Rijnvogels - ACV

WD28   8 april 2023

Urk - DVS’33 Ermelo
Staphorst - FC Rijnvogels
Harkemase Boys - GVVV
ACV - Excelsior’31
DOVO - HSV Hoek
VVOG - Sparta Nijkerk
Ter Leede - Sportlust’46
Rkav Volendam - Barendrecht
ASWH - SteDoCo

WD31   6 mei 2023

GVVV - Urk
Barendrecht - DVS’33 Ermelo
FC Rijnvogels - Ter Leede
VVOG - ASWH
Sportlust’46 - DOVO
Sparta Nijkerk - ACV
SteDoCo - Harkemase Boys
HSV Hoek - Rkav Volendam
Excelsior’31 - Staphorst

WD34   27 mei 2023

Barendrecht - GVVV
FC Rijnvogels - Excelsior’31
DVS’33 Ermelo - HSV Hoek
Urk - SteDoCo
Staphorst - Sparta Nijkerk
Rkav Volendam - Sportlust’46
Harkemase Boys - VVOG
ACV - ASWH
DOVO - Ter Leede

WD26   25 maart 2023

Staphorst - Urk
Rkav Volendam - DVS’33 Ermelo
Harkemase Boys - FC Rijnvogels
DOVO - GVVV
ASWH - Excelsior’31
VVOG - HSV Hoek
Sportlust’46 - SteDoCo
Ter Leede - Sparta Nijkerk
ACV - Barendrecht

WD29   15 april 2023

GVVV - Rkav Volendam
Barendrecht - Staphorst
FC Rijnvogels - Urk
DVS’33 Ermelo - Ter Leede
Sportlust’46 - VVOG
Sparta Nijkerk - ASWH
SteDoCo - DOVO
HSV Hoek - ACV
Excelsior’31 - Harkemase Boys

WD32   13 mei 2023

DVS’33 Ermelo - GVVV
Urk - Excelsior’31
Staphorst - HSV Hoek
Harkemase Boys - Sparta Nijkerk
ACV - Sportlust’46
DOVO - VVOG
Ter Leede - ASWH
FC Rijnvogels - Barendrecht
Rkav Volendam - SteDoCo

WD27   1 april 2023

GVVV - ACV
Barendrecht - Harkemase Boys
DVS’33 Ermelo - Staphorst
Urk - Ter Leede
Sparta Nijkerk - Sportlust’46
SteDoCo - VVOG
HSV Hoek - ASWH
Excelsior’31 - DOVO
FC Rijnvogels - Rkav Volendam

WD30   22 april 2023

DVS’33 Ermelo - FC Rijnvogels
Urk - Barendrecht
Staphorst - GVVV
Rkav Volendam - Excelsior’31
Harkemase Boys - HSV Hoek
DOVO - Sparta Nijkerk
ASWH - Sportlust’46
Ter Leede - VVOG
ACV - SteDoCo

WD33   20 mei 2023

GVVV - FC Rijnvogels
ASWH - DOVO
VVOG - ACV
Sportlust’46 - Harkemase Boys
Sparta Nijkerk - Rkav Volendam
SteDoCo - Staphorst
HSV Hoek - Urk
Excelsior’31 - DVS’33 Ermelo
Ter Leede - Barendrecht

COMPETITIESCHEMA

WD13   5 november 2022

GVVV - Staphorst
Barendrecht - Urk
FC Rijnvogels - DVS’33 Ermelo
VVOG - Ter Leede
Sportlust’46 - ASWH
Sparta Nijkerk - DOVO
SteDoCo - ACV
HSV Hoek - Harkemase Boys
Excelsior’31 - Rkav Volendam

WD16   26 november 2022

Barendrecht - Ter Leede
FC Rijnvogels - GVVV
DVS’33 Ermelo - Excelsior’31
Urk - HSV Hoek
Staphorst - SteDoCo
Rkav Volendam - Sparta Nijkerk
Harkemase Boys - Sportlust’46
ACV - VVOG
DOVO - ASWH

WD19   21 januari 2023

GVVV - Excelsior’31
DVS’33 Ermelo - Sparta Nijkerk
Urk - Sportlust’46
Staphorst - VVOG
Harkemase Boys - DOVO
ACV - Ter Leede
Barendrecht - HSV Hoek
FC Rijnvogels - SteDoCo
Rkav Volendam - ASWH

WD22   11 februari 2023

Harkemase Boys - Rkav Volendam
ACV - Staphorst
DOVO - Urk
ASWH - DVS’33 Ermelo
VVOG - FC Rijnvogels
Sportlust’46 - Barendrecht
Sparta Nijkerk - GVVV
SteDoCo - Excelsior’31
Ter Leede - HSV Hoek

WD14   12 november 2022

DVS’33 Ermelo - Barendrecht
Urk - GVVV
Staphorst - Excelsior’31
Rkav Volendam - HSV Hoek
Harkemase Boys - SteDoCo
ACV - Sparta Nijkerk
DOVO - Sportlust’46
ASWH - VVOG
Ter Leede - FC Rijnvogels

WD17   3 december 2022

GVVV - Barendrecht
VVOG - Harkemase Boys
Sportlust’46 - Rkav Volendam
Sparta Nijkerk - Staphorst
SteDoCo - Urk
HSV Hoek - DVS’33 Ermelo
Excelsior’31 - FC Rijnvogels
Ter Leede - DOVO
ASWH - ACV

WD20   28 januari 2023

ACV - Harkemase Boys
ASWH - Staphorst
VVOG - Urk
Sportlust’46 - DVS’33 Ermelo
Sparta Nijkerk - FC Rijnvogels
SteDoCo - Barendrecht
HSV Hoek - GVVV
Ter Leede - Excelsior’31
DOVO - Rkav Volendam

