
Uitgave 0AA                                                                            21 juli 2008 
 
Diensten voor zaterdagen 26.7 + 2.8.2008: 
 
Bestuur: aanwezige bestuursleden 
Bar/kantine: volgens rooster 
 
KANTINE GEOPEND VANAF 10.00 UUR 
 
Van het bestuur: 
 
Een nieuw seizoen 
De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Nauwelijks is het ene seizoen afgesloten, of 

het nieuwe staat alweer voor de deur. 

Ook tijdens het “stille” seizoen, de zomerperiode, gaan een aantal zaken gewoon 

door. 

Zo zorgden een aantal vrijwilligers er weer voor, dat de velden er picobello bij 

liggen, kregen de reclameborden een goede wasbeurt, zodat die er weer spic en 

span uitzien, en worden/werden er binnen hier en daar weer de nodige 

verfbeurten verricht en o.a. de barkrukken voorzien van een nieuwe bekleding. 

Ook op het gebied van de ledenadministratie moest er het nodige werk worden 

verricht. 

Kleding, ballen en andere spelmaterialen, onmisbaar bij een voetbal-vereniging, 

werden geinventariseerd en aangevuld. 

Kortom, er is/was een hoop werk aan de winkel om ervoor te zorgen, dat het 

nieuwe seizoen straks weer gewoon kan gaan beginnen. 

 

Eind juli is het dan zover, dan staan de eerste trainingen weer op het programma. 

Onder leiding van het trainersduo René Blauwkamp en Brian Cairo en 

keeperstrainer Martin de Koning zal eind juli de A-selectie weer gaan starten, op 

de voet gevolgd door de B-selectie met Johan Molendijk als trainer en Bert 

Winkelhof als keeperstrainer. 

 

In de loop van augustus gaan dan de overige senioren en de jeugd weer van start. 

 

. 

We zijn natuurlijk benieuwd wat het nieuwe seizoen ons gaat brengen. 

Het eerste is ingedeeld in de sterke 1e klasse B, waar het zeker niet van-

zelfsprekend is, dat het verloren gegane terrein even zal worden goed-gemaakt.  

Wel staan een groot aantal leuke derby’s op het programma. 

 

Voor het tweede hopen wij dat het dit jaar mogelijk is om mee te gaan doen om 

de titel. 

 

Wij wensen al onze spelende leden een plezierig en sportief seizoen toe zonder 

blessures of andere problemen. 

Onze rustende leden, donateurs, sponsors en al diegenen die onze club een 

warm hart toedragen wensen wij een in alle opzichten voorspoedig seizoen. 

Tot slot: de terugkeer naar de 1e klasse brengt met zich mee, dat we nog meer 

dan anders de inkomsten en uitgaven in de gaten moeten houden. Uit ervaring 

weten we, dat de inkomsten lager liggen dan bij het het spelen in de 

hoofdklasse, zodat we daar met de uitgaven rekening mee zullen moeten 

houden. 

Nu al vragen wij om begrip, als niet alle wensen op welk gebied dan ook 

kunnen worden ingevuld. 

 

NOG TE BETALEN KOSTEN: 

 

Helaas zijn er nog 7 spelers, die nog kosten aan gele/rode kaarten van het 

afgelopen seizoen moeten betalen. Wij maken hen erop attent, dat deze kosten 

voor aanvang van het nieuwe seizoen betaald moeten worden, want anders 

wordt er niet getraind c.q. gespeeld. Elke speler weet om welk bedrag het gaat, 

want zij hebben allen hierover een brief ontvangen.  

Tevens hebben wij besloten in de loop van het komende seizoen bij 

contributie-achterstand, naast te nemen maatregelen als niet te 

mogen spelen en/of  deel te nemen aan trainingen, de namen en het bedrag 

aan achterstand  op te nemen in de weekbrief. 

 

Wij nemen aan dat u zich deze blamage niet wil laten overkomen, dus na 

ontvangst van de acceptgirokaart d i r e c t  betalen s.v.p. 

 

Rookverbod: 

 
M.i.v. 1 juli j.l. geldt een wettelijk rookverbod in het gehele gebouw, dus: 

kantine, bestuurskamer, commissiekamers, kleedruimtes, keuken, toilet-ten, hal,  

gangen etc. 

Als aanvulling hierop hebben wij besloten dat dit verbod geldt 1 uur voor en 1 

uur na de officiele openingstijden van de kantine (zie het bordje aan de muur bij 



de bar en eventueel in de weekbrief gepubliceerde tijden), alsmede op 

klaverjasavonden, resp. andere georganiseerde bijeenkom-sten, buiten deze 

tijden. Met andere woorden: uitsluitend roken in de open lucht. 

 

Ledenadministratie: 

 

Na een periode van bijna 35 jaar heeft ons erelid Wim van Wingerden te kennen 

gegeven, met zijn werkzaamheden als ledenadministrateur te willen stoppen. Hij 

heeft dit werk op zijn bekende gewetensvolle wijze meer dan voortreffelijk 

gedaan en de vereniging is hem veel dank verschuldigd voor alle tijd die hij 

hieraan heeft besteed. Gelukkig blijft hij zich nog wel verdienstelijk maken voor 

de verschijning van de weekbrief. 

Wim: hartelijk dank ! 

 

Wij hebben Ad van Zelst bereid gevonden de ledenadministratie erbij te doen, 

naast zijn werkzaamheden als wedstrijdsecretaris senioren 

 

Verschijning weekbrief: 

 
Evenals vorig seizoen verschijnt de weekbrief met o.a. vermelding van de te 

spelen(oefen-, beker- en) competitiewedstrijden elke 14 daag. 

