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DSS, dat zijn wij! 1

Binnen de vereniging zijn wij altijd op zoek 
naar mogelijkheden om de wijze waarop wij 
met elkaar communiceren te verbeteren Dit 
boekje is hier een voorbeeld van. Waar we 
in het verleden dit boekje alleen uitreikten 
aan nieuwe leden, hebben we besloten om 
het te distribueren onder alle leden.

DSS is ván de leden en groot gemaakt dóór 
de leden. Het huidige bestuur is er trots 
op dat zij voort mag zetten wat er is op-
gebouwd. In de 100 jaar van ons bestaan 
hebben wij het voor elkaar gekregen een 
vereniging neer te zetten, die de zaakjes 
goed op orde heeft.

Een club draait op vrijwilligers. Namens 
het bestuur van DSS willen wij graag al die 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. DSS 
is een club die midden in de samenleving 
staat; wij maken deel uit van de samenle-
ving en pakken taken samen op. Het be-
lang van verenigingen als de onze voor bij-
voorbeeld de ontwikkeling van onze jeugd 
blijkt ook uit tal van onderzoeken. Door 
sport leer je samenwerken, doorzetten, 
doelen stellen, conflicten hanteren en om-
gaan met teleurstellingen. Naast sportieve 
doelen zijn dit de uitdagingen waar we met 
z’n allen voor gaan.

Het is de bedoeling dit boekje regelmatig 
aan de actualiteit aan te passen. Achter-
eenvolgens vind je hoofdstukken over onze 
spelregels, vrijwilligerswerk, DSS=SPORT, 
het technische beleid, alles rond wedstrij-
den en de competitie, een maatschappe-
lijk verantwoorde vereniging, en als laatste 
over onze geschiedenis. 

Wij wensen iedereen veel leesplezier, maar 
vooral ook een mooi voetbalseizoen.

Binnen een vereniging als de onze staat of valt alles met goede communicatie.  
Dit betekent informatie geven en feedback ontvangen, meningen uitwisselen en je 
laten overtuigen. Soms confronterend en vaak invoelend, maar altijd met respect en 
tolerantie naar elkaar. DSS wil haar leden en alle betrokkenen met dit boekje infor-
meren over haar ‘spelregels’. Dit zodat iedereen binnen de vereniging weet wat ze 
van elkaar mogen verwachten.

Martijn Egner: Voorzitter
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Zo doen wij het bij DSS 2
DSS heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige voetbalclub en is één van de groot-
ste clubs binnen de Regio Haarlem. In ons honderdjarig bestaan is er veel gebeurd, 
maar moet er ook nog veel gebeuren!

DSS is een hechte club waar verschillende 
mensen met enthousiasme verschillende 
rollen vervullen. Om DSS verder te profes-
sionaliseren, en daarmee ook de kwaliteit 
van spelers en elftallen, zijn diverse werk-
groepen continu bezig om samen met de 
clubcoördinator plannen uit te werken om 
dit mogelijk te maken. Veel onderwerpen 
komen hierin aan bod.

Onze kernwaarden worden uitgedragen 
met de term DSS=SPORT (Sportiviteit, ple-
zier, openheid, respect en teamgeest). Dit 
kan alleen als voor iedereen duidelijk is, 
wat er van hem of haar wordt verwacht. 
Daarom hebben we voor spelers, ouders, 
begeleiders en trainers spelregels opge-
steld. Deze spelregels zijn voor alle betrok-
kenen leidend en helpen ons als vereniging 
om onze kernwaarden te bewaken. Je treft 
onze spelregels hiernaast aan.

PAM SIMONS

Ik vind DSS leuk, omdat iedereen 

er wat kan en wil leren.  

En het is er altijd gezellig!
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• Je hebt respect, maar geen ontzag voor onze tegenstander. Natrappen - fysiek of mentaal - 
doen we gewoon niet.

• Je wilt jezelf ontwikkelen, een teamprestatie leveren, met plezier en inzet spelen en winnen.
• Je respecteert jouw teamgenoten, de leiding en de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft 

bijvoorbeeld altijd gelijk.
• Je bent 15 minuten voor het begin van de training en 30 minuten (selectieteams 45 minuten) 

voor het begin van de wedstrijd aanwezig.
• Je zorgt samen met jouw teamgenoten en in overleg met de trainer dat doeltjes en 

trainingsmateriaal voor het begin van de training aanwezig zijn (geldt niet voor alle teams onder 
12 jaar).

