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WE ARE BACK!

NA LANG WACHTEN ZIJN WE WEER HELEMAAL OPEN.

MOOIE NIEUWE GERECHTEN, EEN HEERLIJKE BORREL & 
BITES KAART EN ONZE AGENDA VULT ZICH WEER MET DE 

LEUKSTE FEESTEN.
 

KOM JE SAMEN MET FAMILIE, VRIENDEN OF JOUW TEAM 
VOOR EEN DINER, EEN LEKKERE BORREL OF EEN AVOND 

DANSEN? 

DSS VOETBALTEAM UITJE?
 LAAT HET ONS WETEN EN KRIJG HET EERSTE RONDJE PILS 

MET BITTERBALLEN VAN HET HUIS!
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DSS wil een vereniging zijn waar iedereen welkom is. Wie zich om wat voor 
reden ook niet veilig of onprettig voelt bij de club, kan terecht bij onze ver-
trouwenscontactpersonen. Janne Hofman en Jos Tromp stellen zich voor. 

Inkopper

Janne Hofman Janne Hofman 

In het dagelijks leven begeleidt integra-

tief kinder- en jeugdtherapeut Janne 

Hofman (48) kinderen en jongeren die 

sociaal-emotionele problemen hebben. 

Verder coacht ze volwassenen en is ze 

trainer binnen een opleiding voor werken 

met hoogsensitieve kinderen. Jos Tromp 

(69) was voordat hij zes jaar geleden met 

pensioen ging 39 jaar gymleraar in het 

beroepsonderwijs.

Sinds wanneer zijn jullie vertrouwens-

contactpersoon bij DSS en waarom?

Jos: ‘Op de vmbo-school waar ik werkte 

was ik vertrouwenspersoon. Toenmalig 

DSS-voorzitter Aart Louwrier vroeg een 

jaar of twaalf geleden of ik dat ook bij DSS 

wilde zijn. Ik vind het goed dat er bij zo’n 

grote club iemand is bij wie je terecht kunt 

als je iets kwijt wilt dat je niet makkelijk aan 

anderen wilt of durft te vertellen.’ 

 

Janne: ‘Jos vroeg mij zeven jaar geleden 

als tweede vertrouwenscontactpersoon, 

zodat er ook een aanspreekpunt zou zijn 

voor vrouwen en meisjes binnen DSS.’

Jos TrompJos Tromp

‘Je vindt bij ons altijd een 

luisterend oor’

Leer onze vertrouwenspersonen kennen
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Wat is je connectie met DSS?

Janne: ‘Ik kom hier al sinds mijn negende. 

Met mijn moeder ging ik vaak bij wedstrij-

den van het eerste kijken. Daar speelde Jos 

– hij is mijn oom . Eenmaal zelf moeder 

was ik blij dat mijn zoon ook wilde voetbal-

len. Dus sinds elf jaar sta ik bij hem langs 

de lijn. De ambitie om zelf een balletje te 

trappen heb ik nooit gehad.’

Jos: ‘Op mijn zevende begon ik bij DSS. 

Eigenlijk te jong, maar ze hadden niet ge-

noeg spelers. Tot mijn 34ste speelde ik in 

de selectie, daarna op wat lager niveau en 

uiteindelijk werd ik trainer bij verschillende 

clubs. Bij DSS heb ik dat acht jaar gedaan. 

Mijn voetbalschoenen hangen allang aan 

de wilgen, maar ik ben na 62 jaar nog altijd 

lid van de club.’

Waarom heeft een sportvereniging 

vertrouwenscontactpersonen nodig?

Jos: ‘Hoe goed een club ook zijn best doet 

er voor iedereen te zijn, er kunnen altijd 

dingen spelen die mensen een slecht of 

onveilig gevoel geven. Dan moet er een 

objectieve persoon zijn die naar je luistert 

en je verder kan helpen.’

Janne: ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen 

zichzelf kan zijn bij de club, wat je seksuele 

geaardheid, geslacht, geloof, afkomst of 

huidskleur ook is. Helaas vindt nog niet 

iedereen dat. Daarom zijn initiatieven als 

Paarse Vrijdag nog steeds belangrijk. 

De recente ontwikkelingen bij The Voice 

en Ajax laten zien hoe moeilijk het voor 

slachtoffers van seksuele intimidatie is om 

zich uit te spreken.’

De voetbalwereld staat ook niet bepaald 

bekend als homovriendelijk…

Jos: ‘Nee, dat zie je vooral in het profvoet-

bal bij de mannen. Veranderingen gaan 

langzaam. Bij de vrouwen is de sfeer in dat 

opzicht anders.’

Janne: ‘En dus is er nog werk te doen. 

Zoals het gesprek aangaan over wie en 

wat mensen willen zijn, zodat binnen voet-

balclubs iedereen zich thuis voelt. In de 

Commissie DSS=SPORT, waar wij deel van 

uitmaken, komt het onderwerp ter sprake 

en ook met het bestuur praten we over 

hoe je diversiteit kunt uitdragen.’

Wat voor problemen kunnen zich 

nog meer voordoen behalve seksuele 

intimidatie of discriminatie?

Jos: ‘Denk aan pestgedrag, buitensluiten, 

ongevraagd foto’s van iemand rondsturen. 

