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Het voetbalseizoen 2021-2022 
zal, dat staat nu al vast, een heel 
bijzonder seizoen worden. Na 
twee niet afgemaakte, dan wel 
nauwelijks begonnen jaargangen, 
snakt een ieder naar trainingen, 
wedstrijden, competitie en vooral 
ook naar met elkaar kunnen zijn. 
Op het veld, in de kleedkamer en 
in het clubhuis. Er van uitgaande 
dat nieuwe virusvarianten geen 
roet in het eten gooien, gaan we 
een prachtig seizoen tegemoet. 
Prachtig, want nog los van de 
sportieve prestaties, we hebben 
allemaal gevoeld wat het 
ontbreken van kunnen en mogen 
voetballen betekent.

Als vereniging hebben we niet 
stilgelegen. Daar waar mogelijk 
en geoorloofd hebben we dankzij 
onze vrijwilligers activiteiten 
kunnen organiseren. Vooral voor 
de jeugd uiteraard, maar de laatste 
periode gelukkig ook de senioren. 
Heel voorzichtig is in de staart van 
het afgelopen seizoen een begin 
gemaakt met het weer opstarten 
van het clubleven. Een speciaal 
woord van dank aan al diegenen 
die dat mogelijk hebben gemaakt. 
Er viel veel te regelen, organiseren 
en coördineren onder de steeds 
wisselende omstandigheden. 
Dankzij onze vele vrijwilligers is dat 
gelukt. Een prestatie om collectief 
trots op te zijn.

Ook organisatorisch en financieel 
hebben we de afgelopen 
periode goed doorstaan. Dankzij 
vroegtijdig ingrijpen in onze 
uitgaven en dankzij de steun 
van de overheid eindigen we in 
de zwarte cijfers. Ook hier past 
dank aan het begrip van onze 
leden, hun loyaliteit aan de club 
en zeker ook dank aan diezelfde 
overheid die op deze manier het 
belang van sportverenigingen in de 
samenleving heeft onderstreept. 
Niet onbelangrijk is dat ook het 
ledental op peil is gebleven. De 
leden zijn de vereniging trouw 

gebleven. Ook vanuit het besef dat 
we samen de verantwoordelijkheid 
dragen voor onze club.

Het Faas Wilkes Sportpark ziet 
er bij aanvang van het nieuwe 
seizoen uit als nieuw, want ook 
in de afgelopen jaargangen heeft 
een groep vrijwilligers het complex 
onderhouden, verbeterd en 
klaargemaakt voor de gewenste 
herstart. Dank namens de rest van 
de vereniging ook aan hen.

In de vorm van het 
stichtingscollectief Vrienden van 
XerxesDZB hebben we via de 
sponsorcommissie een fantastische 
nieuwe sponsorgroep als partner 
gekregen. Een groep ondernemers 
die naast het sportieve ook 
en vooral oog heeft voor die 
eerdergenoemde maatschappelijke 
rol van een vereniging. Een groep 
die zich ook snel thuis voelt bij onze 
vereniging. Daarnaast groeit onze 
businessclub gestaag.

Het technisch kader bestaat in 
overwegende mate uit dezelfde 
mensen en waar nodig zijn 
vacatures opgevuld. Ook vanuit 

dat perspectief zijn we klaar voor 
het nieuwe seizoen. In beleid en 
personen richten we ons vooral op 
continuïteit waar het prestatieve 
en sociale hand in hand elkaar 
versterken.

Aan het begin van het seizoen 
ontmoeten we elkaar weer. Het 
zal een weerzien zijn voor en met 
velen, omdat we lang niet met en bij 
elkaar zijn geweest. Helaas zal niet 
iedereen er weer (kunnen) zijn. In de 
afgelopen periode zijn ons mensen 
ontvallen. We missen ze bij deze 
herstart en zullen ze blijven missen. 
Clubicoon en cultuurbewaker Rinus 
de Roode noem ik hier bij naam 
omdat er geen XerxesDZB lid is dat 
hem niet heeft gekend. Op zijn wolk 
zal Rinus met een trotse glimlach 
vast en zeker van het nieuwe 
seizoen meegenieten.

Vanaf deze plek wens ik ons allen: 
leden, ouders, tegenstanders 
en bezoekers van ons prachtige 
complex een mooi, sportief en 
gezond nieuw seizoen toe.
 
Ronald Broeders
Voorzitter XerxesDZB

Voordwoord
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CluBliEfdE
Afgelopen jaar heeft de 
sponsorcommissie, onder 
leiding van Wim en Marvin Strik, 
steeds meer vorm gekregen. 
Om sponsoren, die de club een 
warm hart toedragen, blijvend 
aan ons te verbinden is het 
noodzakelijk dat er voldoende 
tijd en energie in gestoken 
wordt. Zo creëren we met elkaar 
stabiele inkomsten waarmee we 
de club kunnen laten groeien. 

Het blijvend binden, boeien en 
behouden van sponsoren binnen 
onze mooie vereniging zijn dan 
ook onze belangrijkste drijfveren. 
En daarnaast staat onderlinge 
gezelligheid natuurlijk ook centraal.

HOE is HEt ONtstaaN? 
Marvin: ”In 2019 ben ik 
teruggekomen in het eerste elftal 
van XerxesDZB. Daarvoor heb 
ik er vanaf mijn 18e tot mijn 21e 
gespeeld. En natuurlijk in de jeugd 

voordat ik de overstap maakte naar 
de jeugd van Excelsior Rotterdam. 
Ondertussen ben ik 31 jaar oud en 
dat betekent dat ik ook 31 jaar lid 
ben van deze club. Ik kom er nog 
steeds met heel veel liefde. 
Na enkele competitiewedstrijden 
raakte ik geblesseerd. Om toch iets 
voor de club te kunnen betekenen 
wilde ik mezelf op trainingsavonden 
en zaterdagen nuttig maken. En 
sinds mijn terugkomst miste ik 
wel een beetje de ouderwetse 

de sponsorcommissie
“DE ONtWIkkElINg VAN DE jEugD, HEt pREStAtIEVOEtBAl 
VAN ZAtERDAg 1 MAAR BOVENAl gEZEllIgHEID VOOR DE HElE 
VERENIgINg StAAN BIj ONS CENtRAAl”
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gezelligheid van de kantine. 
Zodoende ben ik begonnen met 
het regelen van wedstrijdsponsoren 
voor de zaterdag. Het 
sponsorbedrag werd gebruikt 
voor het organiseren van de derde 
helft waarbij we na de wedstrijd 
genoten van een Dj of zanger. 
Dit bleek een succesformule. Het 
werd steeds drukker en gezelliger 
op de zaterdagen. Zelfs complete 
vriendenteams van andere clubs 
hebben zich overgeschreven 
naar XerxesDZB vanwege de 
gezelligheid op sportpark Faas 
Wilkes. 

Vervolgens ben ik mij gaan 
focussen op het werven van 
nieuwe sponsoren. Ik kwam er al 
snel achter dat dit best wat tijd en 
energie vraagt. Zodoende heb ik 
mijn vader, Wim Strik, gevraagd 
om te helpen. Hij heeft dezelfde 
clubliefde als ik en een enorm 
netwerk waar we uit kunnen putten. 
Mijn vader is inmiddels al 50 jaar 
lid en vond het een enorm leuke 
uitdaging om dit samen met mij 
op te pakken. Zo is de nieuwe 
sponsorcommissie ontstaan waarbij 
we vooral vooruit willen kijken en 
ons focussen op de lange termijn. 
We hebben veel nieuwe sponsoren 
weten te enthousiasmeren die 
inmiddels onderdeel zijn geworden 
van onze vereniging. En deze groep 
is alleen nog maar groeiende, hoe 
mooi is dat.”

VERtEgENwOORdigERs
Vrij snel na het ontstaan van 
de nieuwe sponsorcommissie 
is het team verder uitgebreid. 
Om te groeien heb je mankracht 
nodig. Daarnaast willen we ieders 
kwaliteiten benutten en krachten 
bundelen. Dit zorgt voor een 
mooie samenwerking waarin we 
streven naar maximaal resultaat 
voor onze vereniging. Ons motto 

is dan ook: “Samenwerken is 
vermenigvuldigen, alles alleen doen 
is optellen”. 

De sponsorcommissie bestaat 
momenteel uit:

Marvin strik
Algemene zaken
wim strik
Relatiebeheer & Evenementen
Jeffrey Vossenaar
Communicatie & Social media
Claudia lagenwaard
Administratie & Facturatie
Kai fens
Club van 100 - 50 

dOEl 
De sponsorcommissie is uiteindelijk 
opgericht om geld te genereren 
voor onze vereniging. Dit geld 
wordt hoofdzakelijk ingezet voor 
drie verschillende doeleinden: 
1. De ontwikkeling van de jeugd 
2. Het prestatievoetbal van 
zaterdag 1 
3. De gezelligheid voor de hele 
vereniging 

suCCEssEN 
Het afgelopen jaar heeft het 
voetbal wel stil gelegen maar de 
sponsorcommissie allerminst. Het 
bood ons namelijk de gelegenheid 
om goed na te denken waar wij 
naar toe willen, hoe we dat willen 
bereiken en wat we daarvoor nodig 
hebben. per augustus starten 
we het seizoen dan ook met 35 
nieuwe businessclubleden die het 
afgelopen jaar lid zijn geworden. 
Het hoofdveld is gevuld met nieuwe 
sponsorborden. En we hebben 
een nieuwe hoofdsponsor welkom 
geheten: Stichting Vrienden Van. 
Zij steunen voornamelijk goede 
doelen. Ook zijn we gestart met de 
club van 50 en hebben we tijdens 
het jaarlijkse golfevent ¤ 26.000 
opgehaald voor de jeugd.

aMBitiEs 
uiteraard willen we verder groeien 
en de sponsorgroep uitbreiden 
door nieuwe sponsoren bij de 
club te betrekken en aan ons te 
verbinden. Hoe groter en diverser 
de groep, hoe beter. Dit zorgt 
namelijk voor meer stabiliteit 
in de toekomst waarmee we 
eerder genoemde doelen kunnen 
bereiken. Daarnaast willen we ook 
als vereniging maatschappelijk 
betrokken zijn voor mensen uit 
de wijk. We hebben hiervoor 
contact met de gemeente om 
bepaalde evenementen te mogen 
organiseren. Dit past niet alleen 
bij de goede doelen die onze 
hoofdsponsor steunt maar ook 
bij de motto van de vereniging: 
“Meer dan voetbal”. Hebben we je 
enthousiast gemaakt en wil je ook 
je steentje bijdragen als sponsor? 