• Je bedankt altijd na de wedstrijd de scheidsrechter en grensrechter met een hand.
• Je meldt je (uitgezonderd ziekte of andere noodgevallen) minimaal 3 dagen voor aanvang van 

een wedstrijd af bij de trainer/begeleider en minimaal 1 uur voor aanvang van de training.
• De aanvoerder zorgt er voor dat de kleedkamer na gebruik schoongemaakt en opgeruimd is en 

dat eventuele schade wordt gemeld bij de wedstrijdleiding. Voetbalschoenen worden niet in de 
kleedkamers schoongemaakt, maar buiten.

• Je lidmaatschap wordt beëindigd wanneer je je schuldig maakt aan diefstal, intimidatie, 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme, geweld of vernieling.

• Je zet je in om een bijdrage te leveren aan het clubdoel door minimaal 10 grote clubactie loten 
te verkopen (geldt voor alle teams onder 12 jaar).

• Je zorgt er voor dat jouw kind op tijd verschijnt bij de wedstrijd en op de training.
• Je zorgt er voor dat jouw kind in schoon, heel en compleet tenue bij de wedstrijd verschijnt.
• Je regelt vervoer in overleg met andere ouders en de begeleider(s).
• Je moedigt jouw kind aan, maar geeft géén aanwijzingen tijdens de wedstrijd.
• Je houdt je afzijdig van beslissingen van de scheidsrechter, grensrechter of trainer.
• Je kunt vragen en/of opmerkingen in alle openheid met jouw trainer of begeleider bespreken na 

afloop van de wedstrijd.
• Alle supporters blijven achter de hekken. Bij afwezigheid hiervan op gepaste afstand van de 

zijlijn.
• Je corrigeert elkaar op bovenstaande punten op een fatsoenlijke en respectvolle wijze.
• Je mag verwachten dat jouw kind minimaal 1x per week een goed voorbereide training krijgt.
• Jij en jouw kind mogen verwachten dat je minimaal 1x per jaar een beoordelingsgesprek met 

de trainer en begeleider hebt en dat de resultaten worden vastgelegd in het spelers volg 
formulier (geldt in ieder geval voor selectieteams en wanneer mogelijk voor alle teams).

• Je maakt je verdienstelijk voor het team door minimaal 2x per jaar kantinedienst te draaien en/of 
grensrechter te zijn of voor teamvervoer te zorgen. Bij onvoldoende vrijwilligers worden ouders 
aangewezen door de leider.

Spelers/speelsters
De 11 gouden regels voor onze spelers/speelsters zijn: 

Ouder
De 11 gouden regels voor onze ouders zijn: 
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• Je communiceert aanvangs- en vertrektijden rond wedstrijden tijdig naar ouders/spelers toe.
• Je zorgt voor ontvangst van de tegenstander en verzorgt drinken in de rust.
• Je bent het primaire aanspreekpunt voor ouders.
• Je houdt periodiek overleg met de trainer over kwesties rond het team (geldt voor selectie 

teams).
• Je helpt 1x per jaar bij het organiseren van toernooiuitjes.
• Je wijst grensrechters aan.
• Je signaleert zowel positieve als negatieve berichtgeving rond het team en speelt hier op in.
• Je organiseert met de trainer voor de start van het seizoen een ouderavond. De afspraken 

van deze avond leg je vast en mail je aan de ouders (geldt voor selectieteams en wanneer 
gewenst voor alle teams).

• Je helpt bij een kampioenschap met het organiseren van een leuk onthaal voor de 
kampioenen. Dit in samenwerking met DSS (bijv. kampioensbekers met patat).

• Je organiseert minimaal 1x per jaar oudergesprekken en bent hierbij aanwezig (geldt voor 
selectieteams).

• Je mag verwachten dat de trainer op regelmatige basis met je overlegt over zaken rondom  
het team.

• Je bent verplicht om een (gratis, DSS faciliteert) VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor 
voetballeider aan te vragen.

Begeleider
De 13 gouden regels voor onze begeleiders zijn:
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• Je bent ten minste 30 minuten voor aanvang van de training en 45 minuten voor aanvang van 
de wedstrijd aanwezig (geldt voor selectieteams).