Mensen die er net even anders uitzien, zich 

anders gedragen of kwetsbaar zijn kun-

nen opvallen in een groep. Soms maken 

anderen daar misbruik van en gaat de rest 

van de groep erin mee. Binnen DSS horen 

we gelukkig niet wekelijks over dit soort 

gedrag, maar je kunt niet alles weten van 

wat er in teams gebeurt. Daarom moeten 

we er allemaal alert op zijn.’

Janne: ‘Ik ben weleens benaderd door een 

trainer die vroeg hoe om te gaan met een 

kind of een moeilijke sfeer in een team. En 

ook wel eens door ouders die wilde weten 

of bepaald gedrag tijdens een training oké 

was. Ik ben blij als mensen dat doen, dan 

kun je in gesprek gaan. Er is ook een keer 

een team na de wedstrijd opgewacht door 

de tegenpartij, dat dreigde uit de hand te 
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lopen. Na zo’n situatie vindt er een team-

bespreking plaats, waarbij een van ons 

aanwezig is als toehoorder. Dan zijn we 

ook zichtbaar zijn voor de spelers, moch-

ten zij ons willen benaderen.’

Wat kun je als vertrouwenscontactper-

soon voor iemand beteken?

Jos: ‘Allereerst aanhoren wat het pro-

bleem is en samen kijken wat diegene er-

aan kan doen.  Stel dat je je zorgen maakt 

over een kind in je team. Dan kun je met 

ons in vertrouwen praten, maar wij mogen 

niet naar het kind toegaan, tenzij hij of zij 

ons zelf benadert.’

Janne: ‘We kunnen wel informatie geven 

en je adviseren over hoe je een volgende 

stap kan zetten. Zo heb ik een keer in 

overleg met iemand die bij me kwam 

contact opgenomen met de school. De 

vertrouwenspersoon van een school 

heeft namelijk meer bevoegdheden. Jos 

en ik zijn vertrouwenscontactpersoon, je 

kunt ons zien als eerste meldpunt. Onze 

rol is zo veel mogelijk objectief te blijven 

en mee te luisteren. Als het verder gaat 

dan dat en iemand heeft hulp nodig, dan 

helpen we hem of haar op weg naar de 

juiste instantie.’ 

Wat kan beter in de cultuur binnen DSS? 

Jos: ‘DSS heeft de reputatie van vrien-

delijke familieclub. Dat houden we graag 

zo, daarom hebben we bijvoorbeeld een 

regenboogvlag. Op die manier maken we 

zichtbaar dat iedereen welkom is. Ook de 

benadering van spelers is hier onderdeel 

van: ik vind het belangrijk dat we spelers 

opleiden in fair play. Als je tegenstander te 

dicht bij het doel komt, kun je hem of haar 

onderuit schoppen, maar winnen mag naar 

mijn idee niet ten koste van alles gaan.’

Janne: ‘Ik hoor soms dat een trainer of 

leider zich autoritair opstelt. De voetbal-

cultuur kan hard zijn, maar spelers nega-

tief coachen past niet meer in deze tijd. 

Ik denk dat je met positief bekrachtigen 

verder komt.’

Wat kunnen leden zelf doen?

Janne: ‘Er zijn regels opgesteld vanuit 

DSS=SPORT over hoe je omgaat met 

elkaar. Samengevat houden die in dat we 

sportief, open en respectvol met elkaar 

omgaan. Dat klinkt als een cliché, maar als 

we dat op het veld en als toeschouwers 

doen draagt het denk ik bij aan het plezier 

dat we allemaal aan voetbal en de club 

beleven.’

Fotografie Manon Galama  

(portret Janne Hofman) 

Ellen Meijer  

Heb je een vraag aan Janne of Jos? 

Of wil je je verhaal kwijt?  

Je kunt mailen naar vertrouwens-

persoon@dssvoetbal.nl of  

bellen naar Janne Hofman 

(06 – 5370 1644) of Jos Tromp 

(06 – 3735 9351). Je kunt ook via 

je trainer of teamcoach contact 

opnemen met een van beiden. 



Steeds meer meiden en vrouwen voetballen. Mooi! Want voetbal is voor 
iedereen. Maar het kan beter. Daarom zet ING als hoofdsponsor van het 
Nederlandse voetbal, samen met de KNVB, alles op alles voor meer vrouwen 
in de voetbalwereld: onder andere 25% meer vrouwelijke trainers!

In Nederland is nu slechts 3% van de voetbaltrainers vrouw. Te weinig, 
vinden we. Omdat veel meer vrouwen het in zich hebben goed te trainen 
en te coachen. Heb jij het ook in je? Samen met de KNVB bieden wij diverse 
programma’s aan om meer vrouwen op te leiden. Twijfel niet langer, schrijf 
je in en pak je kans.

Gezocht: vrouwen met

ing.nl/voetbal

trainerstalent
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Zaterdagmiddag 29 januari was een middag om binnen te blijven: grauw, win-
derig en koud. Maar DSS had andere plannen. Feyenoord kwam op bezoek 
voor een wedstrijd tegen de vrouwen van DSS. Voor de tweede keer stond 
DSS in de achtste finale van de KNVB Beker en er mochten eindelijk weer 
toeschouwers naar binnen. Dus het was niet grauw, het was gezellig. Er was 
muziek van de Fluttetutters, er was bier en de zon brak zelfs even door.