WD23   25 februari 2023

GVVV - Sportlust’46
Barendrecht - VVOG
DVS’33 Ermelo - DOVO
Urk - ACV
Staphorst - Harkemase Boys
Rkav Volendam - Ter Leede
HSV Hoek - SteDoCo
Excelsior’31 - Sparta Nijkerk
FC Rijnvogels - ASWH

WD15   19 november 2022

GVVV - DVS’33 Ermelo
Barendrecht - FC Rijnvogels
ASWH - Ter Leede
VVOG - DOVO
Sportlust’46 - ACV
Sparta Nijkerk - Harkemase Boys
SteDoCo - Rkav Volendam
HSV Hoek - Staphorst
Excelsior’31 - Urk

WD18   10 december 2022

ASWH - Harkemase Boys
VVOG - Rkav Volendam
Sportlust’46 - Staphorst
Sparta Nijkerk - Urk
SteDoCo - DVS’33 Ermelo
HSV Hoek - FC Rijnvogels
Excelsior’31 - Barendrecht
Ter Leede - GVVV
DOVO - ACV

WD21   4 februari 2023

GVVV - SteDoCo
Barendrecht - Sparta Nijkerk
FC Rijnvogels - Sportlust’46
DVS’33 Ermelo - VVOG
Urk - ASWH
Staphorst - DOVO
Harkemase Boys - Ter Leede
Excelsior’31 - HSV Hoek
Rkav Volendam - ACV

WD24   4 maart 2023

Rkav Volendam - Staphorst
Harkemase Boys - Urk
ACV - DVS’33 Ermelo
VVOG - GVVV
Sportlust’46 - Excelsior’31
Sparta Nijkerk - HSV Hoek
Ter Leede - SteDoCo
DOVO - FC Rijnvogels
ASWH - Barendrecht



JA,  
want hij is verzekerd!

Weet je het zeker?

door Blokweg

OOK VOOR  JE AUTO  
VERZEKERING!BEL 088 0501850 VOOR EEN GOED EN SCHERP VOORSTEL

Blokweg 1, 4761 RA Zevenbergen • T. 088 050 18 50
E. info@deautofinancier.nl • W. www.deautofinancier.nlis onderdeel van Blokweg Financieel Adviseurs B.V.

Minkeloos 45 
4221 SR Hoogblokland
T 0183 - 58 29 64 
M 06 - 51 34 26 88
info@deur-montagebedrijf.nl



Presentatiegids 2022-2023 65

5000 m2

Bezoek onze 
vernieuwde showtuin!

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

0347 342 150
info@fransdebruyn.nl

WWW.STEENPLAZALEXMOND.NL

Steenplaza Frans De Bruyn is dé leverancier 

van bestratingsmaterialen, tuinhout, 

verlichting en terrastegels. Gevestigd in 

Lexmond vindt u onze vernieuwde 

showtuin van maar liefst 5000 m2. 

Liever bestellen? Vanaf €800,-  

gratis geleverd binnen

binnen een straalbinnen een straal

van 25 km!

NIET ALLEEN BIJ STEDOCO HEREN 1 ZIJN ER  
KOMEND SEIZOEN DE NODIGE VERANDERINGEN 
IN DE PERSONELE BEZETTING, OOK BIJ STEDOCO 
HEREN 2 EN 3 STAAN ER DE NODIGE  
VERANDERINGEN OP STAPEL. 

STEDOCO HEREN 2 + 3  
Voor het eerst sinds jaren komt er 
een compleet team over vanuit de 
jeugd, die zich allemaal willen 
bewijzen om in het 2e team te gaan 
spelen. Of ze daadwerkelijk allemaal 
het niveau aankunnen zal moeten 
blijken tijdens de voorbereiding  
van de selecties van 2 en 3.  
Deze selectie zal gemaakt worden 
door de nieuwe trainers van  
SteDoCo 2 (uitkomend in de  
2e klasse), Marco Maruccia, en  
de nieuwe trainer van SteDoCo 3 
(uitkomend in de 3e klasse), Hans  
van Haarlem.

DE TRAINERS
Marco Maruccia is geen onbekende 
binnen de club. Als inwoner van 
Hoornaar was de geboren Italiaan  
als speler actief bij de senioren, om 
een paar jaar geleden als trainer aan 
de slag te gaan bij de toenmalige 
meidenacademie. In een later 
stadium werd hij assistent-trainer  
en trainer bij het 2e, om vervolgens 
in het seizoen ’20/’21 hoofdtrainer  
te worden bij de JO18-1. Afgelopen 
seizoen is hij als hoofdtrainer bij  
de JO19 aan de slag gegaan. Ook 
voetballen zijn twee zoontjes 
inmiddels bij de jeugd van SteDoCo.

Hans van Haarlem is een nieuw 
gezicht op de club. De inwoner van 
Gorinchem heeft in het verleden bij 
Lekvogels, diverse KNVB-selectie 
elftallen van de afdeling Dordrecht, 
Dordrecht‘90 en bij Everstein 
gespeeld, tot hij moest stoppen 
vanwege een knieblessure. Afgelopen 
seizoen kwam zijn dochter bij de 
meidenafdeling van SteDoCo keepen 
en zo kwam Hans in aanraking met 
SteDoCo. Omdat hij toe was aan 
nieuwe uitdaging, en de sfeer binnen 
SteDoCo hem goed beviel, besloot 
hij om komend seizoen aan de slag 
te gaan bij het 3e team.