• Je bent het visitekaartje van DSS.
• Je geeft het juiste voorbeeld, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd en spreekt jouw spelers op 

ongepast gedrag aan.
• Je ontwikkelt jezelf continu door feedback te vragen (geldt voor selectieteams).
• Je deelt deze feedback met de hoofdtrainer en stelt een persoonlijk ontwikkelplan op (geldt 

voor selectieteams).
• Je werkt volgens het jaarplan dat is opgesteld door de hoofdtrainer en is goedgekeurd door 

manager voetbalzaken (geldt voor selectieteams).
• Je houdt voor de start van het seizoen een ouderavond en stelt jezelf voor, beantwoordt vragen 

en deelt tijdens deze ouderavond de ambities voor het betreffende jaar mee. Aanvullend maak 
je op deze avond heldere afspraken over de verwachtingen van spelers en ouders en wat de 
mogelijke consequenties zijn voor het niet nakomen van deze afspraken.

• Je bent bij elke teamtraining aanwezig
• Je bereidt evaluatiegesprekken voor en houdt deze 2 keer per jaar met de spelers, waarbij 

ouders ook worden bijgepraat over de ontwikkelingen van hun kinderen (geldt voor selectie-
teams).

• Je stimuleert maximale ontwikkeling van de spelers en bespreekt voortgang met hen en met de 
hoofdtrainer.

• Je stimuleert plezier en prestatie bij training en wedstrijd.
• Je ontwikkelt jezelf door voortgangsgesprekken (en coaching) met de hoofdtrainer (geldt voor 

selectieteams).
• Je bent verplicht om een (gratis, DSS faciliteert) VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor 

voetbaltrainer aan te vragen.

Trainer
De 13 gouden regels voor onze trainers zijn:

Wilt u uw bedrijf meer bekendheid geven, sponsor onze vereniging! 
Mail: 

sponsoring@
dssvoetbal.nl
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Vele handen maken licht werk en dat geldt 
zeker voor DSS. Je kunt je voorstellen dat 
er bij een vereniging met ruim 1.300 leden 
een hoop te organiseren en te regelen valt. 
DSS verwacht van al haar leden en de ou-
ders dat zij de handen uit de mouwen ste-
ken. Vrijwilligerswerk bestaat o.a. uit: het 
begeleiden van een team, het verzorgen 
van trainingen, het draaien van een kan-
tinedienst, het fluiten van wedstrijden, het 
zitting nemen in een commissie, de wed-
strijdtafel bemensen etc.

Vrijwilligerswerk:

     Jouw inzet is belangrijk!

3

SANNE 

HALDERMAN

DSS is een supergezellige club 

waar altijd een goeie sfeer hangt, ik 

voel mij er thuis en welkom. En wij 

hebben natuurlijk de allerleukste 

vrouwenselectie van Nederland!

Om alle ouders een steentje te laten bijdra-
gen heeft eenieder een voorkeur aangege-
ven op het formulier dat de DSS-vrijwilliger 
bij zich had toen hij het jubileumboek, de 
ledenpas en de welkomstbrief af heeft ge-
geven. Het ingevulde formulier wordt ge-
deeld met het bestuurslid of met de com-
missie waar de ingevulde taak bij hoort. Zij 
nemen zeer binnenkort contact op met jou 
of met jouw ouders.

Heb jij, of hebben jouw ouders, interesse 
in een vrijwilligerstaak die wat uitgebrei-
der is, dan kun je, of kunnen zij, kijken 
op onze vacaturebank op de website  
www.dssvoetbal.nl 
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Sportiviteit en respect, zowel in als rondom 
het veld staan bij DSS hoog in het vaandel. 
Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat 
er op het gebied van sportiviteit van hem of 
haar wordt verwacht, is het de bedoeling 
dat elk team aan het begin van het seizoen 
het teamcontract ondertekent. In dit con-
tract staan de omgangsregels beschreven, 
zoals die door DSS=SPORT zijn opgesteld. 
Het streven is om elke (jeugd) wedstrijd met 
de Champions League opstelling te begin-
nen, zodat de spelers van beide teams al 

voor de wedstrijd even contact hebben met 
elkaar. Teams die het teamcontract met el-
kaar ondertekenen, de Champions League 
opstelling lopen en zich, zowel op als rond-
om het veld, onderscheiden op het gebied 
van sportiviteit maken kans om één van de 
drie DSS=SPORT geldprijzen te winnen. 
Dit geldbedrag kan besteed worden aan 
een leuke activiteit naar keuze met het hele 
team.