DSS had er zin in. Dat bewezen ze na het 

eerste fluitsignaal. Ze vlogen erin en over-

rompelden Feyenoord. Alle duels leken 

door DSS gewonnen te worden in die 

eerste minuten. De belichaming van deze 

stormachtige opening was Cathy Olst-

hoorn, die op het middenveld de Feyenoor-

ders de stuipen op het lijf jaagde. Het is dat 

het kunstgras was, anders hadden ze een 

paar Feyenoorders onder de graszoden 

vandaan kunnen plukken. Ook achterin 

stond het goed bij DSS, waar onder leiding 

van Moïse Cevat alles voetballend werd 

opgelost.

Toch was het Feyenoord dat als eerste toe-

sloeg toen een voorzet van de linksback 

Brandau werd ingetikt door Hendriks. DSS 

8ste finale KNVB Beker
DSS VR1 – Feyenoord 1
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liet zich daardoor niet uit het veld slaan en 

dat werd beloond. DSS-uitblinker Genevie-

ve Maartens werd eerst op de rechterflank 

onderuit gehaald door de imponerende 

centrale verdediger Van Diemen. De vrije 

trap werd door Lisa Kremers perfect in 

de 16 gelegd waar Maartens de scherpste 

was en scoorde. Helaas ging DSS alsnog 

in mineur de kleedkamer in omdat Feyen-

oord net voor rust de 1-2 maakte.

De tweede helft leek met een sisser af te 

lopen toen Feyenoord in de 59e minuut 

1-3 maakte. Maar de wedstrijd eindigde 

zoals die begon, in een rood-groene storm. 

DSS zette druk die leidde tot een voorzet 

van links van Chloe Bruning op Maartens. 

Zij nam de bal perfect aan met links en le-

pelde hem met rechts over de keeper voor 

de 2-3 in de 89e minuut. 

Feyenoord verloor daarop de controle en 

DSS was twee keer tergend dichtbij de 

3-3. Twee keer leidde een corner diep in 

blessuretijd tot een klutsbal die er net niet 

in ging. Het bleef 2-3.

Jos Lakeman  



op INSTA

HET VEERKWARTIER AAN DE VEERPLAS HET VEERKWARTIER AAN DE VEERPLAS 
De Veerplas is een buitenplek voor iedereen uit Haarlem en omstreken. Wandelen, 

zwemmen, een potje voetbal of gewoon even helemaal niets. Met Het Veerkwartier als 

plek voor voor ontbijt, lunch, borrel & diner. In een tuinkas, op het overdekt terras of met 

de voetjes in het gras. Met muziek, film, kunst en anders leuks. GEWOON OM DE HOEK
 

KIJK OP ONZE WEBSITE
www.hetveerkwartier.nl 

VOOR MEER INFO & ONZE ACTUELE OPENINGSTIJDEN 

KWARTIERKWARTIER
HETHETVEERVEER

KOM GENIETEN VAN BUITEN ZIJN KOM GENIETEN VAN BUITEN ZIJN 
IN DE  LENTE  |  ZOMER  I  HERFST  |  WINTER   
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Bericht 2Bericht 2

Roos van der Sluis blogt 
op weg naar de wedstrijd: 

Bericht 1Bericht 1

Roos van der Sluis  

op INSTA
SINDS
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plek voor voor ontbijt, lunch, borrel & diner. In een tuinkas, op het overdekt terras of met 

de voetjes in het gras. Met muziek, film, kunst en anders leuks. GEWOON OM DE HOEK
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VOOR MEER INFO & ONZE ACTUELE OPENINGSTIJDEN 

KWARTIERKWARTIER
HETHETVEERVEER
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IN DE  LENTE  |  ZOMER  I  HERFST  |  WINTER   
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voor wie je bent!

We vragen het aan de  
voorzitter, Martijn Egner:

Hoe beleef jij bij DSS de openheid of geslo-

tenheid over de geaardheid van de leden, 

wat valt je op?

Martijn: “Het genderneutrale beleid is iets, 

dat in het DNA verweven is van DSS-leden. 

Dit is ontstaan door het grote ledenaantal 

van de meiden- en vrouwenafdeling bin-

nen de club. Het Lesbisch zijn is breed 

geaccepteerd binnen het vrouwenvoet-

bal en dat stralen we ook uit binnen de 

club. Niemand kijkt er raar van op dat 

twee meiden/vrouwen elkaar zoenen of 

hand-in-hand lopen. De mannen/jongens  

afdeling blijft hierin achter, dat is een 

landelijke uitdaging. Uit de kast komen 

als voetballer blijft moeilijk. DSS-voetbal 

staat hierin niet alleen en we creëren een 

klimaat waarin het absoluut mogelijk is om 

wel uit de kast te komen.”

Wat doet DSS aan de zogenaamde gen-

dervriendelijkheid, omgang met verschil-

lende geaardheid. Is het wel een thema 

waar over gesproken wordt? 

Martijn: “Als je bij de club het terrein op 

loopt, zie je al snel een groot bord met 

daarop alle normen en waarden van de 

club. Als dusdanig grote club moet je dit 

gewoon waarborgen. Twintig jaar geleden 

richtte de vereniging een speciale com-

missie op om de veiligheid binnen de club 

te waarborgen. Dat is ontstaan vanuit het 

Op ons voetbalveld hangt al enige tijd de veelkleurige LHBTI+ vlag als een 
teken van acceptatie en ondersteuning, dat iedereen zich met zijn geaardheid 
hoort thuis te voelen in het voetbal. Mooi, geregeld, zo zullen deze meesten 
denken, de voetbalclub gaat met z’n tijd mee.  Maar hoe is het gesteld met de 
DSS gendervriendelijkheid in de praktijk? 