We bieden onderstaande 
mogelijkheden aan:
sponsorbord 6 meter
(¤ 500, - per jaar)
sponsorbord 3 meter
(¤ 350,- per jaar) 
Businessclub lid
(¤ 1000,- per jaar)
¤ 300,- gaat uit naar activiteiten
Kleedkamer sponsor
(¤ 250,- per jaar)
Elftal sponsor
Club van 100 - 50
aankleden van teams van tas t/m 
complete uitrusting

Heb je iets anders in gedachten? 
Dan staan wij altijd open om het 
gesprek met elkaar aan te gaan. 
Bij vragen of verdere informatie 
kan je contact opnemen met Wim 
Strik (06-53192477) of Marvin 
Strik 
(06-11727067). 

Wij kijken uit naar een sportief en 
succesvol seizoen!



Jeroen Salet
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Seizoen 1979-1980 Kampioen 
Hoofdklasse A, Kampioen van 
Nederland (zondagamateurs). 
in mei 2021 heeft het bestuur van 
XerxesdZB de beslissing genomen 
om definitief te stoppen met 
prestatief voetbal op zondag. 
Hiermee komt een eind aan een 
mooie periode van 117 jaar.
Een zwarte bladzijde in onze 
clubhistorie, maar onvermijdelijk 
gezien de ontwikkelingen van 
de laatste jaren met spelen op 
zondag.

gelukkig zijn er ook hoogtepunten 
geweest in het verleden. De laatste 
grote prijs, die Xerxes heeft behaald, 
was het landskampioenschap bij 
de zondagamateurs in 1980. Reden 
genoeg om er nog eens ruim 
aandacht aan te schenken.

Beb van der Heijden begon aan 
zijn derde seizoen als trainer van 
het 1e elftal en kon beschikken 
over een ruime en ervaren selectie. 
De competitiestart was al meteen 
veelbelovend, met een 0-4 zege op 
AFC in Amsterdam op 2 september 
1979.

De ploeg bleef constant 
presteren en verloor slechts 3 
competitieduels. Van de laatste 
6 duels werden er 5 gewonnen 
en vooral de 6-0 thuiszege op 
concurrent RVC op 7 april 1980 
maakte grote indruk op de 2500 
toeschouwers. Het kampioenschap 
in de Hoofdklasse A werd thuis 
behaald op 4 mei 1980 door CVV 
met 2-0 te verslaan voor 3000 
toeschouwers.

Om het algeheel kampioenschap 
op zondag moest Xerxes het 
opnemen tegen de kampioen van 
Hoofdklasse B (Rohda Raalte) en 
de kampioen van de Hoofdklasse C 
(Caesar) uit Beek (l).

De clubs deden weinig voor elkaar 
onder en de beslissing viel op 26 
mei 1980 in de thuiswedstrijd tegen 
Rohda Raalte, die met 1-0 werd 
gewonnen, dankzij een doelpunt 
van john van der Spek voor 3000 
toeschouwers. Op 1 juni was de 
wedstrijd Caesar-Xerxes (4-1) niet 
meer van belang.

Na 1961 en 1962 was dit het derde 
landskampioenschap voor Xerxes.

Het seizoen was nog niet voorbij, 
want er volgden nog 3 duels om 
het algeheel kampioenschap tegen 
Zaterdagkampioen Noordwijk. 
Omdat zowel Noordwijk als Xerxes 
hun thuiswedstrijd wonnen, was een 
beslissingswedstrijd nodig, die werd 
gespeeld op 16 juni 1980 op het 
mooie complex van Quick Boys.

Ondanks een 2-0 voorsprong 
voor Xerxes door goals van Cor 
Huigen en john van der Spek, won 
Noordwijk uiteindelijk met 3-2. Deze 
3 duels werden bezocht door totaal 
10.000 toeschouwers. Aangezien 
trainer Beb van der Heijden al 
op vakantie was, werd hij in deze 
wedstrijden vervangen door Hans 
Dorjee.

Eindstand Hoofdklasse a:

# Club g p W g V DV Dt

1 Xerxes 26 34 11 12 3 48 24

2 RVC 26 31 11 9 6 37 27

3 CVV 26 29 10 9 7 49 40

Eindstand landskampioenschap

# Club g p W g V DV Dt

1 Xerxes 4 5 2 1 1 5 6

2 Rohda 4 4 2 0 2 5 4

3 Caesar 4 3 1 1 2 4 4

Aan een lang en zeer succesvol 
seizoen van 33 wedstrijden was 
eindelijk een einde gekomen. De
doelpunten werden gemaakt 
door de volgende spelers:
15  Cor Hazebroek
10  ton Rijsdijk
8  Cor Huigen, peter Nipius
7  john van der Spek
2   Wim kievit, 
 René Reijnders, 
 Hans de Vries
1  joop Rijsdijk, Wim Strik, 
 john Vink
2   eigen doelpunt 
 tegenstander 
 (EDO en Neptunus)

de selectie bestond verder nog 
uit de volgende spelers:
jan van Eijsden (keeper), peter 
Brunings (keeper), Martin de 
Bree, paul de Winter, Frans Meijer,
peter Hoogervorst, Chris Rijsdijk, 
Hennie Huigen.

Eltalleider : Evert Regoord
Verzorger : piet Huurman
grensrechter : Hans Schelling

Hoogtepunt 
ZondagVoetbal

Hans Dorjee
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Xerxes Kampioen van Nederland (Zondagamateurs)
Staand v.l.n.r.

peter Hoogervorst, ton Rijsdijk, peter Nipius, Cor Hazebroek, Frans Meijer, paul de Winter, peter
Brunings (keeper), jan van Eijsden (keeper), Beb van der Heijden (trainer), Evert Regoord (leider), piet

Huurman (verzorger).
gehurkt v.l.n.r.

Martin de Bree, Wim kievit, René Reijnders, Hans de Vries, john Vink, Cor Huigen, john van der Spek,
Bob Schelling (bestuur).

alle aandacht ging in het verleden 
bij Xerxes altijd uit naar voetbal op 
Zondag. de belangstelling is sinds 
1990 langzaam opgeschoven naar 
het Zaterdagvoetbal.
Nu er bij XerxesdZB geen 1e 
elftal meer is ingeschreven bij 
de KNVB op Zondag, kunnen 
we alle aandacht richten op ons 
Zaterdagelftal, dat speelt in de 
Eerste Klasse.

HOE is HEt VOEtBal OP 
ZatERdag ONtstaaN BiJ 
XERXEsdZB:
Op 17 mei 1973 wordt door een 
aantal ontevreden leden van V.V. 
Hillegersberg een nieuwe club 
opgericht : phoenix.

Vanaf de oprichting, spelend in de 
RVB, was phoenix zeer succesvol, 
met 3 kampioenschappen op rij, 
1974,1975 en 1976.
Er was bij phoenix veel geld, prima 
spelers, maar het had geen eigen 
complex, men speelde bij Aeolus 
en NADO Vooruit. Inmiddels 
spelend in de 4e klasse kNVB, 
wordt phoenix in 1978 voor de 4e 
keer kampioen.

Noodgedwongen moest men weer 
op zoek naar een ander complex 
en dit werd het complex van 
Xerxes. In de zomer van 1979, ging 
phoenix op in Xerxes. phoenix 
hield op te bestaan en Xerxes 
Zaterdag was geboren.

Iedere zomer is het tijdens 
de overschrijvingsperiode 
weer een komen en gaan van 
spelers. gelukkig zijn er bij de 
Zaterdagafdeling ook spelers 
geweest die Xerxes, en na de 
fusie, XerxesDZB, over een langere 
periode trouw zijn gebleven.

Vier van deze spelers, zij speelden 
nooit in de Zondagafdeling, 
verdienen extra aandacht vanwege 
de vele wedstrijden en doelpunten.

De meeste wedstrijden (326) 
speelde piotr Chabot-Stadhouders.

De meeste doelpunten (151) scoorde 
Richard pitlo.

Voetbal op Zaterdag
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1979 – 2021 dE tRaiNERs
Evenals bij de spelers is het ook bij 
de trainers een komen en gaan.
De ene trainer is succesvol met 
een kampioenschap en de andere 
vertrekt weer zonder een prijs.
In de afgelopen 42 seizoenen 
hebben 23 trainers in 1127 officiële 
wedstrijden aan het roer gestaan.
In volgorde van benoeming waren 
dit, sinds 1979:

1. Herman Hartgers 
2. Beb van der Heijden
3. jan de lange 
4. Arie van der giessen 
5. leen Admiraal 
6. Bert van Veen 
7. klaas terluin 
8. gerrit de pender 
9. Cor Hazebroek 
10. paul de Winter 
11. Arthur van Haren 
12. leen Swanenburg
13. Hans Schinkel
14. Hans loovens
15. Winand van loon
16. Aad Andriessen
17. Willem den Besten
18. jasper de Muijnck
19. Michel van Strien
20. Cor pot
21. joop Hiele
22. Marco jalink
23. tom Rietberg

4 trainers waren in verschillende 
periodes verantwoordelijk voor het 
eerste elftal: Beb van der
Heijden, paul de Winter, Winand 
van loon en Aad Andriessen.
In het seizoen 2013 – 2014 zaten er 
maar liefst 4 trainers op de bank: 
jasper de Muijnck, Michel van
Strien, Cor pot en Aad Andriessen.