Ongewenst gedrag?
DSS vindt het belangrijk dat iedereen zich 
veilig voelt bij de vereniging. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, discrimine-
rende en/of racistische uitlatingen worden 
dan ook niet getolereerd. Van alle vrijwil-
ligers wordt verwacht dat zij zich houden 
aan de regels zoals die door DSS=SPORT 
zijn opgesteld en dat zij - desgevraagd - 
een Verklaring Omtrent Gedrag inleveren. 
In de omgangsregels staat wat we aan ge-
drag van elkaar verwachten, dus ook waar 
we elkaar op kunnen aanspreken. Zie jij 
gedrag waarvan jij vindt dat het niet kan of 
heb je twijfels over bepaald gedrag, spreek 
diegene er op aan en/of meld het bij het 
bestuur. Als er zich een incident heeft voor-
gedaan tijdens een wedstrijd, meld dit dan 
bij de wedstrijdtafel. Heb je iets vervelends 
meegemaakt met jouw team of persoonlijk 
dan is het mogelijk om contact op te nemen 
met één van de twee vertrouwenspersonen 
van DSS. Zij luisteren naar jouw verhaal 
en kunnen indien nodig vervolgstappen 
zetten. Hun contactgegevens staan op de 
website van DSS.

DSS = SPORT

    Hoe DSS sportiviteit stimuleert 

Wij willen ons allemaal thuis voelen bij 
DSS. Daarom hanteren wij sinds 2010 
de slogan DSS=SPORT. SPORT staat 
daarbij voor Sportiviteit, Plezier, Open-
heid, Respect en Teamgeest. Maar ook 
voor de doelgroepen die we ermee wil-
len bereiken: Spelers, Publiek, Ouders, 
Referees en Trainers/coaches.

4
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5
a. Indeling teams
DSS wil dat iedereen met plezier voetbalt 
op passend niveau. Voetballen is het leukst 
als je merkt dat het steeds iets beter gaat. 
Het is niet goed voor de ontwikkeling en 
het zelfvertrouwen van spelers als het kwa-
liteitsverschil met medespelers te groot is. 
Daarom worden spelers op hun eigen ni-
veau ingedeeld. De betere spelers komen in 
een selectieteam en de minder goede spe-
lers in een niet-selectieteam. Vanaf de JO9 
leeftijdsgroep worden de spelers zoveel 
als mogelijk op kwaliteit ingedeeld. Vervol-
gens worden de niet-selectieteams ingevuld 
waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar 
het sociale aspect. Alle leden van selectie-
teams (ook de senioren) betalen een kleine 
selectietoeslag. Deze bijdrage wordt ook 
gebruikt om de trainingen van niet-selectie-
teams financieel te ondersteunen.

b. Meiden- en jongensvoetbal
Bij DSS spelen zowel meiden als jongens. 
De meiden spelen afhankelijk van het aantal 
beschikbare teams, in een meidencompe-
titie, of in een (algemene) jeugdcompetitie. 
Dit laatste wordt soms ook gedaan voor de 
weerstand. De ervaring leert dat de meiden 
dan worden geprikkeld om beter te gaan 
voetballen.

c. De allerkleinsten
Kinderen kunnen vanaf 5 jaar instromen 
bij de mini’s. De 5- en 6-jarigen trainen op 
woensdagmiddag. Op zaterdagochtend 
wordt ook getraind of worden onderlinge 
wedstrijdjes gespeeld. Vanuit de mini’s 
stromen de spelers door naar de JO8 leef-
tijdscategorie en gaan competitie spelen.

d. De leider
Elk team heeft een leider. De leider is veelal 
een vader of moeder van een speler van 
het team. De leider houdt contact met de 
ouders, organiseert vervoer naar uitwed-
strijden, handelt de wedstrijd af, verzorgt 
de app van het team en initieert soms 
teamuitjes. Een leider kan ook de trainers-
rol op zich nemen als er geen trainer is Bij 
de O13, junioren en senioren verzorgt de 
leider ook het wedstrijdformulier en draagt 
zorg voor de (digitale) spelerspasjes. Dat 
zijn veel taken en daarom is het verstandig 
enkele taken aan anderen rond het team te 
delegeren. Wel blijft de leider de eindver-
antwoordelijke. DSS zorgt voor richtlijnen 
en ondersteuning.

