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Het seizoen 2018-19, gaf voor onze jeugd een nieuwe insteek. Na enkele jaren samenwerken met
Hontenisse en Vogelwaarde kwam steeds luider de wil van trainers en leiders om de samenwerking
meer handen en voeten te geven. De samenwerking verliep goed wat uitvoeren van trainen en
wedstrijden betrof. Er waren echter verschillen in bvb contributies, tenues, trainingspakken, tassen,
beleidsplannen. Dat bracht vragen met zich mee. Waarom die verschillen ? Op 19 december vond de
start plaats van een werkgroep die de eenduidigheid voor alle spelers, ouders, trainers, leiders en
besturen moest uitwerken.
Er werd intensief gewerkt door de leden van de werkgroep, die bestond uit leden van Hontenisse,
SDO en Vogelwaarde. Gedurende de overleggen bleek meer en meer dat Vogelwaarde op een
andere golflijn zat dan Hontenisse en SDO. Het resultaat was dat het bestuur van Vogelwaarde eind
van het seizoen besloot niet langer mee te gaan in de samenwerking.
Dat is na de samenwerking die er enkele jaren was, waarbij de voetballende jeugd van de 3 dorpen
elkaar had gevonden, een teleurstelling.
Hontenisse en SDO gingen samen verder. De leden van het Jeugdbestuur hadden op dat moment
mandaat van hun besturen. Er is inmiddels een concept Projectplan, Voetbaltechnisch plan en
gedragsregels. Deze moeten nog definitief gemaakt worden. Met deze stukken hebben we een
duidelijke basis waarnaar gewerkt kan worden en op terug gevallen kan worden.
Het doel was te komen tot een Samenwerkende Jeugd Opleiding. Dat zou beteken dat alleen leden
van de 2 verenigingen in de teams mogen spelen. Bij de oudere jeugd kwamen we echter voor een
probleem te staan. Gezien afnemende belangstelling bij de oudere jeugd, werd de groep te klein om
nog teams op de been te kunnen brengen. Daarom werd afgezien van een zgn SJO, maar werd
gekozen voor ST, samenwerkende teams. Het was dan mogelijk om bij de oudere jeugd ook samen te
werken met HVV 24.
Dat bleek een nobel streven. Helaas haakte HVV af. Er is nu geen JO-19. Spelers van Hontenisse zijn
doorgeschoven naar de senioren.
De contributie moest gelijk getrokken worden. In het Jeugdbestuur was er overeenstemming. In de
ALV van 18 juni werd de contributiewijziging voor de jeugdleden van SDO gewijzigd.
Het hoofdbestuur van Hontenisse besloot echter anders. Het gevolg was dat er toch een verschil i
contributies tussen de jeugdleden bleef. Daarop is een overleg geweest tussen de besturen. Het
hoofdbestuur van Hontenisse heeft daarin laten weten, dat de Jeugdbestuursleden inderdaad
mandaat hebben , muv contributies. Dit was een tegenvaller. Zowel voor ons bestuur en
jeugdbestuursleden als voor de leden van Hontenisse van het Jeugdbestuur. Eind van het nieuwe
seizoen volgt overleg tussen de 2 hoofdbesturen over de contributies.
Inmiddels zijn onze jeugdteams gestart en wordt er naar tevredenheid gewerkt. Er is besloten dat
ouders bij inzet voor kantinedienst zowel bij SDO als bij Hontenisse ingedeeld kunnen worden. Een
stap vooruit in de samenwerking. Alle teams spelen in hetzelfde zgn Atletico Madrid tenue. Ondanks
dat de sponsoring nog niet voor alle teams rond was.
Alle jeugdleden waren in de gelegenheid om trainingspak, tas aan te schaffen.
Vanwege minder kinderen in de dorpen en concurrentie van andere vrije tijdsmogelijkheden, werd
het noodzakelijk om samen te werken met een buurvereniging. Er zijn nu grote stappen gezet.