1979 – 2021 tOPsCORERs (COMPEtitiE + NaCOMPEtitiE)

1979 - 1980 18 John van Diggele

1980 - 1981 9 Frank Hoofdman

1981 - 1982 6 Frans van Straaten

1982 - 1983 6 len Been

1983 - 1984 8 Wim Horbach

1984 - 1985 11 Wim Horbach

1985 - 1986 14 Wim Horbach

1986 - 1987 8 glen Seghers

1987 - 1988 7 Henk van de Lely

1988 - 1989 8 Frank Hoofdman

1989 - 1990 24 Wim Horbach

1990 - 1991 13 Wim Horbach

1991 - 1992 19 Wim Horbach

1992 - 1993 8 Arthur Scheppink

1993 - 1994 13 Arthur Scheppink

1994 - 1995 9 Frank Heintjes

1995 - 1996 14 Frank Heintjes

1996 - 1997 23 Richard pitlo

1997 - 1998 18 Richard Pitlo

1998 - 1999 17 Moustafa taouanza

1999 - 2000 13 Richard Pitlo

2000 - 2001 12 Richard pitlo

2001 - 2002 8 Moustafa Taouanza

2002 - 2003 11 germain Akkermans

2003 - 2004 12 Richard Pitlo

2004 - 2005 10 Rowan Zechiël

2005 - 2006 6 Edivaldo Pinto

2006 - 2007 11 Rowan Zechiël

2007 - 2008 9 Michael Miranda

2008 - 2009 7 Andy Bouterse

2009 - 2010 13 Kevin Liefhebber

2010 - 2011 14 Sergino Axel Dongen

2011 - 2012 17 Sergino Axel Dongen

2012 - 2013 12 kevin Vermeulen

2013 - 2014 13 Robert Pot

2014 - 2015 9 Quincy Oosterom

2015 - 2016 11 Dave van der Steen

2016 - 2017 7 Damien Muller

7 Jorno Reurink

2017 - 2018 25 Brandon könemann

2018 - 2019 6 Robin Driesse

2019 - 2020 5 Myron Bostdorp*

2020 - 2021 1 Harold Vrolijk*

*beide competities moesten vanwege het coronavirus na resp. 17 en 3 wedstrijden worden stopgezet.

trainer Beb van der Heijden
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Piotr Chabot-stadhouders
geboren: 05-10-1969
Actieve periode: 1988-2002
Aantal officiele wedstrijden: 326
Aantal doelpunten: 25

Jeroen driesse
geboren: 27-11-1971
Actieve periode: 1993-2004
Aantal officiele wedstrijden: 233
Aantal doelpunten: 25

Richard Pitlo
geboren: 14-6-1972
Actieve periode: 1996-2005
Aantal officiele wedstrijden: 222
Aantal doelpunten: 151

frank Heintjes
geboren: 1-1-1969
Actieve periode: 1992-2003
Aantal officiele wedstrijden: 241
Aantal doelpunten: 73



‘Mensen blij maken is het leukste wat er is’

Stichting de Vrienden van…, een groep van 15 vrienden uit 
de regio Krimpen met het hart op de goede plek, ondersteunt 
verschillende goede doelen. Dat doen ze zowel � nancieel, maar 
de groep is ook zeker niet te beroerd om zelf de handen uit de 
mouwen te steken. “Mensen blij maken is het leukste wat er is”.

De vrienden richten zich op iedereen die wel 
wat extra hulp kan gebruiken. 
Per 1 augustus 2021 is de Vrienden van… 
trotse hoofdsponsor van het eerste el� al van 
XerxesDZB. De naam prijkt trots op de shirts, 
reclameborden en vele andere uitingen.. 
Een van de belangrijkste motivaties om 
hoofdsponsor te worden is dat de combinatie 
met het goede doel uniek is. “Wij vinden het 
bijvoorbeeld erg belangrijk dat de jeugd een 
toekomst krijgt. Er zijn helaas gezinnen die 
graag lid willen worden van XerxesDZB, maar 
dat niet kunnen betalen.  Met de Vrienden 
van.. kunnen wij dan een bijdrage leveren in 
de vorm van een lidmaatschap”. Aldus Peter 
Leenheer. “Maar denk ook aan het organiseren 
van een Braderie met speelgoed, waarbij de 
opbrengst naar het goede doel gaat”. “Maar ook 
XerxesDZB kan op haar beurt een bijdrage 
leveren aan de goede doelen van de Vrienden 
van… Bijvoorbeeld met de actie: Super aapje” 
vertelt Arthur Bouw vol trots.

Sophia Kinderziekenhuis
Super aap is het vriendje van de patiëntjes in 
het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis 
en biedt hun een steuntje in de rug tijdens 
de spannende opname en het verblijf in het 
ziekenhuis. Hij zet al zijn superkrachten in en 
troost en knu� elt waar nodig. Dat zorgt voor 
een hele hechte band  

Jaarlijks worden ruim 7.000 kinderen 
opgenomen in het Sophia. De Vrienden van… 
wil alle opgenomen kinderen een superaapje 
kunnen geven. Ook XerxesDZB gaat daarom 
dit mooie doel ondersteunen door aapjes te 
verkopen.. Hier vormt de samenwerking tussen 
De Vrienden van… & XerxesDZB een mooi 
één tweetje!

Stichting Blije Gi�  
Langs het veld bij XerxesDZB hangt ook een 
reclamebord van Stichting Blije Gi� . Zij zet zich 
vrijwillig in voor mensen die het minder breed 

hebben. De Vrienden van… ondersteunt deze 
stichting van harte.

Zo werd er afgelopen december samen met 
Stichting Blije Gi�  tassen gevuld met eten en 
speelgoed voor gezinnen met kinderen die wel 
een extraatje kunnen gebruiken. Verder is er 
ieder jaar onder andere de winterkledingactie 
voor gezinnen en alleenstaanden die 
opgroeien in structurele armoede. Deze 
gezinnen kunnen dan gratis kleiding 
uitzoeken!

Zonnige strandwandeling
Maar ook de ouderen worden uiteraard 
niet vergeten! Zo vond er onlangs een 
strandwandeling plaats voor bewoners 
en vrijwilligers van verzorgingstehuis De 
Zellingen Crimpenersteyn. Zij beleefden 
een onvergetelijke dag, die begon met 

ko�  e en appeltaart (en veel slagroom!) bij 
Beachclub ’t Gorsje in Ouddorp. Na een 
heerlijke wandeling over het strand in speciale 
rolstoelen en een aansluitende zonsessie, werd 
er afgesloten met een smaakvolle lunch. Er 
werd zichtbaar genoten! Sommige mensen 
waren al 40 jaar niet op het strand geweest… 
Voldaan brachten de vrienden iedereen na 
a� oop weer terug naar Krimpen. 

Dag met een lach
Op zaterdag 26 juni 2021 hebben de Vrienden 
van… in samenwerking met stichting Dag met 
een lach zo’n 500 kinderen blij gemaakt met 
tas met speelgoed. Niet alleen de kinderen die 
ziek zijn kregen een tas, ook hun broertjes en/
of zusjes kregen speelgoed. Alleen maar blije 
gezichten, oprecht een dag met lach!
Kortom; mensen blij maken is het mooiste wat 
er is!

Voor meer informatie over de Vrienden van…  www.devriendenvan.nl
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Het gaat de laatste jaren 
goed met de prestaties van 
de jeugdselectieteams van 
XerxesdZB. inmiddels spelen 
diverse teams op een zeer 
behoorlijk niveau en jaarlijks 
stromen junioren door naar de 
a-selectie van tom Rietberg om 
vervolgens ook nog eens mee te 
draaien in het eerste elftal op het 
niveau van de 1e klasse en wellicht 
wel Hoofdklasse.

Vorig jaar maart hebben we als 
vereniging een grote stap gemaakt 
om naast Sociaal Coördinatoren 
ook te gaan werken met technisch 
Coördinatoren, met voornaamste 
opdracht het aantal spelers vanuit 
eigen jeugd door te laten schuiven 
naar Onder 23 en/of Zaterdag 1. 
Waardoor we nu de verdeling 
hebben binnen de jeugd:

tECHNisCH JEugd COöRdiNatOR 
ONdERBOuw; 
Daniëlle Wisselaar, dat houdt in dat 
Daniëlle zich met name bemoeit 
met het 6:6 en 8:8 voetbal en 
ontwikkelen van spelertjes en 
aanstellen van trainers. Daniëlle is 
lang lid binnen de vereniging en 
heeft haar sporen als speelster en 
jeugdtrainster verdient.

tECHNisCH JEugd COöRdiNatOR 
MiddENBOuw; 
patrick Heijberg, die is 
verantwoordelijk voor het 
prestatieve voetbal van de jO13 
t/m jO17-1. patrick stelt de trainers 
aan en zorgt voor een duidelijke 
en herkenbare speelstijl. patrick 
is daarnaast ook zelf nog trainer 
van de jO17-1. patrick heeft als 
jeugdtrainer diverse elftallen 
getraind en kampioen mee 
geworden en daarnaast lopen er 
diverse spelers nu in Onder 23 en 
Zaterdag 1, die bij patrick hebben 
gespeeld.

tECHNisCH JEugd 
COöRdiNatOREN BOVENBOuw; 
Michel Verwater, zijn takenpakket 
bestaat uit jO19-1, Onder 23 en 
Zaterdag 1. Aanstellen van trainer, 
beoordelen van spelers, waar het 
kan doorschuiven van spelers. 
Michel heeft jarenlang in het eerste 
gespeeld op zowel de zondag als de 
zaterdag.