e. De coach
Als het mogelijk is zal de trainer van het 
betreffende team ook het team coachen 
tijdens wedstrijden. Dat wil zeggen: war-
ming-up verzorgen, de opstelling maken 
en de spelers/speelsters motiveren en aan-
moedigen. Vaak wordt bij selectieteams het 
team door de trainer gecoacht. Bij niet-se-
lectieteams wordt dat door veelal de leider 
(een vader of moeder) gedaan.

f. De leeftijdscoördinator
Elke leeftijdscategorie heeft een leeftijdsco-
ordinator. Deze leeftijdscoördinator houdt 
contact met de leiders van zijn/haar leeftijds-
categorie. Mocht je vragen en opmerkingen 
hebben die je bij de coach of leid(st)er niet 
kwijt kan, dan kun je deze stellen aan de co-
ordinator. Voor de namen en telefoonnum-
mers kun je terecht op onze website
.

Technisch beleid
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Bij de meiden geldt dat alle selectieteams 
in de hoogste meidenklasse worden in-
gedeeld. Bij de jongste teams (JO11 t/m 
JO15) kunnen meidenteams worden in-
gedeeld in de jeugdcompetitie, zodat ze 
tegen jongensteams voetballen. Door nog 
meer weerstand aan te bieden, ontwikkelen 
deze meiden zich sneller en beter.

g. De technisch coördinator
DSS heeft bij de jongens voor de onder-
bouw, middenbouw en bovenbouw een 
technisch coordinator. Bij de meiden is er 
één technisch coordinator. De technisch 
coördinator is samen met Hoofd Jeugd Op-
leidingen verantwoordelijk voor alle techni-
sche (voetbal)zaken. De technisch coördi-
natoren ondersteunen de trainers. Mocht je 
vragen en opmerkingen hebben die je bij 
de coach of trainer niet kwijt kan, dan kun je 
deze stellen aan de technisch coordinator 
van de leeftijdsgroep waar het team onder 
valt. Voor de namen en telefoonnummers 
kun je terecht op onze website.

h. Selectiebeleid
In elke leeftijdsgroep, jongens én meiden 
(jongens vanaf O8 en meiden vanaf O11), 
wordt minimaal één selectieteam aangewe-
zen waarmee gericht gewerkt wordt naar 
een vast spelconcept die aansluit op de 
voetbalidentiteit van DSS. Goede begelei-
ding, training en coaching bij deze teams 
moeten ervoor zorgen dat deze team(s) op 
een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Bij 
het selecteren van de spelers voor een se-
lectieteam(s) zal het uitgangspunt altijd zijn, 
dat de voetbalontwikkeling van de speler de 
basis vormt. Het selecteren vindt plaats op 
een objectieve manier. Er wordt daarbij ge-
keken naar: fysieke en mentale kwaliteiten, 
inzet en leeftijd. 

Ieder seizoen bepalen selectietrainers, het 
hoofd jeugdopleiding en de leeftijdscoördi-
natoren in de maanden april/mei wie in welk 
team gaat spelen. Vanuit het spelersvolg-
systeem, waarin beoordelingen zitten van 
trainers, leiders HJO en interne scouts, zal 
naar voren komen wie in aanmerking komt 
voor de selectie. Het kan wenselijk zijn om 
daarvoor extra selectiewedstrijden of speci-
ale selectietrainingen te organiseren.

De indelingen de VOORLOPIGE selectie-
teams worden voor de zomerstop bekend 
gemaakt. Spelers en ouders moeten zich 
bewust zijn dat er dus sprake is van een 
voorlopige indeling. Uiterlijk 2 weken voor 
de competitie wordt de indeling definitief 
gemaakt. Deze indeling blijft in principe het 
gehele seizoen gehandhaafd.

