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Het seizoen van 17-18, was in vele opzichten een ander seizoen dan alle voorgaande. Bij de jeugd
werd ervoor gekozen om de ingezette samenwerking met buurverengingen Hontenisse en
Vogelwaarde voort te zetten. Het is een algemene samenwerking met Hontenisse van JO/8 t/m
JO12. De ervaringen , het nakomen van afspraken, elkaar respecteren, gaven een goed gevoel en
leidde tot een goede samenwerking, waarbij onze jeugd uiteindelijk de winnaar is. Ondanks dat het
een moeilijke stap was, is het een goede stap geweest. Onze jeugd voetbalt op eigen niveau, heeft
spelplezier. Er zijn meer activiteiten op onze accommodatie. We zijn goed voorzien van materiaal. Er
worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals Sinterklaas voor de jongste jeugd,
voetbaldagen e.d..
JO11-1 is kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. Een leuk resultaat met een mooi feestje.
Wat vrijwilligers betreft , trainers, leiders, scheidsrechters, kantinebezetting, konden en kunnen we
nog mensen gebruiken.
IN de voorbereiding naar het nieuwe seizoen 18-19 is een compleet nieuw tenue aangeschaft.
(Atletico Madrid).
Het doel is te komen totkomplete jeugdsamenwerking met gelijke regels voor Vogelwaarde,
Hontenisse en SDO.

Bij de senioren begonnen we het seizoen met de niet echt nieuwe trainer Dimitri Goossens. Het
spelersaantal voor 2 teams was op papier voldoende aan. Maar papier is geduldig. Vol goede moed
werd er op basis van eerdere resultaten onder Dimi aan het seizoen begonnen. De eerste selectie
was smal. Dat bleek in de voorbereiding en beker. Dat was geen goede basis om de competitie te
starten. Onze keeper Dennis Boonman had afscheid genomen. Jordy Wouters werd zijn opvolger.
Iets wat we nooit willen meemaken, overkwam ons. Overkwam Jordy. Een heel ernstig auto-ongeluk
zette het leven van Jordy en zijn familie op de kop. Het nieuws sloeg bij onze club in als een heel
grote bom. Ieder was compleet van slag. Voetbal was niet meer belangrijk.
Wonder boven wonder overleefde Jordy de gevolgen van het ongeluk. Een tijd van jarenlang
revalideren lag en ligt voor hem. Wekelijks werden we op de hoogte gehouden door zijn ouders. Het
herstel gaat langzaam, maar de Strijder, bleef en blijft strijden. We wensen Jordy en zijn ouders en
zus veel sterkte en succes toe met de revalidatie.
De gevolgen van het ongeluk, bepaalden het verloop v h seizoen van ons eerste elftal. Na de
confrontatie met de gevolgen v h ongeluk, werd het voetballen naar de achtergrond gedrongen. Het
was erg moeilijk om hier mee om te gaan. Dat bleek wel op de gezamenlijke bijeenkomst, waar we
met elkaar gesproken hebben. De stilte , de saamhorigheid was indrukwekkend.
Dankzij medewerking van KNVB en VV Hoofdplaat werd de eerste wedstrijd na het ongeluk
uitgesteld.
Er moest met spoed gezocht worden naar een andere keeper. Gelukkig vonden we Stein v
Waterschoot snel bereid om onder de lat te staan. Vanuit Verrebroek kwam er hulp in de persoon
van Jens. Dankzij de medewerking van de Nederlandse en Belgische bond was de overschrijving snel
geregeld.