Bij DSS kan je vrij  

en openlijk uitkomen
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De John Blankenstein Foundation wil graag een veilige plek bieden aan sporters 
die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek over hun geaardheid, 
uitsluiting of andere situaties gerelateerd aan diversiteit en inclusie. Zij zijn 
onafhankelijk en hebben veel kennis en ervaring met LHBTi+, diversiteit en 
inclusie binnen de sport. Als je behoefte hebt aan  
een vertrouwelijk gesprek, dan ben je welkom op: 

 
 

www.johnblankensteinfoundation.nl 

gevoel van, we hebben de problemen nu 

niet, maar hoe zorgen we ervoor dat het 

goed blijft gaan. Naast de commissie heeft 

de club een streng VOG-beleid en twee 

vertrouwenspersonen waarmee leden 

kunnen praten als ze grensoverschrijdend 

gedrag ervaren. In onze ogen gaat het 

om de acceptatie naar elkaar en laten we 

iedereen vrij in zijn keuzes. Onze vertrou-

wenspersonen krijgen ook steeds meer 

vragen over het spelen als meisje bij de 

jongens en andersom. Het is namelijk wat 

lastig als een persoon een ander gender 

wil zijn en dan ook anders ingedeeld wil 

worden. Niet vanuit de club, maar de KNVB 

(NOCNSF) weet hier nog niet mee om te 

gaan.”

Wat kan DSS doen om duidelijk te maken 

dat we geen onderscheid maken bij de 

club en iedereen zich hier welkom en vrij 

kan voelen?

Martijn: ”Elk nieuw lid krijgt de link naar het 

boekje op de website waarin omschreven 

staat wat DSS-voetbal is en waar we voor 

staan. De DSS=SPORT commissie is hierin 

ook erg belangrijk. De regenboogvlag 

wappert en er hangt een JBF en Anti-

discriminatie bord langs veld een. Dit zijn 

de enige uitingen die we erover doen. Ik 

vind DSS-voetbal een vooruitstrevende 

club, die midden in de maatschappij staat 

en daarin een voorbeeldfunctie vervult.

”Elk jaar in december vieren we ‘Paarse 

Vrijdag’, onder andere door paars te 

dragen op scholen uit solidariteit met de 

LHBTI+-jongeren. In oktober is er de inter-

nationale “coming out day”. Bij DSS is hier 

geen speciale aandacht voor maar wat niet 

is kan nog komen. Een stichting die hier 

aandacht voor vraagt is de John Blanken-

stein Foundation. 

John Blankenstein was in de jaren tachtig 

en negentig een van de beste scheids-

rechters op de Nederlandse velden. Hij 

maakte er geen geheim van homoseksu-

eel te zijn, maar daardoor heeft hij in zijn 

carrière soms flinke tegenvallers geïncas-

seerd. Zijn zus heeft na de dood van John 

Blankenstein een Foundation opgericht. 

Anton Jansen  



OP VERTOON VAN JEOP VERTOON VAN JE  
DSS-LEDENPAS ONTVANG JEDSS-LEDENPAS ONTVANG JE

BIJ WIJNPANDBIJ WIJNPAND

10% KORTING10% KORTING
OP WIJNEN & BIERENOP WIJNEN & BIEREN

  CRONJÉSTRAAT 170, HAARLEMCRONJÉSTRAAT 170, HAARLEM  

Cronjé

WWW.WIJNPAND.NLWWW.WIJNPAND.NL
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Het eerste team van DSS maakt een moeizaam jaar door. Corona-ongemak, 
veel blessures en een team dat nog niet loopt.  De wens van DSS is om op 
termijn in de tweede klasse te spelen. 

buigen ze een moeilijk seizoen nog om? 

Voorafgaand aan het lopende seizoen  

waren de verwachtingen hoog en was het 

doel om een eerste stap te zetten naar de 

3e klasse. Er staat een goede en vooral 

brede selectie, er is een ervaren trainer en 

de kern van het team bestaat uit DSS’ers. 

De voorbereiding van DSS 1 was goed, 

de ene na de andere tegenstander werd 

opgerold en er werd heel veel getraind.  

In de competitie vallen de resultaten tegen 

en ontstaat een crisisachtige-sfeer, die 

logisch is bij tegenvallende resultaten. Toch 

is de sfeer en werklust bij de spelers en de 

inzet en doorzettingsvermogen bij de staf 

goed. De spelers kennen elkaar al jaren 

en hebben een hechte sociale band, die 

zorgt voor stevige binding in de groep en 

werklust. Trainer Simon heeft veel ervaring 

en zet die volledig in om het tij te keren. 

De selectie is nu in de voorbereiding op de 

tweede seizoenshelft. Er wordt gewerkt 

aan een comeback in de competitie en de 

Assist heeft de sfeer geproefd in de lange 

coronastop.

DSS Heren 1:
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DSS Herenselectie is op zoek 

naar een nieuwe hoofdtrainer. 

In goed overleg hebben DSS 

en Simon Evers het contract 

ontbonden. Simon blijft tot 

zijn vervanging de trainingen 

verzorgen en dat siert hem.

De trainingen zijn 

in coronatijd en 

de herenselectie 

kan zich niet in de  

kleedkamer omkle-

den. Daarom wordt 

geen standaard DSS 

kleding gedragen

Vers van de pers!Vers van de pers!