Marco Maruccia
Hans van Haarlem 
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DE KEEPERSTRAINER
Jan Booij  gaat komend seizoen  
aan de slag als keeperstrainer voor 
het 2e en het 3e team. Jan is een 
heel ervaren keeper die een paar 
seizoenen geleden zelfs nog wel 
eens opgeroepen werd om bij ons 
1e elftal op de bank te komen zitten. 
Zelf is Jan inmiddels gestopt met 
keepen, maar speelt nog wel als 
voetballer mee bij ons 35+ team.

Terug op het oude nest
Nadat hij de gehele jeugd door- 
lopen had en 7 seizoenen in het  
1e team van SteDoCo speelde, 
vertrok Chris Boom in 2018 naar 
Sliedrecht om daar bij de plaatselijke 
v.v. 4 seizoenen in het 1e team te 
spelen. Komend seizoen keert deze 
‘jongen van de club’ terug op het 
oude nest aan de Groeneweg.

Chris was naast 1e elftalspeler ook 
een aantal seizoenen trainer en 
coach van destijds de F, E en de D 
pupillen, waar destijds veel van de 
spelers van de JO19-1, die nu over 
komen naar de senioren, speelden. 
Chris heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat het hem geweldig  
leek om ooit met deze jongens  
welke allemaal in of uit de directe 
omgeving van de dorpen Hoornaar 
en Hoogblokland komen samen te 
gaan spelen in één team. 

De volgende stap in hun 
voetbalcarriere
Voor deze jonge spelersgroep is  
het doel om het 2e en het 3e team 
naar een hoger niveau te tillen, 
komend seizoen komt het 2e team 
uit in de 2e klasse, en het 3e team  
in de 3e klasse. 

Maar laat de jonkies eerst maar eens 
wennen aan het seniorenvoetbal,  
al moet gezegd worden dat menig 
speler van deze JO19 spelersgroep 
het afgelopen seizoen al meerdere 
keren met het 2e en het 3e mee- 
gespeeld hebben.  

Chris Boom en andere oud eerste 
elftalspelers Sam Versluis, Dico de 
Jong en nog wat ervaren spelers  
zijn de aangewezen personen om 
deze jeugdige groep spelers te 
begeleiden bij hun volgende stap  
in hun voetbalcarrière.

Chris Boom

Dico de Jong

We bring 
business 
forward

Plaza 6
4782 SK Moerdijk
+31 168 393 201
info@eurorijngroup.com

eurorijngroup.com

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 en rond Moerdijk.
U kunt bij ons terecht voor een zeer uitgebreide dienstverlening
op het gebied van transport, overslag, opslag en distributie.
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accountants en adviseurs

Accountants 
die meetel len!

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

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

O P  M A A T

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

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

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.

www.�excraft.nl

EU PERSONEEL  

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

088 - 7307900   |   info@�excraft.eu  

BOUW, TECHNIEK & INDUSTRIE  

Flexcraft Bouw, Techniek & Industrie is dé betrouw-
bare partner voor alle organisaties in de bouw, 
techniek en industrie, die  behoefte hebben aan 
extra mankracht, gemotiveerde uitzendkrachten 
of gespecialiseerde zzp’ers.

  

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

ZORG  

Flexcraft Zorg is 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 - 43846303   |   info@�excraft.eu

WERKEN & LEREN 

Aldivèr Werken & Leren is één van Nederlands 
grootste detacheerders in BBL- en leerwerk- 
trajecten in transport, logistiek & automotive. Met       
gemiddeld zo'n 500 leerlingen voor de diverse 
leerwerktrajecten weet Aldivèr als geen ander 
waar ze het over hebben. Aldivèr helpt graag 
jonge talenten op weg.  

088 - 730 79 50   |   werkenenleren@aldiver.com

SOCIAAL BEMIDDELEN

Flexcraft Young UP begeleidt en bemiddeld 
niet-werkend-werkzoekend talent naar een baan 
die bij hen past. Young UP begeleidt hen, vanuit 
een maatschappelijke missie, in hun route naar 
werk. Het bemiddelen tussen de talenten en werk-
gevers die zoeken naar goed personeel staat 
hierbij centraal.

010 - 7670555   |   info@young-up.nl

HORECA

Flexcraft Horeca & Events is een nieuwe uitzend- 
organisatie met jarenlange ervaring en contacten 
binnen de horeca. Hierdoor is het mogelijk om te 
werken in de mooiste restaurants en op de tofste 
festivals. Van de patatkraam tot de mooiste 
feesten, je bent welkom om de leukste opdrachten 
te vervullen.

06 - 43846303   |   patrick.bennis@�excraft.nl
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Wat hebben we genoten mensen! 
Met dank aan alle aanwezigen en 
vooral ook aan alle vrijwilligers die 
dit festijn mee hebben voorbereid 
en ondersteund en dus mogelijk 
gemaakt. 

Op 21 september 2021 speelde 
SteDoCo in de 2e voorronde van  
de KNVB-beker zijn kwalificatie- 
wedstrijd voor het hoofdtoernooi op 
dinsdagavond uit tegen competitie-
genoot Hoek. Een opgelopen 2-0 
achterstand werd uiteindelijk omge-
zet in een prachtige 2-3 overwinning 
en kwalificatie was hiermee een feit.