HOE BEValt JE ROl BiNNEN 
XERXEsdZB?
Eigenlijk hartstikke goed, wel een 
beetje druk maar dat hoort bij de 
rol die je aanneemt, maar het is en 
blijft leuk. Zeker gezien we reeds 
met Zaterdag 1 zijn gestart en we 
daar weer een aantal jonge jongens 
vanuit de jeugd zien aanhaken. 
Op dit moment lopen er gewoon 
3 à 4 jongens van 17/ 18 jaar rond 
die eigenlijk nog in de jO19-1 bij 
Hensel dos Santos mogen spelen, 
maar tijdens de Corona trainingen 
hebben laten zien hogerop aan 
te kunnen. Met het vertrek van 
Winand van loon afgelopen 
seizoen hebben we intern moeten 
schuiven en elkaar moeten helpen 
om de organisatie en spelersgroep 
te hebben zoals die op dit moment 
is.

ONdER 23 tEaM suCCEs 
Ja Of NEE?
We zijn vorig seizoen gestart 
binnen XerxesDZB met Onder 23 

team en los van het resultaat, zien 
we ook dat jonge jongens binnen 
de club zich goed ontwikkelen 
bij Marphe en Daniël. En kijkend 
naar het resultaat hebben we de 
pech met Corona dat we niet door 
konden spelen, anders hadden we 
na de winterstop al hoger gespeeld 
in de 1e divisie i.p.v. 2e divisie. 
Ik denk dat we komend seizoen 
wederom een goed elftal op de 
been gaan brengen. Dus antwoord 
op de vraag is ja.

dOElstElliNg VaNuit JEugd 
KOMENd sEiZOEN?
Zoals eerder benoemd is het 
aantal eigen jeugdspelers afleveren 
bij Onder 23 en vervolgens bij 
Zaterdag 1.
Daarnaast willen we allemaal op 
hoger niveau spelen dus promotie 
met zoveel mogelijk teamsgaat ons 
ook weer verder en sneller vooruit 
helpen.

CORONa EN XERXEsdZB?
ja, voetballend gezien hebben 
we 2 seizoenen verloren, zeker 
binnen de jeugdopleiding en jonge 
spelers binnen de selectie hebben 
stilgestaan in hun ontwikkeling. 
Daar zullen we de komende 
maanden gaan merken hoe zij na 
Corona weer op het veld staan. 

Voor wat betreft de oudere spelers 
binnen de selectie, is het lastig, 
qua motivatie, om fit te blijven en 
discipline op te brengen echt voor 
jezelf te trainen. 

Als ik kijk breder dan 
selectievoetbal, zie ik positieve 
ontwikkelingen binnen de club, 
zoals een nieuwe hoofdsponsor bij 
zaterdag 1, de Business Club die 
groeiende is, het aantal senioren 
teams dat, ondanks Corona, is 
toegenomen. Merk ook dat mensen 
binnen de vereniging meer begrip 
voor elkaar hebben, waardoor we 
met zijn allen tot goede dingen in 
staat zijn. Dit geeft aan dat we als 
club goed bezig zijn!

micHel Verwater
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tom rietberg, de man Voor 
de Zaterdag 1 selectie
twee seizoenen geleden werd 
tom Rietberg gepresenteerd als 
de nieuwe trainer van zaterdag 1. 
Een herkenbaar, aantrekkelijk 
voetballend en succesvol eerste 
elftal neerzetten was zijn opdracht. 
Een XerxesdZB dNa creëren zijn 
roeping.

Door: Cornee v.d. Grint

Zelf voetbalde hij jarenlang voor 
Olympia (gouda). Een doelpunten 
machine met ook een goede assist 
in huis. In het derde jaar bij de 
senioren werd hij kampioen. Zijn 
prestaties werden dat seizoen zelfs 
buiten de vereniging opgemerkt, 
Sparta en FC Den Bosch hadden 
interesse om de aanvaller aan hun 
selectie toe te voegen. De keuze 

was lastig maar viel uiteindelijk 
voor FC Den Bosch. Sparta was op 
dat moment actief in de Eredivisie 
en deze stap vond de jonge 
aanvaller te groot. Echter, alsof de 
duivel er mee speelde, werd FC Den
Bosch aan het eind van het seizoen 
Eredivisionist en degradeerden de 
rood-witte uit Spangen. Als man 
van zijn woord bleef Rietberg trouw 
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aan FC Den Bosch en hij kwam 
veel uit voor jong FC Den Bosch. 
Vaak sloot hij ook aan bij het eerste 
elftal en hij zat dichtbij doorbreken. 
Intussen naderde het einde van het 
seizoen en werden de hoge heren 
bij FC Den Bosch nerveus omdat 
degradatie dreigde, er werden 
haastig andere aanvallers gehaald
om deze dans te ontspringen. Het 
mocht niet baten en FC Den Bosch 
degradeerde. tom mocht blijven 
maar koos ervoor om na enkele 
stages in het buitenland terug te 
keren naar Olympia. Hij kijkt terug 
op een mooi avontuur: “Ik heb er 
veel van geleerd en er het beste 
uitgehaald. totaal geen spijt”.

Zijn ervaring als speler is niet het 
enige waar tom Rietberg als trainer 
van XerxesDZB op terugvalt. Zo 
trainde hij hiervoor zes jaar lang 
jeugdelftallen van Olympia en had 
hij zeven seizoenen de leiding van 
een seniorenelftal. Daarnaast werkt 
hij in een jeugdinrichting. twee 
hele verschillende werelden waar 
wel een prachtige wisselwerking 
plaatsvindt volgens hem. Vaak 
wordt er snel over een speler 
gezegd dat hij minder presteert, 
maar er wordt niet zo snel gekeken 
naar de reden hierachter. Op zijn 
werk ligt dat heel anders en dit 
probeert Rietberg mee te nemen 
naar het veld. Andersom geeft hij 
ook aan te leren in de sport wat 
weer van pas komt op het werk.

Bij de aanstelling van tom Rietberg 
zat de opdracht om een herkenbaar 
en succesvol elftal neer te zetten. 
De vereniging heeft een prachtige 
geschiedenis en deze moeten we 
koesteren. Het is belangrijk dat 
het publiek niet de eerste vier 
wedstrijden bezig is met het zoeken 
naar namen, voetbal is nog altijd 
vermaak volgens tom. Spelers die 
niet van de club komen moeten dan 
ook een aanzienlijke meerwaarde 
hebben, anders neemt hij liever een 
jongen van de club. Dit is dan ook 
de oorzaak van het weinige verloop 
binnen de selectie. Wel zijn er veel 
jonge jongens aangesloten bij het 
eerste elftal. De onder 23 heeft, tot 
Corona roet in het eten gooide, een 

topseizoen gehad. In de ogen van 
Rietberg is het doorstromen van 
deze jongens belangrijk voor de 
vereniging. Andere jonge spelers 
zien dat de jeugd een kans krijgt en 
raken gemotiveerd om zelf ook dit 
pad te bewandelen.

Dat tom Rietberg vindt dat voetbal 
vermaak is straalt ook uit op hoe 
hij naar het spelletje kijkt. “Iedereen 
voetbalt omdat hij het leuk vindt, 
dus wil je ook de bal hebben. Heb 
je de bal? Dan ga je verzorgt en 
aanvallend voetballen. Heb je hem 
niet? Dan moet je hem zo snel 
mogelijk terugveroveren”. Ook 
geeft hij aan dat hij kansen creëren 
belangrijk vindt. “tuurlijk tellen 
de punten en is dat waar je voor 
speelt, maar in mijn hart verlies ik 
liever in een mooie wedstrijd met 
4-3 dan dat ik week in week uit 
op een afgrijselijke manier punten 
pak”. Dit is de manier van voetbal 
die hij bij XerxesDZB er in slijt. Het 
is dan ook geen wonder dat hij op 
de vraag met welke legendarische 
speler uit de rijke geschiedenis van 
XerxesDZB hij graag samen zou 
werken, het antwoord Faas Wilkes 
was. “Zoals ik gelezen heb was hij 
een technisch type en als je zelfs 
het idool van Cruijff bent, dan moet 
je wel een hele grote geweest zijn”.

In de ogen van tom moet een 
vereniging leven, dit gebeurt 
niet alleen op het veld maar ook 
daarbuiten. Voor de opleving die 
de businessclub doormaakt heeft 
hij enorm veel bewondering. “Ik kan 
niet anders dan waardering hebben 
voor de mensen die dat zomaar uit 
het niets opzetten”. Hij vindt dat 
andere clubs hier een voorbeeld 
aan kunnen nemen en dat zulk 
soort initiatieven op de gehele 
vereniging uitstralen. 

Dit seizoen is het derde seizoen 
van tom Rietberg als hoofdtrainer 
van XerxesDZB. Niemand had bij 
zijn aanstelling verwacht dat de 
eerste twee seizoenen zouden 
verlopen zoals gebeurd is vanwege 
Corona. Met verwachtingen voor 
het seizoen 2021/2022 is tom dan 
ook voorzichtig. “Ergens in mij zit 

toch het gevoel van het zal toch 
niet weer worden stilgelegd?”. Het 
belangrijkste is om wedstrijden te 
gaan spelen, dat is waar iedereen 
naar snakt volgens hem. Ook vindt 
hij dat we dan pas iets kunnen 
zeggen over hoe de competitie zal 
verlopen en wat de verwachtingen 
zijn. Er spelen op dit moment 
zoveel factoren die niemand ooit 
heeft meegemaakt. Het betaald 
voetbal komt ter tafel als een 
voorbeeld. Dit worden geacht de 
beste voetballers te zijn en daarbij 
hebben zij maar een korte periode 
niet gespeeld. toch zag je ook 
hier dat het ene team er beter 
doorheen is gekomen dan het 
andere. Opeens vielen de spelers 
bij bosjes neer en werd de regel 
die vijf keer wisselen toestaat 
ingevoerd. tom vraagt zich af hoe 
hij dan een voorspelling moet 
doen voor een amateurclub die 
veel langer geen wedstrijden heeft 
gespeeld. Desalniettemin heeft hij 
er vertrouwen in dat hij samen met 
de staf en de selectie er een mooi 
seizoen van gaat maken.