Uit dank aan Verrebroek ging het eerste daar een oefenwedstrijd spelen. De wet v Murphy deed daar
zijn werk. Jens geraakte in de 70e minuut in zijn eerste wedstrijd voor SDO zwaar geblesseerd. Het
gevolg was dat Stein nog verder moest en dat ook deed. Ondertussen was er overleg met Dennis
Boonman die het doel v h tweede verdedigde, om bij het eerste te gaan keepen. Na zijn
verbouwingsactiviteiten ging Dennis weer onder de lat staan en deed dat zeer verdienstelijk. Stein en
Dennis hartstikke bedankt voor jullie hulp en inzet op een erg moeilijk moment voor onze club.
De prestaties van het eerste bleven achter bij de verwachting. Dit leidde tot het besluit van de trainer
dat hij geen verbintenis wilde aangaan voor het volgend seizoen.
Het lukte echter toch om in de tweede helft v d competitie de draad op te pakken. De prestaties
werden beter en er werden weer punten gepakt.
Ons tweede elftal deed mee in de eindspurt. Op indrukwekkende wijze sloten ze het seizoen af met
winst tegen kampioen Hontenisse en het goed voetballende, maar in de laatste wedstrijd toch te
lichte, HVV. Dit bleek een voorbode te zijn richting het nieuwe seizoen.
De zaken buiten de witte lijnen zijn voor onze club ook belangrijk. Binding en betrokkenheid zijn
belangrijke zaken als het gaat om een levendige vereniging te zijn.
De jaarvergadering wordt helaas zeer matig bezocht. Enerzijds klinkt dat negatief. Is er geen
belangstelling voor het reilen en zeilen van onze club ? Anderzijds leert de ervaring dat dit positief is.
Blijkbaar zijn onze leden en vrijwilligers tevreden. Uit navraag bij andere verenigingen blijkt
hetzelfde. Onze ALV werd sinds vele vele jaren gehouden na de vrijdagavondtraining. Omdat dit op
een erg laat tijdstip was, werd besloten om dit te veranderen. De vergadering werd uitgeschreven op
zaterdagnamiddag. De opkomst was laag. De lengte v d vergadering positief, we waren snel klaar.
Dat betekende dat we tijd over hadden om nog een potje te gaan voetballen. Er was immers 9 man
aanwezig. 4 tegen 4 met scheidrechter, was zelfs mogelijk. Toch is daar niet voor gekozen omdat dit
niet op de agenda stond en de 9 aanwezigen hun voetbalspullen niet bij hadden.
Daarom werd gekozen voor een gezellige nazit aan de toog.
Zaterdagnamiddag en vrijdag na de training zijn dus geen goede dagen en tijden om toch meer
mensen naar de ALV te krijgen. Voor volgend jaar wordt gekeken naar een avond met een
acceptabele aanvangstijd. De eliminatietactiek wordt toegepast: ge-elimineerd werden vrijdagavond,
zaterdag en zondag. Dinsdag en vrijdag vanwege de trainingsavonden. Donderdag gaan enkele
spelers toeteren bij de fanfare. Van de 2 overgebleven avonden maandag en woensdag, werd
maandag de winnaar. Het resultaat zie je vanavond……….
De nieuwjaarsreceptie was weer een gezellige bijeenkomst. Met voor de tweede keer de catering van
enkele gezinnen uit Syrie, Marokko en Eritrea. Ieder liet het zich goed smaken. Het was goed dat de
ouders van Jordy , Ivo en Tanja aanwezig waren. Het persoonlijk contact , het echt met elkaar praten
en delen, was zwaar, maar zeer waardevol.
Voor de tweede keer werd de SDO-quiz gehouden. Wederom een succes.
De volgende activiteit was het Pre carnavalsfeest. Na de thuiswedstrijd tegen Lepelstraatse Boys was
het weer een gezellige middag. Helaas minder druk dan het voorgaande jaar. We zijn nu eenmaal ook
afhankelijk van thuiswedstrijden bij onze buurverenigingen. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Bij het naderen v h eind v h seizoen hielden de samenwerkende jeugdteams hun slotfeestjes. Het
wijkentoernooi kwam in het gedrang vanwege de late competitiestart en daarmee een langer
seizoen. Iedere vereniging wilde nog wel iets organiseren in de korte tijd dat de velden nog gebruikt
konden worden. Kortom concurrentie.