Wanneer je je afvraagt hoe je het 
liefst een bekerwedstrijd wilt winnen, 
dan zijn er verschillende scenario’s 
mogelijk, maar ik denk dat de manier 
waarop SteDoCo dit tegen Hoek  
gedaan heeft misschien wel de  
mooiste manier is. Terugkomen van 
een achterstand en dan in de laatste 
minuut er met de winst vandoor 
gaan. De ontlading was uiteraard 
groot bij de spelers, de staf en de 
handvol meegereisde supporters.  
En die supporters zagen een 
attractieve, intense wedstrijd met 
aanvallen, gevaar en strijd aan beide 
kanten. De winst betekende dat  

SteDoCo zich plaatste voor het hoofd- 
toernooi en in de grote KNVB-koker 
terecht kwam. Deze loting is verricht 
op zaterdagavond 26 september 
2021. Deze direct uitgezonden loting 
werd geleid door KNVB deskundige 
Heinrich Welling en werd hierbij o.a. 
geassisteerd door oud SteDoCo- 
speler Coen van der Waal.
Waar we bij SteDoCo op hoopten, 
gebeurde ook. Een thuiswedstrijd 
tegen een aansprekende Eredivisie-
club en dan ook nog eentje uit de 
buurt. Een thuiswedstrijd tegen  
FC Utrecht, de organisatie kon aan 
de bak. 

Hoe gaan we dit organiseren  
en waar moeten we rekening 
mee houden? 
Nog nooit had SteDoCo een thuis-
wedstrijd gespeeld tegen een BVO, 
wat betekende dat er geen draai- 
boeken op de plank lagen. We had-
den precies vier weken tijd om alles 
op de goede plek te zetten. Gesprek-
ken met de gemeente Molenlanden, 
de FC Utrecht organisatie, KNVB 
en ook met ESPN werden gevoerd 
en plannen werden gemaakt en 

vastgelegd. ESPN had inmiddels 
besloten deze wedstrijd geheel en 
live uit te zenden, wat nog eens extra 
te organiseren zaken met zich mee-
bracht. Samen met de gemeente en 
de omgevingsdienst werd besloten 
maximaal 2500 toeschouwers toe te 
laten tot deze wedstrijd. Een grote 
organisatie waaruit algauw bleek dat 
we onze bestaande kantine geheel 
nodig zouden hebben voor de  
mensen van de KNVB, ESPN, FC 
Utrecht en onze 50 vrijwilligers.

26 OKTOBER 2021 STEDOCO – FC UTRECHT 
1e RONDE KNVB BEKER OP 26 OKTOBER 2021 
AANVANG 20.00 UUR. 
AANWEZIG 2400 TOESCHOUWERS.

EEN PRACHTIGE UITDAGING 
VOOR ZOWEL DE SELECTIE 
ALS OOK VOOR DE CLUB

In een korte periode  
moest het volgende worden 
georganiseerd:

• Extra veldverlichting voor de  
 uitzending van ESPN. 
• De kaartverkoop
• Extra zittribunes (800 zitplaatsen  
 werden er bijgebouwd)
• Een kantinetent op de parkeer-
 plaats ter vervanging van de vaste 
 kantine.
• Een VIP tent voor de Businessclub 
 voor alle VIP-gasten. 
• Aggregaten voor de extra af te  
 nemen stroom voor ESPN en de  
 tenten.
• De vergunningen met de gemeente.
• Extra ruimte voor parkeren. 
 (gemeentehuis en weiland).
• Verkeerregelaars en beveiligers.
• Door de Corona maatregelen 
 moesten alle aanwezigen worden 
 gecontroleerd op hun corona 
 QR code.
• Uitvak voor 400 FC Utrecht  
 supporters.
• Catering
• enz. enz.

STEDOCO - FC UTRECHT

Dinsdag 26 oktober 18.45 uur

SteDoCo
vs

FC Utrecht

Voor info kaartverkoop: www.stedoco.nl

1e RONDE 2021-2022
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Heel veel zaken in een korte periode 
organiseren gaat natuurlijk niet 
vanzelf, maar met elkaar is het gelukt 
om deze mooie wedstrijd goed neer 
te zetten. We waren klaar voor de 
wedstrijd en die kwam er ook.  
Dinsdag 26 oktober 2021, de  
tribunes, tenten, verlichting, alles was 
in orde. De vrachtwagens van ESPN 
reden de accommodatie binnen en 
de mensen bouwden en plaatsten 
hun camera’s, interview plekken enz. 
Voor de start nog even met elkaar 
gebruik maken van een buffet, zodat 
niemand met een lege maag aan het 
werk moest. Er waren immers een 
kleine 100 mensen rond deze  
wedstrijd aan het werk. 

De camera toren werd bezet en  
posities werden ingenomen. De  
catering werd opgestart en de  
extra veldverlichting ging aan. De 
verkeersregelaars en beveiligers  
werden in positie gebracht en de 
eerste mensen stroomden het 
complex binnen. In de kantine- en 

VIP-tent was het al gauw lekker druk 
en gezellig.  Daar kwam ook de  
spelersbus van FC Utrecht en dan  
is er natuurlijk gelijk belangstelling 
voor de bekende spelers. 
Ook kwamen de eerste bussen  
met FC Utrecht supporters ter 
plaatse. Totaal 400 uitsupporters 
werden door de veiligheidsmensen 
van FC Utrecht direct naar het uitvak  
geleid. Het was erg druk, maar  
het liep allemaal zoals het was  
voorbereid. 

Trainers Frans Adelaar en René Hake 
werden voor één van de ESPN- 
camera’s geïnterviewd De spanning 
steeg en het vak, speciaal voor de 
SteDoCo-jeugd, bij de ingang juichte 
en joelde. De jongste SteDoCo- 
jeugd zwaaide bij de ingang op  
het veld met SteDoCo-vlaggen, 
verderop stond nog meer SteDoCo- 
jeugd in de middencirkel te wachten 
in een line-up. Daar kwamen de 
spelers, onder begeleiding van 
opkomst muziek het veld op. 

Het was bijna zover. De beker- 
wedstrijd SteDoCo – FC Utrecht 
stond op het punt van beginnen.
 