In de maand augustus zal de verschijning echter ietwat onregelmatig kunnen 

zijn. De e.v. uitgave is voorzien voor 4 of 11 augustus. 

 

Trainingsindeling en tijden: 
 

In een volgende weekbrief zal een schema worden opgenomen wanneer welke 

elftallen verwacht worden op de training (voor senioren zowel als jeugd). 

De A en B selectie beginnen resp. op 26.7 en 2.8 aan de voorbereiding 

op het nieuwe seizoen. 

Inzameling oud papier: 

 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw oud papier (weer) mee te brengen als u nu toch 

weer de tocht naar de Dijk gaat maken. De container staat er voor. 

 

Inzameling PET flesjes: 
 

Wilt u de leeggedronken PET flesjes deponeren in de oranje containers, dus n i e 

t in de vuilnisbakken of op het terrein. Vast bedankt. 

 

Club-ondersteuning: 
 

Wij zoeken nog: 

Nieuwe reclamebordhouders; 

Balsponsors voor de thuiswedstrijden van het eerste; 

Businessclubleden; 

 

Zoekt u ook mee en steunt u op zo’n manier mede uw club ?! 

 

Melden bij de voorzitter van de sponsorcommissie (Harry Schaap) of andere  

leden van deze commissie (mag ook bij de bestuursleden} 

 

Klaverjassen: 

 
Voor het seizoen 2008/2009 zijn de volgende klaverjasavonden vastgesteld 

(steeds aanvang 20.00 u. met zoveel mogelijk mensen, waarbij de catering weer 

wordt verzorgd door Jasper, onze keukenprins): 

 

05 september   09 januari (nieuwjaarstoernooi) 

26 september   30 januari 

24 oktober   27 februari 

21 november   27 maart 

19 december   24 april 

    15 mei (prijsuitreiking) 

Opening van keuken: 
 

De keuken is vanaf 23 augustus weer volledig in bedrijf. Jasper Visser beveelt 

zich weer beleefd bij u aan ! 

 

Indeling  elftallen veld/senioren seizoen 2008/2009: 

 

 

’s Gravendeel   Barendrecht 4  Alexandria ’66 3 

Schelluinen   FC Binnenmaas 2 Blijdorp 1 

XerxesDZB   Heinenoord 2  Capelle 4 

Voorschoten ’97  NSVV 2  Deltasport 3 

SHO    Rhoon 2  Dilletant 1 

TOGR    Rozenburg 2  DRL 2 



Spijkenisse   SHO 3   Excelsior P. 3 

Vitesse Delft   Smitshoek 3  FC Maense 3 

RVVH    Spijkenisse 3  Noorderkwartier1 

Strijen    TOGR 2  TOGR 3 

Spirit    FC Vlotbrug 2  Victoria ’04 3 

’s Gravenzande SV  Zuidland 2  XerxesDZB 4 

 

Barendrecht 14  ARC 14  Deltasport 5 

HBSS 3   Bergambacht 2 GGK 3 

Rhoon 4   BVCB 8  HBSS 5 

SHO 9    Capelle 8  HOV 4 

Smitshoek 7   Donk 1   SDV 9 

Strijen 6   Gouda 6  Spirit 12 

TOGR 4   Spirit 8   Sportlust ’46 17 

TransvaliaZW 3  SPV ’81 3  TOGR 6 

Victoria ’04 7   SVG 2   Victoria ’04 8 

Zinkwegse Boys 3  TOGR 5  VVK 6 

SC Zuiderpark 4  VVOR 7  Zwaluwen 8 

De Zwervers 7  XerxesDZB 5 

 

 

De indeling voor de jeugdteams alsmede van het zaalvoetbal volgt in de 

eerstvolgende weekbrief, tesamen met het speelschema van 1   

         

Indeling beker 1
e
 elftal met: 

 
Poule 16:  Sparta AV 

      VOC 

      NSVV  

 
 
 
NIET SPEELGERECHTIGD. 

 

 VOORALSNOG ZIJN ONDERSTAAND GENOEMDE SPELERS 
 NIET SPEELGERECHTIGD. ZIJ MOETEN ALLEMAAL EEN PAS 
 FOTO INLEVEREN OM EEN NIEUWE SPELERSPAS TE MAKEN. 
 EEA. DIENT TE GEBEUREN OP DE ZATERDAGEN 26 JULI EN 
 2 AUGUSTUS IN DE COMMISSIEKAMER. WERKT U HIER AUB. 
 AAN MEE OM BIJ HET BEGIN VAN DE BEKERWEDSTRIJDEN 

 TE VOORKOMEN DAT U NIET MAG SPELEN. 
  
 2

E
 ELFTAL: WR.HELDER EN S. EL YAKOUBI. 

  
 3

E
 ELFTAL: J.MATHAT. 

 
 4

E
 ELFTAL: JA.HEEMSKERK EN J.VD.OORD. 

 
 5

E
 ELFTAL: M.FRINGS. 

 
 ZAAL:  A.DARDOU,E.KARAOSMANOGLU  EN  PS.SOBHIE. 
 
   PROGRAMMA VOOR DINSDAG 5 AUGUSTUS. 
 
 VRSCH. SSS-TOGR  19.30 u. J.Kosterstraat, Klaaswaal. 
   Opstelling, vertrek enz. na de training van 4 aug. 
   Leiding:RJ.Blaauwkamp en B.Cairo.  
   Verz.A.vd.Burg – Ass.scheidsr.F.Volckmann. 
 
   BEKERWEDSTRIJDEN. 
 
   Zoals reeds eerder medegedeeld beginnen de 
   bekerwedstrijden voor de elftallen 2 t/m6  op 
   Zaterdag 23 augustus. 
   Dit is een voorlopige planning. 
    
 
 
 
 