Hoe zien de spelers het perspectief voor 

de rest van het seizoen?

Rick van de Vuurst: Ik denk dat we moe-

ten werken vanuit een vast tactisch plan 

waarop we veel trainen en zo patronen ont-

wikkelen. Dan kunnen we met deze groep 

alsnog veel punten halen. 

Daan van den Oetelaar heeft hoop: Posi-

tieve aanknopingspunten voor de tweede 

seizoenshelft zijn de sfeer, de wil om het 

beter te doen en het feit dat het haast niet 

slechter kan dan de eerste seizoenshelft. 

De winterstop heeft ons goed gedaan, want 

met zo’n slechte reeks resultaten kom je in 

een negatieve spiraal terecht, waar je heel 

lastig uitkomt. Door de winterstop hebben 

we een knop om kunnen zetten waardoor 

we er weer met frisse moed tegenaan gaan. 

Middenvelder Daan Hagen ziet aankno-

pingspunten: Er wordt scherp getraind, 

er ontstaan meer automatismen wat zal 

leiden tot betere prestaties en de teams in 

de competitie staan dicht bij elkaar. Dus als 

we in een flow komen, kunnen we snel gaan 

klimmen op de ranglijst. 

Aanvoerder Wesley Tan sluit af:  De com-

petitiestop kan dit keer zorgen voor herstel.

Ik heb goede hoop dat negatieve randza-

ken opgelost gaan worden, dat alle neuzen 

dezelfde kant op staan en de herenselectie 

weer iets gaat worden waar de DSS-jeugd 

tegenop gaan kijken. Laten we DSS-

breed de schouders eronder zetten en de  

herenselectie prioriteit geven. Dan moet 

het zeker lukken om deze competitie  

positief te hervatten en met een goed  

resultaat af te sluiten.... dat heeft onze  

Simon wel verdiend.

   

Edwin van Dijk  



Tappersweg 14-4  2031 EV HaarlemTappersweg 14-4  2031 EV Haarlem, 

 We vergelijken alle banken voor jouw beste deal. 

 Haarlem,  Floresstraat 1,   (023) 525 88 84 
   Velserbroek,  Galle Promenade 40,  (023) 303 59 84  

 Droomhuis gevonden?
Zo    scoor  jij de 
   scherpste  hypotheek! 
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Lol met de bal en elkaar!
DSS mini’s 
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onbekend, maar wel belangrijk!

Op dit moment geldt dat spelers met het 

geboortejaar 2004 en 2005 het bewijs 

moeten halen. De spelers zijn zelf verant-

woordelijk voor het halen van het bewijs.  

DSS heeft bij het spelregelbewijs vooral 

een informerende rol en kan de spelers 

bijstaan als het echt helemaal niet lukt. 

Dat is overigens uitzondering. Spelers zijn 

meestal goed in staat het bewijs te halen.

Wat is het spelregelbewijs? 

Het spelregelbewijs is een certificaat 

waaruit blijkt dat de betreffende speler 

de spelregeltoets van de KNVB heeft 

behaald. De KNVB heeft een speciale 

educatieve website ontwikkeld waarmee 

een toets kan worden gedaan. Wan-

neer voldoende punten worden behaald 

Het spelregelbewijs: 

Sinds seizoen 2014/2015 heeft de KNVB het behalen van het spelregel- 
bewijs voor alle leden van 16 jaar en ouder verplicht gesteld. Het is in het  
leven geroepen omdat de gedachte is dat het spel veiliger en sportiever 
wordt als iedereen de spelregels goed kent.  
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onbekend, maar wel belangrijk!

Edwin van Dijk  

 
Corona  
veroorzaakt uitstel. 

De spelers uit 2004 hadden hun 

spelregelbewijs bij het begin van 

het seizoen al moeten behalen. 

Door de coronabeperkingen is er 

uitstel en is de deadline op 1 januari 

2022 gesteld door de KNVB. Veel 

spelers en speelsters hebben de 

laatste weken hun bewijs gehaald 

en een stuk of tien moeten het nog 

halen. Dus voor die leden uit 2004  

en voor iedere speler/ster uit 2005 

is er werk aan de winkel. Als je meer 

informatie wilt, meld dat bij de 

leider of bij Erik Jan Vermeulen. 

Jij plukt de bal 
geconcentreerd 

uit de lucht!

De redactie komt 
graag met jou in 

contact, mail naar  
redactieassist@

gmail.com en 
wij maken een 

afspraak!
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ontvangt de speler het bewijs en wordt  

dit direct doorgegeven in Sportlink, het 

ledensysteem van de KNVB. 

Hoe haal je het Spelregelbewijs?

Via de website www.voetbalmasterz.nl  

kun je inloggen, de spelregels leren en  

uiteindelijk een test doen. Het leren  

gebeurt door oefeningen te maken en zo 

steeds meer van de spelregels te leren.  

Met het doorlopen van verschillende  

levels wordt het kennisniveau steeds  

hoger en als alle levels zijn behaald kan de 

toets worden gedaan. 