In de winterstop is een eventuele overstap 
van selectiespelers mogelijk. Dit geldt voor 
alle spelers, zowel selectie- als niet-selec-
tie spelers. Alleen als een speler heel veel 
progressie maakt, bestaat de mogelijkheid 
hem/haar na overleg in een hoger selec-
tieteam mee te laten doen. Omgekeerd is 
het dus ook mogelijk dat spelers die on-
voldoende progressie maken in een lager 
team worden ingedeeld. Lager indelen van 
een speler kan pas plaatsvinden indien er 
voorafgaande aan deze aanpassing mini-
maal 1 gesprek heeft plaatsgevonden. Dit 
gesprek vindt doorgaans plaats 2 maanden 
voordat de speler in een ander team wordt 
ingedeeld. Hierdoor krijgt de betreffende 
speler de tijd om de huidige situatie aan te 
passen naar het gewenste niveau. Dit zal 
worden vastgelegd in het Spelers Volg Sys-
teem (SVS). Dit proces wordt natuurlijk op 
uiterst zorgvuldige wijze uitgevoerd.
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a. Wedstrijden
De jongste kinderen spelen op zaterdag. 
Vanaf JO15 en MO15 kan dat op zater-
dag of zondag zijn. Dat is afhankelijk van 
de veldruimte op de betreffende dagen 
en het aanbod aan klassen door de bond. 
Uiteraard speelt de voorkeur voor een van 
de twee dagen een belangrijke rol. De 
vrouwenselectieteams spelen op zater-
dag, de mannenselectieteams op zondag. 
Van bondswege kunnen hoger spelende 
jeugdselectieteams verplicht worden op 
de zaterdag te spelen. Op DSSvoetbal.nl 
of voetbal.nl kun je altijd zien wanneer de 
wedstrijd van jouw team is. De leider weet 
dit ook altijd. Als je niet kunt, meld je dan 
tijdig af bij de leider! De leider regelt altijd 
alles rond de wedstrijd van jouw team. Hij 
spreekt aan het begin van het seizoen be-
langrijke zaken af zoals aanwezigheid en 
vertrek bij uitwedstrijden. Ouders of spe-
lers zorgen voor het vervoer naar uitwed-
strijden.

b. Teamindelingen
DSS probeert de teams zo in te delen dat 
ieder team op het eigen niveau kan spelen. 
Daaraan beleef je het meeste plezier en 
leer je het meest. De indelingen worden ge-
maakt door de coördinator van de leeftijds-
groep. Vlak voor de schoolvakantie staat de 
nieuwe teamindeling op de DSS website. 
DSS-teams bestaan (idealiter gesproken) 
bij de mini’s uit zes of zeven spelers, bij de 
JO8 t/m JO10 uit acht spelers/speelsters 
(spelen op een kwart veld), bij de MO11, 
MO12, JO11 en JO12 uit tien spelers/speel-
sters (spelen op een half veld), bij de oudere 
teams vanaf MO13 en JO13 uit vijftien spe-
lers/speelsters. Ieder team heeft een leider/
coach en meestal ook een trainer.

Bij DSS is het streven om met de beste spe-
lers te voetballen op minimaal Hoofdklasse- 
niveau. Bij de meeste leeftijdscategorieën 
is dit ook zo op dit moment. Daarmee is de 
kwaliteit van voetballen bij DSS op hoog 

Alles rond de wedstrijd 6



13

niveau in Haarlem. Omdat wij een breed-
te vereniging zijn, wordt onder dit hoogste 
niveau op ieder niveau gevoetbald. Dat vin-
den wij belangrijk, omdat DSS veel leden 
heeft en zo iedereen tevreden kan stellen.

Gedurende het seizoen zal er voor de 
meeste teams een of meerdere keren her-
indeling door de bond in nieuwe poules 
plaatsvinden. Daarbij wordt goed gekeken 
naar de resultaten van de eerdere compe-
titie(s), zodat de tegenstanders voor ieder 
team zo goed mogelijk zijn afgestemd.

c. Kleding
DSS speelt in het rode shirt met de verticale 
groene baan, een witte broek en rode sok-
ken. DSS-kleding is te koop bij Huijgsport 
(Generaal Cronjéstraat 129 in Haarlem). 
Leden ontvangen een korting van 10%. Er 
zijn ook DSS-trainingspakken en polo’s. 
Wanneer er een sponsor is voor een team 
kan deze ook terecht bij Huijgsport. Wel 
dient deze sponsor dit eerst te melden bij 
de sponsorcommissie van DSS. Je vindt in-
formatie op onze website. Een aantal selec-
tieteams hebben DSS-kleding.

d. Trainingen
De trainingen voor de selectieteams be-
ginnen meestal al in augustus. De overige 
teams starten vaak in de week dat de ba-
sisscholen weer beginnen. DSS streeft er 
naar voor ieder team een trainer aan te stel-
len. Vaak is dit een ouder van een van de 
spelers of een enthousiaste vrijwilliger. Al-
leen bij selectieteams zijn er gediplomeer-
de trainers. De trainers geven aan wanneer 
de trainingen starten. De leeftijd coördina-

NOAH HARTOGBij DSS word ik uitgedaagd om hard te trainen en daardoor steeds beter te gaan voetballen.  We hebben een leuk team!