Stappen waarbij vooral onze graag voetballende jeugd van Lamswaarde en Kloosterzande de grote
winnaars zijn.
Daarbij ook opgemerkt dat zo’n 20-tal jeugdleden van Vogelwaarde zijn overgeschreven naar
Hontenisse. Daar hadden we er trouwens ook wel een aantal van willen hebben ().
In samenwerking met De Oostvogel is een voetbalclinic georganiseerd. Trainer Frank kreeg 21
enthousiastelingen op het veld. IN de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het was een succes. Kinderen deden
niet alleen de oefeningen, spelletjes, maar gingen geweldig met elkaar om. Helpen bij opruimen en
zelfs in de kantine. Een super clinic.
De opbrengst was 10 aspirant leden. Inmiddels zijn de oudste 3 doorgestroomd naar de JO-8.
Op zaterdag trainen de mini’s om 10u.

Onze accommodatie is nu elke avond bezet en op zaterdag is er altijd een sportieve en gezellige
drukte. Tip: kom eens langs ! Het is een prachtig gezicht. En als je toch al iets voor anderen, voor
jeugd wilde doen, we kunnen nog trainers en scheidsrechters gebruiken. Bij voorbaat dank.
Helaas deed een wel erg warm zomer onze velden geen goed. Vanwege de extreme droogte waren
onze velden niet bruikbaar. Gevolg was dat er uitgeweken moest worden naar bvb de
kunstgrasvelden van Rapide, trainingsveld Hontenisse. Oefen- en bekerwedstrijden thuis moesten
verplaatst worden. Zelfs de eerste competitiewedstrijd thuis moest als uitwedstrijd gespeeld worden.
Dat ondanks de inspanning van een aantal mensen om ons veld te beregenen. Josef, Roger, Johan,
Ivo en Frank stonden paraat ism Antoin de Kever als beregendeskundige. Onze sponsor Baecke
zorgde voor een eel schone grote trekker en een joekel vaneen tankwagen. Gelukkig hebben we een
manneke die graag op zo’n grote trekker mee tank rijdt. Tomasz zorgde samen met Dennis ervoor
dat er gepompt werd en het water bij ons veld kwam. De grasmat knapte op, maar had eigenlijk nog
meer water nodig. Het Waterschap gaf echter na enkele keren geen toestemming meer.
Uiteindelijk konden we toch weer van ons veld gebruik maken. Tot opluchting van iedereen, maar
vooral van de penningmeester die de nodige ingecalculeerde opbrengsten van thuiswedstrijden door
zijn neus geboord zag worden, maar wel kosten van bvb Rapide voorbij zag komen.
Bij onze senioren maakte Danny Magito zijn opwachting als nieuwe trainer. Met een serieuze staat
van dienst als voetballer, kon hij onze mannen het nodige bijbrengen. De start van het seizoen was
veelbelovend. Voldoende spelers, eigenlijk meer dan voldoende spelers. Vooral bij het tweede was er
een flinke aanwas. Er werd zelfs weer getraind door de mannen van het tweede. Dit na vele jaren
rust. Prima zaak.
Voor de winterstop zag het er voor het eerste goed uit. Een mooie plaats boven in de linker rij, met
uitzicht op periodetitel. Na de winterstop draaide het echt heel anders. Blessures trokken een dikke
streep door de mooie uitgangspositie. Het was hard werken om nog fitte mensen en punten bij
elkaar te krijgen.
Er volgden overleggen met de trainer over het nieuwe seizoen. Uiteindelijk werd eind januari het
contract verlengd. Ondertussen ook al flink rond kijkend naar nieuwe spelers, aangezien Leon zou
stoppen met voetbal. Roy terug naar Hontenisse zou gaan en Tom voor een jaartje de mensen in
Portugal blij wilde maken.
De eindstreep werd gehaald. De laatste wedstrijd van het eerste was op Sluiskil. Helaas een
verliespartij. De spelers vertrokken op stel en sprong, maar Johan had het gewledig naar zijn zin in de

bestuurskamer . Ook in de kantine kende hij ongelooflijk veel mensen. Uiteindelijk kreeg ik Johan
toch mee, maar moest eerst het kleedlokaal geinspecteerd worden. Iets wonderbaarlijks was
gebeurd. Alles was meegenomen. Nog nooit vertoond. Of alles was gejat, maar dat bleek niet het
geval. Op Lamswaarde aangekomen, stond Rita ons op te wachten en moesten we met een smoes
eerst mee naar binnen. Er werd een fles bier in mijn handen gedrukt, maar die moest ik plots heel
snel opdrinken want we gingen naar De Koning. Ellen nog bericht gestuurd dat we door gingen naar
De Koning, we zouden haar daar wel zien en wat eten. En het chagrijn van de laatste wedstrijd
wegdrinken. Wat daarna gebeurde heeft diepe indruk op me gemaakt. Een vol café, veel vriendschap
en een lintje van de koning die helaas verhinderd was. Mede dankzij input van SDO viel mij de eer te
beurt. Hartstikke bedankt daarvoor. Een lintje is een mooie waardering, maar ik relativeer het ook.
De aanwezigheid van zoveel mensen, de vriendschap, daar kan, met alle respect voor de koning, een
lintje niet tegenop. Het was geweldig.