Geen idee wat de situatie is als je deze 

column leest. De situatie kan ook zo  

weer veranderen indien de Gammavari-

ant toeslaat. Iedereen weer thuiswerken, 

geen uitjes, niet uit eten en al helemaal 

niet naar de kroeg. Ook niet meer naar 

de Gamma. Vandaar dat gekozen is voor  

de Gammavariant. Het had net zo goed de 

Hemavariant kunnen zijn. Maar goed, we 

zijn weer vrij! Beetje dan. Lekker weer naar 

de velden! De velden op, de kleedkamer en 

de kantine in alhoewel je daar om 22.00 

uur weer uit moet zijn. Dat is voor de jeugd 

geen belemmering, dus geen probleem. 

Voor de oudere jeugd, lees de voetbal-

lende vaders is dat wel een belemmering 

en dus een probleem. Mijn voorstel om 

dan maar eerst een biertje te drinken om 

daarna te gaan voetballen heeft het helaas 

niet gehaald.

 

Column
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Deze column heb ik 
geschreven net nadat 
iedereen weer aan zijn 
of haar vrijheid mocht 
proeven. Schoorvoetend 
weer naar buiten.  
Weer naar DSS!

TVOH!



vriendelijke trainers in of naast de dug 

out, de vijfde colonne aan het bier in de 

kantine. Als vanouds! Ik heb een heerlijk 

potje gefloten. Beetje onwennig nog een 

beetje in de war van de uitspattingen van 

Ali B, Marco B. en die pianist. In het begin 

van de wedstrijd had ik daar last van. Bij 

elke cornerbal zag ik wel een hand op 

de bil, een arm om de nek of een andere 

liefhebbende omhelzing. Vooral de op-

merking, dat ik als scheids zo’n lekker sexy 

broekje aan had was verwarrend voor mij. 

Geel? Rood? of doorspelen. Door de harde 

wind waaide het uiteindelijk allemaal wel 

weer over. Deze twee verenigingen heb-

ben trouwens ook de intentie om zo snel 

mogelijk zo hoog mogelijk te spelen. Het 

wordt nog spannend.

Tot de volgende column.

Mario de Vries  

Wat een verademing. Weer naar de velden. 

Het is geen toeval dat de discussie over 

TVOH weer meteen verstomd. Wij moeten 

ons tijdens coronatijd toch ergens druk 

over maken. Iedereen vindt wel ergens 

iets van en daar vinden we dan weer wat 

van om vervolgens daar weer een mening 

over te hebben en liefst ook meteen je 

mening te ventileren. Nou het voetballen 

gaat weer beginnen, dus we kunnen ons 

weer ergens anders druk over maken. 

Toeval of niet, maar ons clubregime heeft 

de beslissing genomen niet meer met 

de huidige trainer door te willen. Er komt 

een nieuwe ambitieuze trainer die binnen 

een half jaar in de eredivisie moet spelen. 

Lukt dat niet wordt die weer de straat op 

gegooid en vinden wij daar weer wat van. 

Vind ik daar wat van? Doet mijn mening er 

toe? Nee, natuurlijk niet maar ik vind het 

iets te ambitieus. Alhoewel er hoop aan 

de horizon gloort. In de wandelgangen 

heb ik namelijk weer vernomen dat er 

inmiddels minimaal 64 zondagteams naar 

de zaterdag verhuizen. Kijk dat schiet op. 

Voordat je het weet spelen wij weer in de 

topklasse. Dan heeft ons clubregime toch 

gelijk gekregen. Zie je wel! En dan vinden 

wij daar natuurlijk ook weer iets van.

Mijn nieuwe geboorte vond plaats in het 

winderige IJmuiden. Stormvogels tegen 

EDO. Heerlijk. Echt gras, een mooie glim-

mende bal, publiek op de tribune, twee 
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Persoonlijke aandacht 
is onze kracht.

Phoenixstraat 13

2011KC Haarlem

023 - 531 11 82

info@kenamjufysiotherapie.nl www.kenamjufysiotherapie.nl

Kom voor screening van je klacht 
naar het inloopspreekuur bij DSS. 

elke dinsdag van 18:00 tot 19:00.
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Een rubriek om clubleden beter te 
leren kennen, dat wil de redactie met 
“In de wissel”. Dit keer Boudewijn 
Beilschmidt, ‘de muur’ van de JO10-6.

Boudewijn is een vrolijke DSS’er, een 

clowntje, die regelmatig een balletje trapt 

op het grasveld van het Ripperda ter-

rein samen met zijn broer. Ze voetballen 

beiden bij DSS en doen dat met heel veel 

buurkinderen. Je zou kunnen zeggen: het 

Ripperdaterrein is hofleverancier. 

Boudewijn speelt in een supergezellig, 

leuk, grappig, fanatiek, hulpvaardig en 

hecht team. Ondanks dat ze pas dit sei-

zoen met elkaar voetballen, kunnen ze 

het heel goed met elkaar vinden en gaat 

het voetballen steeds beter. Dit is het 

derde seizoen voor Boudewijn bij DSS 

en waar hij de eerste jaren vooral achter 

bleef en de bal tegenhield en wegschoot, 

vandaar de bijnaam ‘de muur’, speelt hij 

nu op het middenveld en gaat hij mee 

naar voren. Het voetbalhoogtepunt was 

zijn eerste doelpunt, gescoord in de  

linkeronderhoek en dat ziet hij nog steeds 

De tien van Boudewijn

1. Voetbalschoenen: Adidas

2. Gras of kunstgras: Kunstgras

3. Favoriete club: Ajax - NL elft.

4. Favoriete speler: Meerdere

5. Gamen: Nintendo

6. Hooghouden: 6 x

7. Verliefd, verloofd, 
getrouwd:

Vrijgezel

8. Bedtijd voor de  
wedstrijd:

20.30 uur

9. Groenten of patat: Patat

10.  Je grootste fan: Mijn moeder 

 Ron van der Wel  

voor zich. Er valt nog wat te schaven aan 

alle aspecten van zijn voetbalkwaliteiten, 

maar met 9 jaar is daar nog tijd genoeg 

voor. Hard rennen en niet zomaar opzij 

gaan, dat zit er al goed in en de rest volgt. 