Cornee v.d. Grint
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Zaterdag 1 selectie
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Eugunio leerdam
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Piet Huurman, inmiddels 75 
jaar lid van de club, stopt als 
verzorger. in al die jaren heeft hij 
zowel als voetballer, jeugdleider, 
werkploeglid, masseur én 
verzorger enorm veel betekent en 
meegemaakt voor en met de club 
XerxesdZB en zijn voorganger 
Xerxes. we nemen je mee door 
een aantal hoogtepunten uit zijn 
voetballevensloop, opgetekend 
door hem zelf.

“Ik ben geboren in het Oude 
Noorden van Rotterdam, in een 
soort Xerxes enclave. Veel jongens
waren al lid van de club of 
zouden snel lid worden. Hans 
garten en Coen Moulijn hebben 
mij in 1946 meegenomen. Zij 
speelden toen al bij de pupillen 
van Xerxes. We werden destijds 
getraind door ons allen ome Dries 
Visser. Na de pupillentijd begon 
ik in de C-afdeling. Zoals altijd 

moet je laten zien wat je kunt en 
daarmee heb ik uiteindelijk de C1 
gehaald samen met jan Villerius, 
piet kriesch, Hans Sigmond en 
Harry Smits. Daarna heb ik de 
leeftijdsgroepen van de B en 
A afdeling doorlopen. Na mijn 
juniortijd volgde uiteraard de 
senior afdeling. toendertijd had 
je nog militaire dienst waarbij ik 
op Ypenburg gelegerd werd en in 
het basiselftal van het leger kwam 

VerHalen en anekdotes 
Van een clubicoon!
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te spelen met diverse betaalde 
spelers van o.a. ADO, Holland 
Sport en Haarlem.
Op 19 jarige leeftijd ben ik 
jeugdleider geworden van 
het eerste C-elftal nadat ik de 
jeugdcursus van de kNVB had 
doorlopen. Eerst de C7 en daarna 
volgde de C4 en de C3. Zowel met 
de C7 als de C3 ben ik kampioen 
geworden. Blijkbaar had ik de 
gave om een elftal zodanig neer 
te zetten dat er ook prijzen 
gewonnen werden. Dat bleek later 
ook met een B-elftal waar o.a. 
Nico jalink en
Steve Wasiman in speelde.

Vrij snel ging ik door naar de 
regionale B jeugd. Het eerste 
jaar was dat samen met Wim 
van de Beedijk. Op zaterdag had 
namelijk altijd een van de leiders 
de verantwoordelijkheid voor de 
training van zowel de C, B en de A 
jeugd. De regionale jeugd viel die 
tijd vaak in de prijzen; waar Xerxes 
kwam, werd gewonnen. Zo hebben 
we een aantal keer het 2-daagse 
internationale HOV toernooi 
gewonnen. En niet te vergeten het 
2-daagse Hilversumse toernooi in 
het jaar 1980. Ik weet nog goed 
dat ik als jeugdleider deelnam aan 
dit toernooi. De jeugd speelde de 
finale en tegelijkertijd kwam Beb 
van der Heijden, trainer van het 
eerste elftal, met de bus aan om 
een wedstrijd te spelen tegen het 
eerste van Hilversum. De finale 
van de jeugd heb ik niet mee 
kunnen maken omdat ik mij moest 
melden als verzorger bij het eerste 
elftal. Nico jalink zat toen als 
wissel bij het eerste. uiteindelijk 
won de jeugd het toernooi en het 
eerste elftal versloeg Hilversum 
met 0-1. Vervolgens maakte 
Xerxes het thuis af tegen CVV.

In 1966 ben ik gestopt als 
voetballer door een zware 
knieblessure. Hierna ben ik 
mij volledig gaan richten op 
het coachen en trainen van 
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de jeugd. In 1970 heb ik mijn 
diploma masseur, verzorger 
en voetverzorger behaald. Dit 
zorgde ervoor dat ik met Beb 
van der Heijden het eerste elftal 
kon begeleiden. In 1971 werd ik 
door de heer Snoeck gevraagd 
om het eerste elftal van de 
Zondag te verzorgen. Daar is mijn 
interessante verzorgers carrière 
begonnen samen met trainer 
pim Visser. Dat jaar werden we 
direct kampioen. Het was een 
geweldig elftal dat o.a. bestond 
uit spelers als Andries van Dijk, 
Ad Verhoeven, Frans Meijer, guus 
Stek en jan Eger.

De jaren 1970 t/m 1985 waren 
prachtig. Zo zijn we in ’72 
kampioen geworden van de 
eerste klasse. Ook gingen we 
naar de Nederlandse Antillen. 
Een onvergetelijke 17-daagse reis 
waarin we het amateurvoetbal 
hebben gepromoot op de eilanden 

Aruba, Bonaire en Curaçao. De 
fantastische herinneringen die 
ik hier aan heb zal ik maar niet 
allemaal kenbaar maken.

In ’74 werd de Hoofdklasse 
opgericht, die hebben we toen 
niet gehaald. In de jaren daarna 
kwam Hans Dorjee als trainer 
waarmee we wel promoveerde 
naar de Hoofdklasse. Spelers als 
ger de Winkel, Hans Hazebroek, 
joop langhorst, john van der 
Spek, guus Stek en joop Munne 
waren onderdeel van dit mooie 
elftal.

Vanaf ’75 heb ik een aantal jaren 
de elftallen West 2 senioren en de 
jeugd van de kNVB verzorgd. Dat 
was tijdens selectiewedstrijden 
voor het Nederlands amateurelftal. 
Dit deed ik samen met pim Visser, 
Hans Dorjee, Sandor popovics, 
guus Haak en Aad de Mos. 
Bijkomend voordeel was dat we 

op deze manier de keepers Hans 
Schot en jan van Eijsden konden 
verbinden aan de club Xerxes.

Na het vertrek van Hans volgde 
trainer Sandor popovics. Dit 
werd één van het mooiste 
en boeiendste seizoen. Het 
elftal bestond voornamelijk uit 
jeugdspelers uit de A1 waaronder; 
peter Hoogervorst, Hans de 
Vries, ton Rijsdijk, paul de Winter, 
theo Voets en Arjan Both. Met 
de behaalde 26 punten bleven 
we in de Hoofdklasse. Sandor 
werd opgevolgd door trainer Beb 
van der Heijden. En ook dat was 
weer garantie voor geweldige 
seizoenen. Met als hoogtepunt het 
kampioenschap op 26 mei 1980 
tegen Rohda Raalte, het stadion 
zat volledig vol.

tussendoor, in 1979, kwam er 
ook nog een Zaterdag afdeling 
bij door dat phoenix op ging in 
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Xerxes. En ook daarvoor heb ik mij 
ingezet want de kleding van deze 
selectie elftallen moest gewassen 
worden. Dit deed ik samen met 
mijn vader en lau van gemert. 
Zo werd op donderdag alles 
gevouwen en in de tassen gedaan 
zodat het klaar stond voor zowel 
de Zaterdag als de Zondag.

Na het trainerschap van Beb van 
der Heijden ging het bergafwaarts 
met Xerxes. Dit begon met de 
degradatie uit de Hoofdklasse, 
een tranendal. Beb ging naar 
Neptunus en werd opgevolgd 
door jan Verhoeven.

Ondertussen werden mijn 
werkzaamheden voor Xerxes 
steeds omvangrijker. Naast de 
verzorging van het eerste en 
tweede elftal was ik leider en 
verzorger van de jeugd. Samen 
met Herman Hummel deed ik de 
scouting voor het eerste elftal en 

piet Huurman krijgt van burgemeester peter Oskam van Capelle aan de Ijssel 
onderscheiding In de Orde van Oranje Nassau voor 50 jaar verzorger van Xerxes en 
XerxesDZB en 75 jaar lidmaatschap. Rechts Christien Horst.
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met Wim van de Beedijk deed ik de 
jeugdcommissie. Ook hebben we 
met een aantal leden de club van 
100 opgericht. Met ome Barend van 
Bommel bracht ik de leden hiervoor 
aan. Het eerste jaar hadden we er 
120 die elk 100 gulden inbrachten. 
Door al deze werkzaamheden was 
ik elke avond op de club te vinden. 
Ik deed dan de verzorging van 
de eerste elftalspelers en stond 
ook de jeugd bij door middel van 
sportspreekuren.

In het jaar 1988 ben ik gestopt 
met het leiderschap. Samen met 
Cor Hazebroek hadden we met 
A regionaal het kampioenschap 
behaald en zijn we gepromoveerd 
naar de afdeling met betaalde 
clubs. Inmiddels ging ik als 
tegelzetter wat minder werken en 
had ik mij aangesloten bij de oudjes 
van de werkploeg. Met elkaar 
onderhielden wij het hele complex. 
En dat was best een werk met 5 
voetbalvelden. Vaak begonnen 
we s’ochtends om 8 uur met een 
kop koffie en werkte we door tot 
13 uur. Er was genoeg te doen en 
ieder had zijn eigen taak. Zo nam 
ik meestal het hoofdveld voor mijn 
rekening maar heb ik ook nog de 
kleedkamers volledig betegeld.

De sportieve prestaties van de 
Zondag werden met het jaar 
minder. In 1994 degradeerde 
we naar de 3e klasse. Door de 
komst van Robin Bravenboer in 
1995 kregen we een opleving. Via 
de nacompetitie promoveerde 
we naar de 2e klasse. Daarnaast 
zorgde Bravenboer voor een 
enorme metamorfose op het 
complex. Hij liet onder andere een 
viproom in de tribune inbouwen. 
Na het vertrek van sponsor Robin 
Bravenboer ging het slechter.