Jo had dit seizoen eens een ander probleem dan de voorgaande jaren. Was het toen vaak schrapen
om voldoende spelers op zondag bij elkaar te krijgen, nu was er een luxe-probleem. Toch prettiger
dan op zondagmorgen al bellende door te brengen om een elftal gevuld te krijgen.
Het trainen werd echter een probleem. De opkomst van spelers van het tweede was wisselend. Dat
maakte het er niet gemakkelijker op om lekker elke dinsdag en vrijdag een training te kunnen doen.
Via spelers kwam Dennis Schipper eens kijken of hij het tweede kon trainen. Voor Frank, die tot dan
toe de trainingen op zich nam, was dit een mooie overname. Dennis heeft tijd en geduld in deze
mannen gestoken. Prachtig. Voor volgend seizoen, is ook de insteek positief.
Het resultaat in de competitie was keurig. Met een mooie derde (?) plaats werd het seizoen
afgesloten.
Routinier en kind van de club Jordy van Troost had ook aangegeven dat dit zijn laatste seizoen was.
Zelfs in zijn laatste weken als actief voetballer speelde hij nog enkele wedstrijden mee met het in
spelersnood verkerende eerste mee.
Op 14 juni was er een afscheidswedstrijd georganiseerd. Oud-spelers en trainers waren uitgenodigd
en gaven in grote getale gehoor aan de oproep. Het was een prachtig sportief en reunie gebeuren. Er
werd afscheid genomen van Jordy, met een enorme staat van dienst. Maar hij blijft nog actief voor
de club als jeugdtrainer en lid van het jeugdbestuur. Ook Leon is een kind van de club. Behalve
speler ook jeugdtrainer geweest. Leon staat bekend om zijn enorme fanatisme. Vraagt van zichzelf en
de anderen op trainen en in wedstrijd volledige inzet. Wie weet brengt die gedrevenheid hem nog
eens terug om een balletje te trappen.
Roy koos na een jaar ervoor om terug te gaan naar Hontenisse. En Tom koos voor de tweede keer
ervoor om naar het buitenland te gaan. We hopen hem natuurlijk hier weer terug te zien.
Na de officiele plichtplegingen en dankwoorden werd het nog een zeer gezellige avond.
De volgende dag was er het unieke arenavoetbaltoernooi. Bij ons en in de omgeving is er een
afnemende belangstelling te zien van de familie- en wijkentoernooien. De creatievelingen bedacht
het arena toernooi als alternatief. Tussen de grote petetterkisten werd het toernooi nieuwe stijl
afgewerkt. Een succes !
De feestavond daarna was ondanks een matige belangstelling een even groot succes. De aanwezigen
deinden vrolijk mee op My little lady en bij één ronde van de loterij gingen alle prijzen naar sponsor
en supporter Bruno. Vreemd. Gebeurt bijna nooit dat alle prijzen naar een persoon gaan.