Zie je een onvermoeibare vrolijke DSS’er 

van voor naar achteren draven dan kan dat 

zomaar Boudewijn zijn.

In de

Wissel Boudewijn  BeilschmidtBoudewijn  Beilschmidt



Kom naar onze showroom en bekijk alle 
binnen- en buitenzonwering op ware grootte.

Alleen maar
blije mensen!

SHOWROOM
Spaarneweg 16a
Woonboulevard Cruquius

Voor openingstijden en 
contactgegevens kijk op:
Megazonwering.nl
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in de steigers
DSS = SPORT 

DSS=SPORT is een begrip binnen DSS 

en wordt met Peter Portegies als nieuwe 

trekker van de commissie weer stevig 

op de kaart gezet. Er wordt gewerkt aan 

initiatieven om SPORTiviteit goed tussen 

de oren te houden.  DSS’er Peter stelt zich 

voor en geeft aan, dat zowel hij, zijn vader 

(oud-voorzitter en 1e elftal speler) als  

zijn kinderen DSS’ers zijn. Een groenrode 

familie dus. 

 

Hoe  ben je betrokken geraakt bij  

DSS=SPORT? 

Omdat ik bij de club wat wilde doen, ben 

ik met Martijn in gesprek geraakt en dit 

is een functie die me erg aanspreekt. ‘Ik 

vind het belangrijk, dat we met z’n allen 

bij DSS uitstralen dat we een SPORTieve, 

DSS=SPORT is zo’n twintig jaar  
geleden gestart door een aantal  
enthousiaste leden en ouders.
De motivatie was en is om onze 
normen en waarden te waarborgen, 
voor nu en in de toekomst. De doel-
stelling was dat DSS een SPORTief 
voorbeeld moet zijn. Het initiatief 
groeide en leidde tot kaderavonden 
en invoering van DSS-gebruiken,  
zoals: de tien regels, de Champions 
League opstelling, het teamcon-
tract en de DSS=SPORT prijs. DSS= 
SPORT wordt nog altijd uitgedragen, 
denk aan de vertrouwenspersonen 
en de organisatie rondom de VOG. 

Sportiviteit
Plezier
Openheid
Respect
Teamgeest

SINDS
1919

S = Sportiviteit
Iedere DSS’er (in het veld en langs de lijn, jong en oud) is 
een voorbeeld in woord en gebaar.
Iedere DSS’er (speler en supporter) is door zijn of haar 
gedrag een visitekaartje voor onze vereniging.

P = Plezier
Een DSS’er geniet van het spel en geniet van een 
overwinning, maar NIET ten koste van de tegenstander. 
Een DSS’er voetbalt en ondersteunt de vereniging 
positief door de andere (spelers en supporters) te 
waarderen en te belonen.

O = Openheid
Een DSS’er weet wat er van spelers, trainers, leiders, 
ouders en toeschouwers wordt verwacht.
Een DSS’er in de rol van trainer en leider is een voorbeeld 
voor spelers, ouders en toeschouwers. Voor vragen kunt 
u altijd bij hen terecht.

R = Respect
Een DSS’er toont respect voor de scheidsrechter, de 
tegenstander en het publiek in woord en gebaar.
Een DSS’er spreekt andere spelers, ouders en 
toeschouwers op een correcte manier aan, wanneer 
deze zich niet aan de regels houden.

T = Teamgeest
Een DSS’er stelt het teambelang boven eigenbelang en 
komt gemaakte afspraken na.
Een DSS’er helpt de vereniging met vrijwilligerswerk.

Als eenieder zich hier aan houdt is en blijft het altijd 
“fijn binnen en langs de DSS-lijnen”.

fatsoenlijke en gastvrije vereniging zijn, 

waar iedereen, ook tegenstanders en 

scheidsrechters, zich op zijn gemak en vei-

lig voelt. De initiatieven van de commissie 

zijn er vooral ook op gericht om problemen 

te voorkomen.’

 

Wat wil je de komende 2, 3 jaar bereiken 

met de commissie? 

Men moet weten dat we er zijn en dat we 

de uitgangspunten van de commissie: 

‘SPORTiviteit, Plezier, Openheid, Respect 

en Teamgeest aandacht geven voor 

iedereen: Spelers, Ouders, Referees en 

Trainers/coaches.’ De Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) blijft een belangrijk aan-

dachtspunt, we organiseren een workshop 

met de John Blankenstein Foundation 

en de acceptatie van diversiteit blijft een 

belangrijk item. 

Edwin van Dijk  

Oproep aan de leden van DSS Kijk af en toe 

op het bord bij de ingang van het clubgebouw 

waar de pijlers van DSS=SPORT opstaan  

en realiseer je dat iedereen, ook jij, een 

bijdrage kan leveren aan een SPORTief, 

veilig, respectvol en gastvrijklimaat bij  

onze club!