Inmiddels zijn we aangekomen 
rond 1999 en daarbij moet ik wel 
vermelden dat het complex aan de 
Xerxesweg inmiddels een beetje 
verpauperd was. gelukkig heb ik 
toen Rob Binnenweg, mevrouw 
karsdorp en jan van der peppel 
bereidt gevonden om materiaal 
en een timmerman te leveren 

waarmee we het complex wat 
konden opknappen. Zo konden we 
de deuren en de kozijnen weer van 
nieuwe verf voorzien. Ook kregen 
we de gemeente zover dat zij ons 
voorzagen in het onderhoud van 
de velden door nieuwe netten en 
doelen te schenken.

Door de komst van de HSl-
spoorlijn gingen we in 2000 als 
fusiepartner XerxesDZB spelen in 
Rotterdam Zevenkamp. We kregen 
toen vanuit de gemeente 3 miljoen 
gulden mee om het complex op te 
knappen. Sportief gezien is de fusie 
voor de Zondag minder succesvol 
gebleken. promotie en degradatie 
volgde elkaar tot op de dag van 
vandaag op. En dit heeft geleid 
tot de opheffing van het Zondag 
prestatievoetbal in 2021.
En hierbij stopt ook mijn imposante 
carrière als verzorger. Ik denk dat 
er geen masseur/verzorger in het 
amateurvoetbal is geweest die 
zoveel heeft meegemaakt; van 
de kampioenschappen tot aan 
de Nederlandse Antillen. Waarbij 

ik de keren dat we tegen het 
Nederlands elftal mochten spelen 
natuurlijk niet kan vergeten. Nog 
één anekdote dan. De 5 keer dat 
we tegen het Nederlands Elftal 
mochten spelen begon in 1974 
met de toen legendarische Cruijff 
en van Hanegem. We verloren 
met 10-1 maar de mooiste goal 
kwam toch echt van ton Rijsdijk, 
zo rechtstreeks in de winkelhaak. 
Een goal om nooit te vergeten! 
uiteindelijk leverde dit nog een 
shirt van pim Doesburg op als 
souvenir. De trainers van het 
Nederlands elftal waren gek van 
Xerxes, zo kwam jan Zwartkruis 
altijd kijken als hij in de buurt was. 

In de loop van de jaren zal ik 
best wat herinneringen en namen 
vergeten zijn. Ik heb zoveel 
meegemaakt, genoten en plezier 
gehad in de 75 jaar dat ik actief 
lid ben. Mijn tijd om te stoppen is 
gekomen, ik wens de club enorm 
veel succes.”

Piet Huurman
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XerxesdZB heeft een mooie 
jeugdafdeling. wekelijks zijn er 
600 jeugdleden bij onze mooie 
vereniging actief aan het sporten. 
Het is ons streven dat iedere 
speler op zijn eigen niveau speelt. 

De jeugdafdeling biedt plaats aan 
prestatie voetbal én breedtesport, 
waarbij, bij alle twee ontwikkeling 
en plezier belangrijk zijn. We hopen 
dat we komend voetbalseizoen 
weer een seizoen zonder corona 
maatregelen krijgen, want de 
meisjes en jongens die in de 
jeugdafdeling spelen hebben dat 
allen verdiend. 

komend seizoen hebben we:
•  ‘Zebra’s’ (O5 en O6)
•  8 O8 teams
•  4 O9 teams
•  4 O10 teams
•  7 O11 teams
•  3 O12 teamsw
•  5 O13 teams 
 (waarvan 1 MO13 team)
•  3 O14 teams
•  4 O15 teams 
 (waarvan 1 MO15 team)
•  1 O16 team
•  4 O17 teams 
 (waarvan 2 MO17 teams)
•  1 O18 team
•  1 O19 team

BREEdtEsPORt tEaMs
De grootste groep voetballers 
spelen in teams die behoren tot de 
breedtesport. Het doel van onze 
vereniging is om de groep meiden 
en jongens zo ver te krijgen dat, 
wanneer ze volwassen zijn, nog 
steeds bij XerxesDZB voetballen. 
Daar gaan natuurlijk wel een 
aantal jaren overheen. Onderweg 
daarnaar toe komen er veel nieuwe 
spelers bij, maar verliezen we ook 
weer spelers. Dit heeft allerlei 
oorzaken. De redenen proberen we 
te achterhalen, zodat we daar in 

de toekomst verbeteringen in door 
kunnen voeren. Samen met deze 
inzichten passen wij ons beleid aan. 
uiteindelijk is het ons streven, om 
een o19 team als een seniorenteam 
naar onze seniorenafdeling te laten 
doorstromen. De breedtesport voor 
jongens is een vrij grote afdeling. 
We proberen teams zoveel mogelijk 
te laten doorgroeien als team 
richting senioren leeftijd. Door de 
technisch jeugd coördinatoren 
wordt gedurende het hele seizoen 
gekeken of spelers vanuit 1 van 
de breedtesport teams kan 
doorgroeien naar een prestatie 
team. Indien de speler hiervoor in 
aanmerking komt, bepaalt de speler 
uiteindelijk zelf of hij deze stap wil 
maken.

MEidENtEaMs
Binnen de breedtesport vallen ook 
onze MO, ofwel meidenteams. We 
hebben vanaf de o13 nu 4 teams 
aan het voetballen, tot aan die 
leeftijd spelen meisjes en jongens 
bij elkaar in een JO (‘jeugd onder’) 
team. Bij XerxesDZB hebben 
we er bewust voor gekozen om 
meiden onder de breedtesport 

te laten vallen, voorlopig staat 
plezier, gezelligheid en vooral 
samen sporten op nummer 1. 
Onze eerste ambitie is om deze 
groep leden binnen de vereniging 
te laten groeien. We ervaren dat 
dit niet gemakkelijk is, maar tot 
nu toe lukt het elk jaar weer om 
enthousiaste meidenteams op 
de been te krijgen. Mocht op dit 
moment een meisje de ambitie 
en het spelniveau hebben, dan 
mag zij bij de jongens spelen. 
De laatste jaren zijn er best wat 
meiden die bij jongens hebben 
gespeeld, doorgegroeid tot op 
landelijk niveau en hebben nu de 
overgestapt gemaakt naar een 
BVO. Daar zijn we als XerxesDZB 
best trots op.

saMENwERKiNg EN allE 
OudERs HElPEN MEE
Voor breedtesport zijn binnen 
XerxesDZB voldoende ruimte 
en middelen. Elk team krijgt de 
mogelijkheid om 2 keer per week 
te trainen, indien het team hier 
animo voor heeft uiteindelijk moet 
voetballen op dit niveau heel veel 
plezier en ontspanning opleveren.

XerXesdZb 
Jeugdafdeling

Wim Ravenhorst



0254497.pdf   1 25-8-2021   7:59:56

Kerklaan 10
2841 XH Moordrecht

� 0182 372 356
� info@brasseriefl orijn.nl
 www.brasseriefl orijn.nl

0254505.pdf   1 26-8-2021   9:56:02

All Equipment Trading B.V. is a supplier specialized in spare 

parts for modern fire, smoke and gas detection systems 

used in the maritime and offshore industry. Besides parts 

for advanced systems used on large cruise ships, ferry boats 

and the offshore industry, we also provide parts for medium 

and smaller installations. In the field of fire, smoke and gas 

detection we have spare parts of several brands on stock.

All Equipment Trading B.V.
Melbournestraat 42
3047 BJ  Rotterdam
T: 010-2622700
F: 010-2620064
www.allequipment.nl
info@allequipment.nl

 

 

 

 

Technical & Marine Supplies 

 

All Equipment Trading B.V. is a supplier specialized in spare parts for modern fire, smoke 
and gas detection systems used in the maritime and offshore industry. Besides parts for 
advanced systems used on large cruise ships, ferry boats and the offshore industry, we 
also provide parts for medium and smaller installations. In the field of fire, smoke and 
gas detection we have spare parts of several brands on stock. 

 

All Equipment Trading B.V. 

Pittsburghstraat 31 

3047 BL  Rotterdam 

T: 010-2622700 

F: 084-2206395 

www.allequipment.nl 

info@allequipment.nl 

 

TECHNICAL & MARINE SUPPLIES

All Equipment Trading B.V.

0254552.pdf   1 30-6-2021   11:22:26

APR PROJECTS
STRUCTURAL SPECIALISTS

APR PROJECTS
STRUCTURAL SPECIALISTS

Altijd circulair en duurzaam
Wij zijn experts in het realiseren van duurzame en 
circulaire bouwwerken en maken met dat oogpunt 

heldere en creatieve concepten.

0254582.pdf   1 23-7-2021   14:10:43

mailto:info@brasserieflorijn.nl
https://www.brasserieflorijn.nl/
https://www.allequipment.nl/
mailto:info@allequipment.nl


Presentatiegids XerXes DZB 2021-2022 35

Om de balans tussen 
prestatievoetbal en breedtesport 
goed te laten verlopen, moet 
er van beide kanten worden 
samengewerkt. uiteindelijk heb 
je elkaar toch ook nodig en we 
dragen toch ook hetzelfde mooie 
blauw witte shirt. De balans vinden 
tussen deze twee is voor het kader 
een redelijk ingewikkeld proces. 
Beiden zijn belangrijk, je kan 
niet zonder 1 van de 2, maar hoe 
vertaal je dat dan naar de inhoud 
van, hoe wil je dat er met elkaar 
gebruik word gemaakt van de 
accommodatie, trainingstijden en 
materialen etc?