Het was een prachtig weekend. Maar ook een evenement met organisatorisch veel leermomenten.
Het vindt ongetwijfeld volgend seizoen een grootser gevolg.
Behalve binnen de krijtlijnen zijn er ook veel andere zaken in onze club gebeurd. De ALV werd niet
druk bezocht. Waarschijnlijk omdat de meeste zaken erg goed gaan. Dat is natuurlijk prachtig.
Een van de initiatieven buiten de lijnen is de Club van 63. Deze groep ondersteunt SDO financieel. De
start is gemaakt, maar de Club van 63 snakt naar meer deelnemers. Zo is in het voorbije seizoen het
initiatief vanuit deze groep genomen om zonnepanelen op het dak van de kantine te leggen. Met
ABC-zonnepanelen is een mooie overeenkomst aangegaan. De Club van 63 zal dit financieel
ondersteunen. Er zijn ook diverse mensen die SDO een warm hart toe dragen en een zonnepaneel
gesponsord hebben, waarvoor hartelijk dank. Zegt het voort.
Maar er zijn echter nog meer zaken die gedaan moeten worden en die om euro’s vragen. Ook daar
wil deze club SDO bij ondersteunen, maar men heeft daar wel meer leden voor nodig. Anders kan het
zomaar gebeuren dat dit verdwijnt en dat zou erg jammer zijn.
De kaasworkshops waarmee Ivo gestart is, zijn een voorbeeld van op vrijwillige basis activiteiten
organiseren ten bate van de club. Ivo, hartelijk dank.
Onze nieuwjaarsreceptie was weer top. De gerechten gemaakt door onze buitenlandse leden,
smaakten weer prima. De sfeer was prima.
Kort daarop volgde de SDO-Quiz. Inmiddels weer een vast gegeven op de agenda. De Quizmasters,
Bart en Yannick hadden het weer prima voor elkaar en een overvolle kantine had een prachtige
avond.
Jeugdspelers moeten van de KNVB een spelregelbewijs halen. Dat is geen simpele opdracht. Maar wij
hebben Ronny Platjouw, oud scheidsrechter, die de taak op zich heeft genomen om spelers hierin te
begeleiden en ze te leiden tot een goed resultaat zodat ze hun spelregelbewijs halen. Super.

De Pre-carnaval is ook niet meer weg te denken. Deze keer na de wedstrijd tegen NVS. Het was weer
beregezellig.

Het Italie-trainingsweekend kwam weer op de agenda. Op de uitnodiging van Robertjan en Caroline
werd weer graag ingegaan. Met ruim voldoende spelers, verzorging en begeleiding reisden we af
naar Massa Marittima. Het domein Podero Poderino is een paradijs. Ideaal als plaats voor een zwaar
trainingskamp. De eerste training op zondag werd afgelast omdat er teveel regen was gevallen.
Maakt dat mee in Toscane. Jammer dat de Italiaanse consul vergeten was het ons te melden. Maar
niet getreurd, er kwam nog een training, waarbij er geen regen was maar de Italiaanse mussen niet
eens het dak op waren gegaan om er af te vallen.
De mountainbike tocht was er weer eentje voor de echte die-hards. Opvallend was dat de lichte
groep meer deelnemers had dan 2 jaar geleden en de zware groep aanzienlijk minder. Dat kan zijn
door de ervaringen van 2 jaar geleden of van de avonden voorafgaand aan dit prachtige spektakel.
De integratie met de Italianen van het stadje verliep aanzienlijk beter dan de eerste keer. Zo mochten
er tijdelijk vlaggen geleend worden, bierkelders leeg gedronken, werden er gratis polo’s, broodjes en

bier uitgedeeld op het Middeleeuws festijn.
Hoogtepunt was natuurlijk de wedstrijd tegen Massa Valpiana. Het was weer een verrassing tegen
welke tegenstander we zouden spelen. Het was een zeer gemêleerd gezelschap. Ze deden voor de
wedstrijd alsof ze na 10 minuten op apegapen zouden liggen. Italiaanse streken. Ze kwamen echt niet
om zich af te laten maken. Een scheidsrechter hadden ze weer niet. Dat is daar blijkbaar traditie.
Vorige keer viel Peter de eer te beurt om te fluiten deze keer, Frank. De wedstrijd werd met 3-1
gewonnen, met doelpunten van Silvano, Ruud en Martijn.
Het bleek tevens het afscheid te zijn van Joost Weemaes. Hij had onverwacht besloten ons te
verlaten en naar Verrebroek te gaan voetballen. Hij is op gepaste wijze door enkele spelers
toegesproken.
Een geweldig gebeuren weer, waarbij het elkaar beter leren kennen en nodig en goed onderdeel was
van deze week. Robertjan en Caroline, hartstikke bedankt.
Op bestuurlijk vlak is het roeien met de riemen die we hebben. Naast Jordy, Raf en Frank in het
Jeugdbestuur , met Elmer als regelaar van wedstrijden, kantine e.d., hebben we in het hoofdbestuur
nog altijd de vacature secretaris. Inmiddels ruim een jaar wordt deze taak vervuld door voorzitter
Frank. Beetje veel. Het blijft zoeken naar een secretaris.

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 , hopelijk laatste, 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