De wedstrijd kon beginnen
FC Utrecht was de gehele wedstrijd 
de betere ploeg. Het was één- 
richtingsverkeer richting het doel  
van Petar Stošković, die enkele keren 
redding moest brengen. De defensie 
van SteDoCo hield ongeveer  
17 minuten de nul, toen moest het 
capituleren. Uit een hoekschop 
belandde de bal in de kluts en via 
Vincent Verheul in het doel. Vlak voor 
rust maakte Othmane Boussaid met 
een prachtig schot de 0-2. Na dit 
doelpunt en in de rust stroomde de 
hoofdtribune leeg op zoek naar een 
hapje en een drankje. De meesten 
zullen niet op tijd terug zijn geweest 
om de grote kans op een doelpunt 
voor SteDoCo te zien. Verheul kon  
in de 48e minuut alleen op de 
keeper afgaan, maar schoot de bal 
een meter of twee naast het doel van 
Maarten Paes. Daarna was het weer 

FC Utrecht wat de klok sloeg.  
Adam Maher schoot de 0-3 binnen, 
Moussa Sylla via de rebound de 0-4 
en Sander van de Streek bepaalde in 
blessuretijd de eindstand op 0-5.
 
Handtekening
Aanvoerder Milad Intezar mocht 
direct na afloop zijn verhaal doen 
voor de ESPN-camera bij Aletha en 
Hans. Even later stonden Adelaar en 

Vincent Verheul voor een andere 
ESPN-camera bij Mark van Rijswijk. 
Ongetwijfeld zal de gemiste kans  
van Verheul ter sprake zijn gekomen. 
De 2400 toeschouwers liepen in 
groten getale richting één van de 
twee tenten of de uitgang. Sommige 
(jeugdige) supporters namen hun 
kans waar en gingen op de foto met 
een aantal spelers van FC Utrecht  
of scoorden een (mooie) ouderwetse 

handtekening. 
De wedstrijd was gespeeld en de 
organisatie geslaagd. Het was een 
geslaagde, prachtige, gedenkwaar- 
dige avond; de nederlaag deed daar 
niets aan af. 

Nogmaals heel veel dank aan 
eenieder die zijn steentje heeft 
bijgedragen om deze mooie  
wedstrijd mogelijk te maken.



Middenweg 7, 4225 SK  Noordeloos
T 0183 820 920, E info@dekuipergroep.nl

www.dekuipergroep.nl

DE KUIPER CIVIEL EN WATERBOUW

DE KUIPER HEIWERKEN

DE KUIPER CULTUUR EN GROEN

De betere werken. 
De Kuiper Groep

DHG wenst 
SteDoCo 

een sportief en 
succesvol seizoen 

2022 – 2023 

DHG-aflopend voetbal advertentie.indd   1DHG-aflopend voetbal advertentie.indd   1 22-08-2022   14:0222-08-2022   14:02
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SteDoCo zet ook Hoornaar en 
Hoogblokland met slechts 3000 
inwoners op de kaart. De club telt 
ongeveer 600 leden en dat geeft 
door de huidige status de nodige 
exposure binnen en buiten de regio. 

Businessclub-voorzitter Wim den 
Braven: “Wij staan echt serieus op  
de kaart. SteDoCo hoort op dit 
moment bij de 27 hoogst genoteerde 
zaterdag-amateurclubs van Neder-
land. 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, Katwijk, Quick Boys 
en Spakenburg.”

Wij gaan terug in de tijd. In 2003  
werden aan de Groeneweg in 
Hoornaar de koppen bij elkaar  

gestoken om SteDoCo (Sterk Door 
Combinatie) naar een hoger niveau 
te brengen. Bestuurlijk zijn de taken 
al jaren duidelijk verdeeld. Wim den 
Braven werd, na wat bestuurlijke 
wisselingen in die beginperiode, 
voorzitter van Businessclub  
Temporalis. “Het duurde even voor 
wij Wim over de streep hadden, 
maar uiteindelijk stemde hij toe en  
zit gelukkig nog altijd op die stoel”, 
vertelde secretaris Hans de Paauw 
eerder. Albert van Ommen maakt het 
driemanschap als penningmeester 
compleet. De Paauw en Van Ommen 
maken tevens deel uit van het 
bestuur van de Stichting. Temporalis 
ondersteunt de club financieel waar 
mogelijk en is daarnaast sponsor van 
Stichting Voetbalpromotie SteDoCo. 
Den Braven: “Wij organiseren 
eveneens leuke dingen voor de 
leden van Temporalis. Er komt op 
5 november 2022 een groot gala  
aan in het Bruisend Hart in Hoornaar. 
Dit is gekoppeld aan een veiling 
onder leiding van voormalig  
algemeen directeur van FC Groningen 
Hans Nijland.”

Adviseur
Wim den Braven (58) liep de laatste 
jaren aan de Groeneweg met een 
aantal petten op. Hij is dus nog altijd 
voorzitter van Businessclub Temporalis, 

sponsor en supporter. De pet van 
technisch directeur heeft hij per 1 juli 
afgezet en overhandigd aan Cees 
Lagendijk. “Ik wist dat dit moment 
een keer ging komen. Ik deed echt  
te veel. Vier dagen per week was ik 
op de club en de telefoon stond 
bijna niet stil in de periode dat de 
selectie op niveau gebracht moest 
worden. Voor mij wordt het tijd om 
meer van mijn gezin en de dingen 
die ik verder doe te gaan genieten. 
Lagendijk was onze eerste optie om 
onze taken - ik heb dit jaren samen 
met Johan van der Werken gedaan 
- over te nemen. Hij heeft al een 
aantal maanden meegedraaid en 
weet inmiddels hoe de hazen lopen. 
Johan en ik hebben vanaf nu een 
adviserende rol op technisch vlak.  
De uitvoering ligt bij Lagendijk.”  