Voor al deze teams heeft 
XerxesDZB ongeveer 150 
vrijwilligers nodig om deze teams 
2x doordeweeks te laten trainen 
en op zaterdag te laten spelen. Vol 
trots mogen we zeggen dat wij 
er elk jaar in slagen om dat voor 
elkaar te krijgen, ondanks dat de 
puzzel vaak groot is. We ervaren 
wel dat ouder betrokkenheid bij de 
breedtesport hard aan het terug 

lopen is door diverse redenen. 
Door als uitgangspunt ‘alle ouders 
helpen mee bij XerxesDZB’ bij 
de club te gebruiken, ouders bij 
het spelletje en team te blijven 
betrekken streven we naar een 
hogere ouder betrokkenheid. 
Mocht het echt niet lukken dan 
durven we als vereniging ook te 
zeggen dat het team helaas niet bij 
XerxesDZB verder kan voetballen. 
gelukkig komt dat zelden voor. Bij 
elk jeugdteam waar veel plezier is, 
zie je ook veel betrokkenheid, deze 
ploegen groeien ook door. Voor al 
deze teams zijn minimaal 2 trainers 
nodig, in bijna alle gevallen zijn dat 
ouders. Daarnaast heeft elk team 
een leider nodig voor de randzaken 
en de grensrechter moet ook 
nog geregeld worden. je ziet bij 
teams waar dit allemaal makkelijk 
geregeld is, ook veel gezelligheid 
heerst. De sportieve prestaties zijn 
bij deze teams ook van belang, 
natuurlijk kun je winnen, verliezen 
of gelijkspelen. Maar voor ons is 
het resultaat een bijzaak, ondanks 
dat je alle wedstrijden wilt winnen.

JEugd COöRdiNatOREN 
ONMisBaaR 
De absolute denktank van 
onze jeugdafdeling is het team 
coördinatoren. We hebben 
technische coördinatoren en 
sociale coördinatoren. De 
technische coördinatoren houden 
zich bezig met het voetbal 
inhoudelijke, geven advies met 
betrekking tot de trainingen 
en wedstrijd en hebben als 
kernactiviteit, begeleiden van de 
prestatieteams en interne scouting.

De sociaal coördinatoren houden 
zich veelal bezig met alles wat 
rond het voetbal georganiseerd 
wordt. Ze zijn het aanspreekpunt 
voor trainers, ouders en spelers. Ze 
zijn het gezicht van de afdeling. Ze 
weten alles, zijn op de hoogte van 
wat er speelt binnen de teams, ze 
zorgen dat alles in orde is en dat 
de trainer/coach zich alleen met 
het team hoeft bezig te houden.

Een andere mooie bijkomstigheid 
is dat, deze jeugdcoördinatoren 
onbewust het gezicht van de 
jeugdafdeling zijn. Wanneer je 
zo’n functie binnen een bedrijf 
hebt, ben je gewoon een topper, 
de verenging mag echt trots zijn 
op deze mensen. Ze zijn echt 
onbetaalbaar en onmisbaar. 
We denken met elkaar dat alles 
vanzelf gaat, maar deze mensen 
zorgen ervoor dat bijna alles 
soepel verloopt. Ik zeg bewust 
bijna alles, want natuurlijk, er gaan 
ook wel dingetjes niet goed maar 
die lossen we dan wel met elkaar 
op. plezier, normen & waarden en 
iedereen speelt op zijn of haar 
niveau. De jeugdafdeling van 
XerxesDZB is een mooie groep 
spelers en speelsters waar plezier, 
normen en waarden , ontwikkeling 
en presteren op je eigen niveau 
heel belangrijk is. We hopen met 
elkaar dat we in seizoen 2021-2022 
weer wekelijks kunnen sporten en 
waarbij publiek weer aanwezig 
mag zijn om alle toppers aan te 
moedigen. 

Sportieve groet
XerxesdZB jeugdafdeling
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Vroeger had XerxesdZB een hele 
goede meiden- en damesafdeling. 
de dames speelden vrij hoog in 
de competitie maar helaas kwam 
er een einde aan dat tijdperk. 
Er bleef uiteindelijk een team 
over wat uitkwam op zondag 
maar helaas hield ook dit team 
op te bestaan. 5 jaar geleden 
werd er weer nieuw leven in 
de damesafdeling geblazen en 
werden de dames van XerxesdZB 
weer op de kaart gezet en wel 
met een zaterdagteam. dit 
team begon in het eerste jaar 
nog in de MO-19 afdeling maar 
moest snel overstappen naar de 
vrouwenafdeling van de K.N.V.B. 
omdat de dames qua leeftijd niet 
meer in de MO-19 uit mochten 
komen.

De dames begonnen in de 4e 
klasse en al snel bleek dat ze 
deze klasse ontgroeid waren 
en zo konden ze het jaar erna 
uitkomen in de 3e klasse. Inmiddels 
is ons eerste vrouwenteam een 
vast gezicht in de 3e klasse en 
doen ze ieder jaar mee voor het 
kampioenschap. De drang is 
groot om uiteindelijk promotie 
af te dwingen naar de 2e klasse. 
Het is een gezellig team en op de 
juiste momenten kunnen ze heel 
fanatiek zijn. Na het eerste jaar 
waren er veel positieve reacties 
op de ontwikkelingen bij de 
dames van XerxesDZB waardoor 
er veel aanmeldingen kwamen en 
konden we een 2e vrouwenelftal 
inschrijven dat inmiddels uitkomt 
in de 4e klasse.

Vanuit XerxesDZB werd bekeken 
hoe de dames konden worden 
ondersteund met een sponsor, 
maar ook de dames zelf en de 
begeleiding van het team gingen 
op zoek naar een sponsor. In 
het eerste begin was Christoffel 

Wielders, eigenaar van “lasergame 
Rotterdam”, bereid om onze 
dames te voorzien van een 
presentatiepak en een tas. Maar 
helaas zijn deze spullen aan 
slijtage onderhevig en zo startte 
opnieuw een zoektocht naar 
een nieuwe sponsor. uiteindelijk 
wisten de dames de kledingwinkel 
tuttebel alsmede de eigenaar 
van Banilieu te strikken voor een 
presentatiepak, een training set, 
trui en warmloopshirt. Dit was nog 
niet alles want uiteindelijk werd er 
ook nog een hoofdsponsor “Bonn 
en Mees” gevonden. Deze wilde 
ons vrouwenteam in een nieuw 
tenue steken en daarnaast werd 
er ook een mooie coachjas en een 
nieuwe tas gesponsord door “Bonn 
en Mees” waarvoor onze dames 
natuurlijk heel dankbaar zijn.

uiteraard zijn we altijd op zoek 
naar nieuw talent, zowel bij de 
meisjes als bij de dames. Deze 
meisjes en dames kunnen bij 
XerxesDZB een leuke vereniging 
verwachten waar plezier voorop 
staat maar waar ook prestatie een 
vanzelfsprekendheid is. Hierbij 

moet wel gezegd worden dat 
plezier en prestatie in onze ogen 
altijd samen kunnen gaan want 
zonder plezier geen prestatie en 
andersom. Ook wordt er gewerkt 
aan een plan om onze jeugd door 
te laten groeien naar de dames 
zodat we in de toekomst van het 
talent van eigen bodem kunnen 
genieten.

jaarlijks worden er leuke 
evenementen georganiseerd zoals 
het spelen van toernooien, uitjes 
en als klap op de vuurpijl gaan we 
ieder jaar op trainingskamp met 
onze dames; dit gaat gepaard met 
heel veel vreugde en vermaak. 
Maar ook zijn de zaterdagen, 
wanneer het eerste mannenelftal 
thuis speelt, erg gezellig. Dan is er 
na de wedstrijd vaak live muziek in 
onze gezellige kantine en wordt er 
gefeest tot in de late uurtjes.

tot slot willen wij onze sponsoren 
nogmaals bedanken voor 
hun bijdrage aan het eerste 
vrouwenteam èn spreken wij de 
wens uit dat deze samenwerking 
nog lang mag voortduren!

dames XerXesdZb weer 
op de kaart
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PlEZiER
• Wij presteren met plezier
• Wij bieden aan onze eigen 

(jeugd)leden en gasten 
geborgenheid en veiligheid.

• Wij zijn trots op wat we 
hebben en trots op ons 
verleden

• 
REsPECt
• Wij gaan met elkaar om op 

basis van gelijkwaardigheid 
ongeacht huidskleur, geloof, 
geslacht en culturele 
achtergrond.

• Wij gebruiken de dialoog om 
een conflict op te lossen, nooit 
geweld

• Wij bemoeien ons als ouder/
verzorgers/supporters niet met 
speltechnische zaken

VERaNtwOORdEliJKHEid
• Wij gaan op een gepaste 

manier om met andermans 
eigendommen, ons complex en 
de materialen.

• Bestuur, begeleider/trainers, 
trainers en ouder/verzorgers 
geven het goede voorbeeld.

• Ouder/verzorgers/leden 
ondersteunen de vereniging 
door het op vrijwillige 
basis verrichten van taken 
(onderhoud, kantinediensten, 
div. commissies)

• 
BEtROKKENHEid
• Ouder/verzorgers zijn zoveel 

als mogelijk aanwezig bij de 
wedstrijden van hun kinderen.

• Wij ondersteunen het 
verenigingskader door onze 
tips en suggesties

• trainers laten het 
verenigingsbelang prevaleren 
boven het eigen.

OPENHEid
• Wij, bestuursleden, trainers, 

leider/trainers zijn altijd bereid 
onze keuzes toe te lichten

• Wij, bestuursleden, trainers, 
leider/trainers communiceren 
helder en duidelijk.

• Wij benoemen positief gedrag 
en belonen dat.