toren proberen de leiders en trainers al in 
de vakantieperiode aan te stellen, zodat de 
leider en trainer alles met de spelers kan 
afstemmen. Bij DSS is de veldcapaciteit in 
het voorjaar en de zomer beperkt, omdat 
de honk-/softbalafdeling speelt van april tot 
oktober. In die tijd is het dus passen en me-
ten qua planning. In oktober is er vaak een 
aanpassing van trainingstijden.

e. Vakanties
Vaak worden er in de herfst-, krokus- en 
meivakantie wedstrijden ingepland. Zorg 
ervoor dat je altijd snel aangeeft of je er dan 
bent. Dan kan de leider eventueel maatre-
gelen nemen als er veel spelers ontbreken.
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Maatschappelijk betrokken 7
De gemeente Haarlem stimuleert sport-
clubs om een actieve rol in de samenleving 
op zich te nemen door zich maatschappe-
lijk verantwoord te verenigen (MVV). Begin 
2015 heeft het bestuur van DSS Voetbal 
besloten op verschillende manieren binnen 
de activiteiten van DSS Voetbal aandacht 
te besteden aan het verbeteren van het 
milieu, de gezondheid, de samenleving en 
het sportklimaat.

Sport en werk
Doordeweeks kunt u op onze velden een 
ploeg mensen aan het werk zien om de 
velden, materiaalkast en kleedkamers 
schoon te maken. DSS heeft samen met 
Agros, SRO, de IJsbaan en Sport Support 
werkervaringsplekken onder begeleiding 
van een coach gecreëerd. Zo blijft het 
terrein en de IJsbaan netjes schoon en 
kunnen mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt werkervaring op doen. 
Met als het goed gaat hopelijk weer 
uitzicht op een betaalde baan.

DSS en duurzaamheid
Het dak van de kantine van DSS is een 
mooie plek voor zonnepanelen. Vanaf het 
najaar 2020 ligt het dak van DSS vol met 
143 zonnepanelen. Hiermee besparen we 
flink in energielasten en dragen ons steen-
tje bij aan een beter milieu.

Meedoen?
Wanneer bovenstaande je aanspreekt of je 
hebt een idee mail dan naar: secretariaat@
dssvoetbal.nl

ROOS VAN DER SLUISDSS is een geweldige club; elke keer als ik de kantine in stap voel ik me thuis. Zowel mijn beste vriendinnen als vrienden spelen bij de club en daarom bezorgt DSS mij een warm hart.
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Een paar Haarlemse jochies vatten in het 
najaar van 1919 het plan op om een voet-
balclub op te richten. Zij noemden hun club 
SDS (Sterk Door Samenspel). Zij konden 
niet bevroeden dat bijna 100 jaar later hun 
club was uitgegroeid tot wat DSS (Door 
Samenspel Sterk) nu is: een bloeiende ver-
eniging met ruim 90 teams en 1300 leden 
en die één van de grootste voetbalclubs in 
Haarlem is. De vrouwen/meiden afdeling 
behoort zelfs tot de grootste van Neder-
land.

De afgelopen pakweg 100 jaar zijn DSS 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Er zijn kampioenschappen gevierd en de-
gradaties snel weer vergeten, fusies zijn 
beklonken en een enkele afscheiding is 
(achteraf) misschien betreurd. Het hoort al-
lemaal bij de ontwikkeling die een club als 
DSS heeft doorgemaakt.

In 2019 is het 100-jarig bestaan van de 
club op grootse wijze gevierd. Bij deze ge-
legenheid stond de vereniging uitgebreid 
stil bij waar ze vandaan komt en hoe de 
club is gekomen waar ze nu is. Daarnaast 
werd, zoals de club continu doet, vooruit 
gekeken en invulling gegeven aan het mot-

Een club met historie

Colofon:

De teksten zijn met de grootste zorgvuldig-
heid opgesteld, maar wij kunnen tekort-
komingen niet uitsluiten. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of 
openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie of op welke wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
het bestuur van DSS.

Teksten en fotografie: Leden van DSS
Vormgeving en productie: Indrukwekkend

Op naar de volgende 
100

8

to van DSS dat recreatie en prestatie 
samengaan. Ook de komende 100 jaar 
krijgen alle leden de ruimte om plezier 
aan voetbal te beleven bij een 
prettige club met sympa-
thieke mensen.
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