Het Temporalis-trio was natuurlijk  
op 9 juli weer paraat bij de eerste 
training onder leiding van Rick Adjei 
en zijn nieuwe assistenten André 
Hoekstra, Hans Bos en Stephan 
Veenboer. “Ik denk dat wij het goed 
voor elkaar hebben. Er is een 
professionele video-analist aan- 
gesteld. De medische staf is geüp-
graded zodat de organisatie staat  
als een huis”, besluit Den Braven.

Wout Pluijmert

WIM DEN BRAVEN DOET EEN STAPJE TERUG, 
MAAR WIL MET DE CLUB 
NAAR HET HOOGSTE NIVEAU

CLUB ACHTER STEDOCO

Temporalis:
• Opgericht in 2003. 
• Het bestuur wordt gevormd  

door Wim den Braven (voorzitter); 
 Hans de Paauw (secretaris); Albert 

van Ommen (penningmeester). 
• Aantal leden: 130. 
• Sponsorbedrag: 800 euro. 

Temporalis faciliteert SteDoCo  
breed. Een deel gaat naar de  
A-selectie om te trachten op het 
hoogste niveau te voetballen.  
Verder worden gelden binnen  
alle geledingen van de club  
gedoneerd. Daarnaast belegt  
Temporalis netwerkavonden en  
businessbijeenkomsten. 

����

������������sloepentocht

golftoernooi

Victor Mids
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A3 van den Dool Deur- montage Bedrijf 
Abalco Service
ADLAS Metaalbewerking B.V.
Adm. Kantoor Kievits B.V.
Alert Security B.V.
Alexis Holding B.V.
Arkelwonen / Arkelsol 
Autobedrijf Van der Wal en Zonen VOF
Autobedrijf van Iperen
Autoschade van `t Hoog & Eldik B.V.
Badkamer Evolutie
Blokweg verzekeringen en Financieringen
BORO Advies & Consultancy
Bouwonderneming Stout B.V.
Boxman / van Wijk
Business Capital Insurance B.V.
C&W Groep
C. Kroon Montage 
C. Verspui
Care IS vermogensbeheer
Damen Shipyards
De Beste Boterletter
De Woonerije
Den Breeijen & Zn Schilderwerken B.V.
Den Breeijen Shipyard
Dens Products
Douglas Gorinchem
Eco Worldwide Solutions B.V. 
EDS Group B.V.
Electro World Gorinchem
ESNO Gips en afbouwbedrijf
ETOS SMK B.V.
Euro-Nordic B.V.
Euro-Rijn Global Logistics BV
Euro-Salt Handelmij. B.V.
Expertise Engineers
F. Both Dakbedekkingen
Fas B.V.
Flexcraft Techniek
Frans de Bruyn Steenplaza B.V.
Grafisch ontwerpbureau Studio Vandaag
G. Verspui
GB&O BV 

Glashandel J.L. van Es
Goodway Benelux BV
H. de Bruijn relatiegeschenken B.V.
H.S.B. / Perfecto Caffe 
H4-Lease BV
Henk Vlot Transport B.V.
Hoek en Blok Acc. Belast.adv. Juristen
Homa Pompen
Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk
Hoveniersbedrijf van Rosmalen
Ijkelenstam Keukens
Inventure ICT Solutions B.V.
J. de Jager Holding BV
J. Smaal
Jac. vh ‘t Kruis B.V.
Jan Smit B.V.
Jord Oil & Gas Systems B.V.
K&A groep 
K. van der Wal 
Karakter Advocaten 
K. de Kreij
Keukenloods B.V. 
Klop Watersport B.V.
Kok Projects
Korevaar Logistics B.V.
Kortpack B.V.
Koster Elektrotechniek BV
Kras Recycling
Leeden Mandwerk Import/export
Leen Post Banden B.V. 
Libra Shipping 
Looijen Schilderw. en Bouwonderhoud
Louwman Mercedes-Benz
Lukoil Oil Company
MB Catering
Modehuis Verschoor
Mondain 24/7
Opdrachten.nl
Optima Uitzendbureau
Palletcentrale Groep B.V.
Partycentrum Hipper & Kolfbaan
Peinemann Mobilift Groep B.V.
Perfo Tech Asperen B.V.

Perla AluCast B.V.
Polybius Beheer B.V.
Rabobank Lek en Merwede
Rainbow Benelux BV
Recycling Consultants Nederland B.V.
Rene Boer Opticien
Rene Kahle Laren B.V. 
Restaurant de Gieser Wildeman
Rovanda Handel en Techniek 
     Groot-Ammers B.V. 
Schoonheid aan de Giessen
Strago Electrotechniek
Terrasadvies Jos de Groot
Thijs Timmermans Waardenburg B.V.
Thuys eten en drinken
Transport Rien Boom & Zn. B.V.
Tredion ICT & Telecom B.V. 
v/d Linden Handel en Adviesbureau B.V.
Vakgarage van `t Hoog
Van Daalen Bouw en Ontwikkeling
Van der Brugge Makelaardij
Van der Heiden Trucks B.V. 
Van der Straaten`s Assurantiekantoor
Van der Vliet Wonen 
Van der Wal Interieur
van Ekeren Kuiper Woning en 
     Bedrijfsmakelaars
Van Nispen Montage
Van Noordenne Groep
Van Soest Menswear
Van Vianen Montage 
Van Zuilen Mode 
Verex Beheer B.V. 
Verhoef Funderingstechnieken B.V.
Visspecialist van Lopik
Vlot Staal B.V.
W. den Braven Beheer b.v.
Wesselink Events
WiMaJo BV

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

E-mail: info@librashipping.nl

LIBRA WENST STEDOCO
EEN SPORTIEF

EN SUCCESVOL SEIZOEN!