EERliJKHEid
• Wij respecteren andermans 

eigendommen
• Wij houden ons aan de 

regelgeving van de overheid en 
de kNVB

• Wij betalen tijdig de contributie 
en wij betalen onze eigen 
boetes

sPORtiVitEit
• Wij houden ons aan de 

spelregels
• Wij hebben geen publiekelijk 

commentaar op de 
scheidsrechter/leiding

• trainers en leider/trainers 
coachen vanuit een positieve 
grondhouding

XerXesdZb 
midden in de maatscHappiJ

XerxesDZB realiseert zich dat 
een moderne vereniging zich niet 
meer alleen kan bezighouden met 
het sportaanbod aan hun leden, 
maar ook andere en meerder 
maatschappelijke rollen heeft. Wij 
bieden een veilig sportklimaat 
voor iedereen, leden en gasten, 
vergroenen ons complex en 
willen klimaatneutraal worden. 
XerxesDZB biedt een plek waar 
ook anderen dan leden welkom 
zijn om te sporten. We dragen 
daarbij actief onze waarden uit en 
gedragen ons ernaar. We nemen 
onze verantwoordelijkheid naar de 
wijk en de omwonenden De rijke 
set aan waarden zoals bijgevoegd 
kenmerkt de aard en de positie van 
de vereniging XerxesDZB, midden 
in de maatschappij.

Een vereniging is niet alleen een plek waar je kunt sporten. Naast het sportaanbod is de vereniging een 
gemeenschap van mensen die dient als sociale ontmoetingsplaats, de plek waar je anderen ontmoet, waar 
vriendschappen ontstaan, zakelijke contacten worden gelegd, waar een deel van je vorming plaatsvindt 
en mensen ontmoet die je op andere plekken in je leven niet tegenkomt. de vereniging (we hebben er een 
kleine 30.000 in Nederland met totaal zo’n 4 miljoen leden) is een spil in de Nederlandse samenleving waar 
belangrijke waarden als meedoen (participatie) en duurzaamheid vorm krijgen.
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sPEElRONdE 1

Neptunus Schiebroek - terneuzense Boys

RVVH - Nieuw lekkerland

BVCB - Heinenoord

Heerjansdam - Brielle

Nieuwenhoorn - papendrecht

kloetinge - SHO

Oranje wit - XerxesdZB

sPEElRONdE 2

Nieuw lekkerland - Heerjansdam

papendrecht - Oranje Wit

XerxesdZB - Neptunus schiebroek

Heinenoord - kloetinge

terneuzense Boys - RVVH

Brielle - BVCB

SHO - Nieuwenhoorn

sPEElRONdE 3

Neptunus Schiebroek - Oranje Wit

RVVH - XerxesdZB

BVCB - Nieuwenhoorn

Heerjansdam - SHO

kloetinge - papendrecht

Heinenoord - terneuzense Boys

Brielle - Nieuw lekkerland

sPEElRONdE 4

Nieuwenhoorn - RVVH

Oranje Wit - kloetinge

Nieuw lekkerland - Heinenoord

papendrecht - Neptunus Schiebroek

XerxesdZB - Brielle

terneuzense Boys - Heerjansdam

SHO - BVCB

sPEElRONdE 5

RVVH - papendrecht

BVCB - Oranje Wit

Heerjansdam - XerxesdZB

kloetinge - Neptunus Schiebroek

Nieuw lekkerland - terneuzense Boys

Heinenoord - Nieuwenhoorn

Brielle - SHO

sPEElRONdE 6

Neptunus Schiebroek - BVCB

Heerjansdam - kloetinge

Nieuwenhoorn - XerxesDZB

Oranje Wit - RVVH

papendrecht - Nieuw lekkerland

terneuzense Boys - Brielle

SHO - Heinenoord

sPEElRONdE 7

RVVH - Neptunus Schiebroek

BVCB - Heerjansdam

Nieuw lekkerland - SHO

XerxesdZB - Kloetinge

Heinenoord - Oranje Wit

terneuzense Boys - papendrecht

Brielle - Nieuwenhoorn

sPEElRONdE 8

Neptunus Schiebroek - Brielle

Nieuwenhoorn - terneuzense Boys

kloetinge - BVCB

Oranje Wit - Heerjansdam

papendrecht - Heinenoord

XerxesdZB - Nieuw lekkerland

SHO - RVVH

sPEElRONdE 9

BVCB - RVVH

Heerjansdam - Nieuwenhoorn

Nieuw lekkerland - kloetinge

Heinenoord - Neptunus Schiebroek

terneuzense Boys - XerxesdZB

Brielle - papendrecht

SHO - Oranje Wit

sPEElRONdE 10

Neptunus Schiebroek - Heerjansdam

RVVH - Heinenoord

Nieuwenhoorn - Nieuw lekkerland

kloetinge - Brielle

Oranje Wit - terneuzense Boys

papendrecht - BVCB

XerxesdZB - sHO

sPEElRONdE 11

BVCB - terneuzense Boys

Heerjansdam - papendrecht

kloetinge - Nieuwenhoorn

Nieuw lekkerland - Oranje Wit

Heinenoord - XerxesdZB

Brielle - RVVH

SHO - Neptunus Schiebroek

sPEElRONdE 12

Neptunus Schiebroek - Nieuw lekkerland

RVVH - Heerjansdam

Oranje Wit - Nieuwenhoorn

papendrecht - SHO

XerxesdZB - BVCB

Heinenoord - Brielle

terneuzense Boys - kloetinge

sPEElRONdE 13

Heerjansdam - Heinenoord

Nieuwenhoorn - Neptunus Schiebroek

kloetinge - RVVH

Oranje Wit - Brielle

Nieuw lekkerland - BVCB

Papendrecht - XerxesdZB

SHO - terneuzense Boys

sPEElRONdE 14

Neptunus Schiebroek - kloetinge

RVVH - Nieuwenhoorn

BVCB - SHO

XerxesdZB - Oranje wit

Heinenoord - papendrecht

terneuzense Boys - Nieuw lekkerland

Brielle - Heerjansdam

sPEElRONdE 15

Neptunus Schiebroek - RVVH

Heerjansdam - Nieuw lekkerland

Nieuwenhoorn - BVCB

Kloetinge - XerxesdZB

Oranje Wit - Heinenoord

papendrecht - terneuzense Boys

SHO - Brielle

wedstriJdprogramma
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sPEElRONdE 16

RVVH - Oranje Wit

BVCB - kloetinge

Nieuw lekkerland - papendrecht

XerxesdZB - Heerjansdam

Heinenoord - SHO

terneuzense Boys - Nieuwenhoorn

Brielle - Neptunus Schiebroek

sPEElRONdE 17

Neptunus schiebroek - XerxesdZB

Heerjansdam - terneuzense Boys

Nieuwenhoorn - Brielle

kloetinge - Heinenoord

Oranje Wit - BVCB

papendrecht - RVVH

SHO - Nieuw lekkerland

sPEElRONdE 18

BVCB - Neptunus Schiebroek

Nieuw lekkerland - RVVH

XerxesdZB - Nieuwenhoorn

Heinenoord - Heerjansdam

terneuzense Boys - Oranje Wit

Brielle - kloetinge

SHO - papendrecht

sPEElRONdE 19

RVVH - SHO

Heerjansdam - BVCB

Nieuwenhoorn - kloetinge

Oranje Wit - Neptunus Schiebroek

Nieuw lekkerland - XerxesdZB

papendrecht - Brielle

terneuzense Boys - Heinenoord

sPEElRONdE 20

Neptunus Schiebroek - Nieuwenhoorn

BVCB - papendrecht

kloetinge - Oranje Wit

XerxesdZB - RVVH

Heinenoord - Nieuw lekkerland

Brielle - terneuzense Boys

SHO - Heerjansdam

sPEElRONdE 21

RVVH - kloetinge

BVCB - XerxesdZB

Heerjansdam - Neptunus Schiebroek

Nieuwenhoorn - Heinenoord

Oranje Wit - papendrecht

Nieuw lekkerland - Brielle

terneuzense Boys - SHO

sPEElRONdE 22

Neptunus Schiebroek - SHO

RVVH - BVCB

Nieuwenhoorn - Oranje Wit

kloetinge - Nieuw lekkerland

papendrecht - Heerjansdam

XerxesdZB - terneuzense Boys

Brielle - Heinenoord

sPEElRONdE 23

Heerjansdam - Oranje Wit

Nieuw lekkerland - Neptunus Schiebroek

papendrecht - Nieuwenhoorn

Heinenoord - RVVH

terneuzense Boys - BVCB

Brielle - XerxesdZB

SHO - kloetinge

sPEElRONdE 24

Neptunus Schiebroek - papendrecht

RVVH - Brielle

BVCB - Nieuw lekkerland

Nieuwenhoorn - Heerjansdam

kloetinge - terneuzense Boys

Oranje Wit - SHO

XerxesdZB - Heinenoord

sPEElRONdE 25

Heerjansdam - RVVH

Nieuw lekkerland - Nieuwenhoorn

papendrecht - kloetinge

Heinenoord - BVCB

terneuzense Boys - Neptunus Schiebroek

Brielle - Oranje Wit

sHO - XerxesdZB

sPEElRONdE 26

Neptunus Schiebroek -  Heinenoord

RVVH - terneuzense Boys

BVCB - Brielle

Nieuwenhoorn - SHO

kloetinge - Heerjansdam

Oranje Wit - Nieuw lekkerland

XerxesdZB - Papendrecht

1. Brielle
2. BVCB
3. Heerjansdam
4. Heinenoord
5. kloetinge
6. Neptunus-Schiebroek
7. Nieuw lekkerland
8. Nieuwenhoorn
9. Oranje Wit
10. papendrecht
11. RVVH
12. SHO
13. terneuzense Boys
14. XerxesdZB

Zaterdag 
1e klasse b

seiZoen 2021/2022
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Hoofdsponsor:

Subsponsoren:

Verder hebben we vele bord- en teamsponsoren. Hiervoor zijn we u allen zeer dankbaar.
Wij gaan er alles aan doen deze enthousiaste groep bij elkaar te houden en  het komende seizoen uit te breiden!

Marvin en Wim Strik 

Hieronder een overzicht van onze super snel groeiende groep sponsoren. 

sponsoren
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