Ondanks dat, was het onder een stralende zon, een prachtige, sportieve en gezellige dag. We kunnen
gerust spreken van een onverwacht succes. De winnaars van het toernooi, namen ondanks hun
inspanningen van de middag en het vieren van hun zege, de verantwoordelijkheid om de banden
met de jubilerende vereniging uit Lepelstraat aan te halen en s avonds nog te gaan feliciteren.
Sjapoo. Je moet deze taak maar op je willen nemen. Het resultaat van onze goede banden met de
Brabantse verenigingen is, dat we door twee verenigingen uit deze provincie in hun regionale krant
zijn uitgeroepen tot de gezelligste vereniging. Ook niet onbelangrijk.
Dit seizoen helaas geen trainingsweekend in Italie. Maar wie weet, komt het er nog eens van. Van de
ervaringsdeskundigen mag het.
De nieuw opgerichte sponsorgroep heeft zich op een positieve wijze dit seizoen gepresenteerd. Het
benaderen van sponsoren werpt zijn vruchten af. De nieuwsbrief wordt erg gewaardeerd. Een prima
bijdrage aan onze club.
De club van 63 zag het levenslicht. De start, het werven van leden, is gemaakt. De club hoopt om in
het volgende seizoen meer leden te krijgen die op deze wijze onze club de positieve financiele hand
reiken. Door deze ondersteuning hebben we meer ruimte om nuttige dingen voor onze vereniging te
kunnen doen.
Op bestuurlijk vlak had bestuurslid Dennis aangegeven te stoppen. Hij heeft het seizoen afgemaakt
maar zijn bestuurlijke schoenen hangen nu aan de wilgen. Erg jammer dat een bestuurlijk ervaren en
betrokken bestuurslid stopt. Dennis heeft zich vele jaren bijzonder ingespannen als bestuurslid.
Accuraat, snel handelend. Dennis, hartstikke bedankt voor je inzet. We hopen je nog vele jaren langs
de lijn, in de kantine voor en achter de bar en af en toe eens bij het schoonmaken te zien.
Onverwacht gaf onze secretaris André aan, dat hij een andere baan had. Niet bij de deur, maar in
Duitsland. André probeerde zaken nog te regelen, maar op die afstand en ook geen direct contact
meer , kwamen we in de problemen. Het secretariaatswerk wordt nu tijdelijk waargenomen door
ondergetekende. We hopen snel een nieuwe secretaris te kunnen benoemen.
We kunnen terug kijken op een bijzonder jaar. Een jaar waarin de menselijke kant van onze
vereniging ver uitstak boven de sportieve kant. Dat was heel begrijpelijk en daar mogen we, hoe
vreemd ook te zeggen, met een goed gevoel op terugkijken.
Aan het eind van het seizoen nam Dennis Boonman afscheid van onze club. Dennis heeft vele jaren
voor onze club gekeept. En met name in het laatste jaar liet hij zien een echte clubman te zijn.
Jammer dat Dennis stopt, maar we danken hem van harte.
Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen moest er een andere trainer komen. Na een zoektocht werd
Danny Magito bereid gevonden om onze trainer te worden. Een trainer met een behoorlijke staat
van dienst op voetbalgebied. We hopen dat hij zijn kennis en ervaring op onze senioren kan
overbrengen.
Nieuwkomers voor ons eerste elftal waren Toamsz Herremans als keeper en Roy Kint. We wensen
hen veel succes en voetbalplezier toe.
Helaas nam Orlando van Hullu na 1 seizoen afscheid. Hij had besloten zijn voetbalgeluk op
Vogelwaarde te zoeken. Jammer, een speler die vertrekt, maar je weet maar nooit wat er nog kan
gebeuren.

Ons tweede team is een hechte groep geworden met meer dan voldoende spelers. Aan het eind v h
seizoen gingen met name Lars en Bjorn de spelersmarkt verkennen. Dat resulteerde in een mooi
aantal nieuwe leden Bryan, Dani, Dennis, Simon, Wesley en Willem. Sjapoo. Er werd zelfs , na heel
veel jaren geopperd om met onze tweede elftalspelers te gaan trainen. Prachtig. Dat wordt vechten
voor de basis voor de mannen v h tweede. Een luxeprobleem voor leider Jo. Het is weer eens wat
anders om na jaren van op de vrijdagavond een team bij elkaar te praten, appen en mailen, naar een
overvolle selectie. Helaas te weinig man voor een derde team. Maar daar kan aan gewerkt worden.
Succes.
Tot slot dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die hun steentje bijgedragen hebben aan onze club.
Zonder de vrijwillige inzet kunnen we niet bestaan.
Maar ook in dit seizoen hebben we weer gezien dat veel handen , licht werk maken. Spoor elkaar aan
om iets te doen.
Tot zover mijn jaarverslag in de functie van secretaris a.i.
Mocht ik zaken , mensen vergeten zijn, dan hoor ik dat graag. Beseffend dat ik wellicht niet volledig
ben geweest.

Uw secretaris a.i. Frank