MET VELE MOOIE HOOGTEPUNTEN.

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

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

Vier feest
in stijl



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

Lengte
Breedte
Diepgang
Displacement
Materiaal

Classificatie
Cabines
Motoren Max.
Top snelheid
Tender garage

15.60 M
4.75 M
1.20 M
23 Ton
Aluminium romp & opbouw

CE-klasse A
2 luxe hutten
Volvo Penta D6-480 pk
22 knopen
3 meter tender & fietsen

MULDER SHIPYARD   |   ZOETERWOUDE-RIJNDIJK   |   WWW.MULDERSHIPYARD.NL   |   +31 (0) 71 561 2325   |   INFO@MULDERSHIPYARD.NL

OUR FAVORITE
MULDER FAVORITE 1500
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Er is veel te vertellen over het 
vrijwilligerswerk van de vereniging, 
maar we willen de groep vrijwilligers 
die het complex onderhouden eruit 
lichten. Ook hier zijn namelijk nogal 
wat mensen dagelijks mee bezig.

Bij SteDoCo zijn verschillende 
werkgroepen wekelijks actief om 
alles werkend en schoon te houden, 
maar er zijn ook mensen die projecten 
oppakken, zoals renovaties en 
vernieuwingen. In deze presentatie-
gids willen we u iets vertellen over 
de drie groepen vrijwilligers die voor 
het onderhoud zorgen: 
• de maandagavond-vrijwilligers
• de dag-vrijwilligers
• de oproep-vrijwilligers

Maandagavond-vrijwilligers
Bij SteDoCo is er een groep van 
ongeveer 5 vrijwilligers die iedere 
maandagavond verschillende werken 

aanpakken. Deze groep technische 
mensen, die in het dagelijks leven 
ook een technisch beroep hebben, 
pakken vooral die klussen aan die 
voor de dag-vrijwilligers te technisch 
of te zwaar zijn. De laatste jaren heeft 
deze groep al heel wat werken 
uitgevoerd, zoals sponsorframes 
geplaatst, het LED-scherm geplaatst, 
kabels gelegd naar het LED scherm 
en de speakerruimte in de nieuwe 
tribune, de tribune mee opgebouwd, 
veel straatwerk uitgevoerd, water- 
leiding aangelegd, een ballenvanger 
bij het hoofdveld geplaatst van 70m 
lang bij 9m hoog, lichtmasten 
geplaatst en verwijderd, de kleed- 
kamers mee gerenoveerd enz. enz. 
Naast bouwen en aanleggen doen  
zij ook reparaties aan machines, 
hekwerken en parkeerplaatsen en 
nog veel meer, allemaal te veel om 
op te noemen. Het zijn dan ook echte 
aanpakkers, die weten waar ze het 

over hebben en 100% actief zijn. Zij 
maken minimaal gebruik van koffie 
of drink momenten. Niet lullen, maar 
poetsen zogezegd. Ook dit is een 
groep mensen van onschatbare 
waarde voor de club. 

Dag-vrijwilligers
Deze groep bestaat uit ongeveer  
10 vutters, die vier ochtenden per 
week aan het werk zijn bij de club. 
Deze mensen doen veel werk, maar 
ook de sociaal toegevoegde waarde 
is van groot belang bij deze al wat 
oudere vrijwilligers. De eerste komt 
al rond acht uur aan bij de club en 
zet de nodige koffie en smeert alvast 
de sneetjes ontbijtkoek met boter. 
Tussen half negen en negen uur 
druipen de overige vrijwilligers 
binnen en wordt er tot half tien koffie 
gedronken, ontbijtkoek gegeten en 
er worden natuurlijk ook sterke 
verhalen verteld. Van half tien tot 

ZOUDEN DE LEDEN, SPONSOREN, SUPPORTERS  
EN OOK U ALS LEZER ZICH REALISEREN WAT HET  
BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SPORTCOMPLEX 
ZOALS BIJ STEDOCO MET ZICH MEEBRENGT?

HET BEHEER EN 
ONDERHOUD VAN 
EEN SPORTCOMPLEX

De SteDoCo organisatie weet dat 
wél. Het kost heel veel en is niet  
te betalen met de gelden uit contri-
butie, subsidies of andere reguliere 
verenigingsinkomsten. Nee, dat  
gaat zeker niet lukken, het zal in 
hoofdlijnen gedaan moeten worden 
door vrijwilligers. Daarom zijn wij  
ook zo blij met de vele vrijwilligers 
die we hebben!

De club SteDoCo is net als de meeste 
verenigingen sterk afhankelijk van 
vrijwilligerswerk.
In de voetbalorganisatie zijn leiders, 
trainers, scheidsrechter, wedstrijd- 
secretarissen en zelfs materiaal- 
mensen actief als vrijwilliger. Maar 
dan zijn we er nog niet natuurlijk.

Naast de vrijwilligers bij de wed- 
strijden en trainingen, zijn er ook 
mensen nodig die de gebouwen  
en kantine beheren en ook de bar- 
en keukenbezetting, alsook de 
inkoop en het voorraadbeheer 
vergen veel tijd en organisatie. Voor 
het schoonhouden van de kantine, 
commissiekamer en bestuurskamer 
zijn wekelijks handjes nodig. Ook de 
keuken, met strenge hygiëneregels, 
de toiletgroepen en garderobes 
moeten goed worden bijgehouden. 
Bij SteDoCo is dat niet anders dan  
bij andere verenigingen.

oproep-vrijwilligers

dag-vrijwilligers
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twaalf uur gaan ze aan de slag. De 
werkzaamheden die deze mensen 
verrichten, zijn in hoofdlijnen het 
opruimen en onderhouden van  
de velden, watergangen en  
bestratingen, maar ook het dagelijks 
schoonmaken van de kleedkamers. 
De velden speelklaar maken, denk 
hierbij aan de belijning, de hoek- 
vlaggen en het controleren van de 
netten. Ook houden zij bijvoorbeeld 
de sloten schoon en maaien de 
wallen met de handmaaiers enz. enz. 
Namens deze groep vrijwilligers 
doen we ook een oproep aan alle 
gebruikers en bezoekers van het 
SteDoCo complex. Laat geen afval 
achter op velden of straten, maar 

gooi uw afval in de daarvoor  
bestemde bakken, er zijn er vol- 
doende aanwezig.

Oproepvrijwilligers
Met enige regelmaat wordt er ook 
gebruik gemaakt van de oproep- 
vrijwilligers. Dit zijn mensen, die niet 
met regelmaat werkzaamheden 
verrichten, maar wanneer nodig 
oproepbaar zijn. Wanneer er  
accommodatie projecten lopen  
en er zijn handjes nodig, wat dan 
meestal zwaar werk is, dan zijn ze er. 
Heel veel waardering en respect voor 
al deze vrijwilligers die hiermee heel 
veel lof verdienen. Veel werk waar de 
meeste mensen niet bij stil staan, 

maar wel gedaan moet worden en 
ook gedaan wordt. Ons complex ligt 
er niet zomaar altijd keurig bij. Hier 
zit een grote vrijwilligersorganisatie 
achter, die veel lof en dank verdient.

maandagavond-vrijwilligers

dag-vrijwilligers

WIJ HEBBEN BIJ STEDOCO EEN GEWELDIG TEAM 
VRIJWILLIGERS MAAR ER IS ALTIJD RUIMTE VOOR 
MEER MENSEN DIE ONS WILLEN ONDERSTEUNEN 
EN HELPEN. 

vrijwilligers bar

HEB JE ZIN EN WIL JE IETS VOOR DE VERENIGING BETEKENEN?
Bel mij, Wim van der Vlist , op 06 - 10 13 43 24 en samen kijken wij 

waar we u/jou in ons team kunnen inpassen.



| 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.

Merken zoals: CP company, Paul&Shark , 
Peuterey, Belstaff, Replay, Tramarossa 
Masons Garments & many more...

info@vansoestmenswear.nl

Wij zijn dé logistieke servicepartner die organisaties 24/7 
operationeel houdt. Van origine zijn we een Rotterdams 
familiebedrijf en inmiddels uitgegroeid tot een one-stop-shop  
met meer dan 1000 medewerkers wereldwijd. Samen ontzorgen 
wij onze klanten volledig in hun logistieke processen in de bouw, 
industrie, haven en logistiek.

Met meer dan 68 jaar ervaring zorgen wij altijd voor een oplossing 
op het gebied van verhuur, advies, industriële verhuizingen, 
onderhoud, horizontaal- en verticaal transport en bouwlogistiek. 
Onze persoonlijke aanpak, ruime materieelvloot en vakinhoudelijke 
expertise zorgen ervoor dat onze klanten kosteneffectief en 
toekomstbestendig te werk kunnen gaan. Zo helpen wij hen 
groeien.

HAVEN

INDUSTRIE BOUW

LOGISTIEK

Onze manier van werken zorgt voor 
een goed kwaliteitsproduct.

Wij zorgen enkel voor kwaliteit tegen 
een scherpe prijs.

Adlas Metaal Arkel
Vlietskade 4022, 4241WL Arkel
Tel: 0183 - 569 010

Adlas Metaal Sleeuwijk
De Hoogjens 32, 4254 XW Sleeuwijk
Tel: 0183 - 731 180

info@adlasmetaal.nl  |  www.adlasmetaal.nl

CONTACT



buitengewoon... 
inspirerend!

Bent u nieuwsgierig naar wat wij van úw tuin kunnen maken? Bent u nieuwsgierig naar wat wij van úw tuin kunnen maken? 

Onze adviseur komt graag vrijblijvend een keer bij u langs!Onze adviseur komt graag vrijblijvend een keer bij u langs!

Van Rosmalen hoveniers  |  Vlietskade 86    Vlietskade 86  ||  4205 NG Gorinchem  4205 NG Gorinchem

Telefoon: 0183 - 30 48 40  ||  Fax: 0183 - 30 49 47  Fax: 0183 - 30 49 47

E-mail: info@vanrosmalentuinen.nl E-mail: info@vanrosmalentuinen.nl 

Neem alvast een voorproefje op www.vanrosmalentuinen.nl

vRosmalen adv 280x185.indd   1 05-03-12   10:30

DJ VALX

GET IN TOUCH
Wil je DJ VALX boeken voor een optreden, beschikbaarheid opvragen, 

informatie ontvangen of direct een vrijblijvende optie plaatsen in de agenda
 van DJ VALX? Mail of bel met Disconnected Management:
info@disconnected-management.com of 06 - 21 84 85 86

www.djvalx.com

VALX advertentie.indd   1VALX advertentie.indd   1 24-08-2022   10:2424-08-2022   10:24
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Redactie: Saskia Smit, Reclamebureau Studio Vandaag
Eindredactie: Saskia Smit en Conny Prins 
Acquisitie: Sponsorcommissie 
Vormgeving: Saskia Smit, Reclamebureau Studio Vandaag 
Drukwerk: Damen Drukkers
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