WWW.VANLEEUWENVLEESCH.NL

Extra voordeel voor DSS ledenpashouders.Haarlem Amsterdamstraat 46 - 023-535 48 72 
 Kleverparkweg 8 - 023-545 83 42 
Overveen Bloemendaalseweg 230 - 023-525 49 07 

puur voetbal,
puur vlees!

Trotse sponsor van DSS

advertentie-vanleeuwenvleesch-A5.indd   1advertentie-vanleeuwenvleesch-A5.indd   1 19-04-2021   19:0019-04-2021   19:00
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Persoonlijk 
Proactief

anca@viaanca.nl

H A A R L E M  E N  A M S T E R D A M

ViaAnca Makelaardij biedt persoonlijke 
begeleiding bij het aankopen- of verkopen 
van een woning. Maak gerust een 
afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Met vriendelijke groet,
Anca Zweers-Been
Tel.: 023-2078028

Voetbal verbindt 
en is veel sterker 
dan een QR-code

www.viaanca.nl
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Fedde speelt niet op het middenveld, 

hij speelt het liefst rechtsachter. En zijn 

favoriete verdediger is Virgil van Dijk van 

Liverpool. Daarom speelt Fedde het liefst 

met rugnummer 4.

Fedde speelt nog niet zo lang op deze 

positie, eigenlijk pas vanaf dit seizoen. Hij 

merkt dat hij er graag speelt en zelf vindt 

hij dat hij er goed speelt. In de verdediging 

speel je op een belangrijke plek, volgens 

Fedde. Als rechtsachter moet je veel ren-

nen en dat vindt hij fijn.

Tijdens de trainingen worden vaak partij-

tjes gespeeld en Fedde staat ook dan in de 

verdediging om zo een betere verdediger 

te worden.

De voorbereiding van de wedstrijd begint 

al op de avond ervoor. Dan wordt er spa-

ghetti gegeten. Op de wedstrijddag begint 

Fedde met een broodje Vega Bapao. En als 

die op is, gaat hij op pad. Op het veld, voor 

de wedstrijd begint, wordt 

er warm gelopen en wordt 

de keeper ingeschoten, lek-

ker op goal schieten. Als het 

om de opbouw gaat, is Fed-

de van de lange bal. Zo kun 

je zo snel mogelijk kansen 

maken. Virgil van Dijk is niet 

alleen de favoriete verdediger van Fedde, 

hij is natuurlijk ook zijn favoriete speler.

Als Fedde niet rechtsachter zou spelen, 

In deze nieuwe aflevering van De Positie  
gaan we aan de slag met de centrale 
middenvelder. In de selectie van de  
spelers is helaas een misverstand  
ontstaan en hebben we één middenvelder,  
Willem Tol (Heren 3), en één verdediger,  
Fedde Maurits (JO12-7), uitgenodigd.  
Maar ook nu wordt het leuk!

nr.6

De
Positie

Fedde  MauritsFedde  Maurits
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speelt hij wel graag op het middenveld, als 

rechts midden. En wie zijn grootste fans 

zijn, daarover is Fedde heel duidelijk: papa 

en mama!

Willem Tol speelt in Heren 3 op zondag, hij 

speelt centraal op het middenveld. Willem 

heeft geen uitgesproken voorkeur voor 

één rugnummer. Nummer 8, nummer 10 

of nummer 23 mogen alle drie. Nummer 

8, omdat hij vroeger in de jeugd altijd met 

nummer 8 speelde, dat was zijn lievelings-

getal. Nummer 10 en nummer 23 heeft hij 

de afgelopen jaren bij DSS het meest ge-

dragen, omdat dit de rugnummers waren 

van zijn middenveld idolen, Rafael van de 

Vaart en Wesley Sneijder.

Willem speelt sinds er 

vaste posities zijn op 

het middenveld. In de 

afgelopen jaren heeft 

Willem wel nog uitstap-

jes gemaakt naar de 

aanval, de backpositie 

en naar het doel. Maar 

centraal op het middenveld blijft voor hem 

het leukst, omdat je op het middenveld de 

kans hebt om veel aan de bal te komen, 

kansen te creëren, meters te maken voor 

je team, te scoren en te verdedigen. Het is 

eigenlijk een positie waar je alles kan doen.

De trainingen van Willem bestaan voorna-

melijk uit positiespel, passoefeningen en 

het doen van conditietraining. Hij vindt zelf 

het passen en het maken van meters het 

leukst, dus dit traint hij dan ook het meest.

De voorbereiding op de wedstrijd is een 

goede warming-up, korte en lange ballen 

spelen op teamgenoten, hooghouden en 2 

of 3 vrije trappen.

Op mijn vraag over hoe de opbouw zou 

moeten verlopen geeft Willem twee ant-

woorden. 1. Als teamspeler zou hij kiezen 

voor opbouwen van achteruit, maar 2.  

het liefst geeft hij zelf de lange bal op een 

aanvaller. De favoriete speler van Willem is 

momenteel Frenkie de Jong.

Als Willem niet centraal op het midden-

veld zou spelen, dan speelt hij mogelijk als 

links- of rechtsbuiten.De grootste fan van 

Willem is, zoals wel vaker, zijn vader.

De lastigste spelregel is waarschijnlijk 

de buitenspelregel. Niet omdat Wil-

lem hem niet snapt, maar meer omdat 

je als middenvelder precies goed moet 

timen wanneer je een dieptepass geeft, 

zodat de aanvaller niet buitenspel staat. 

Tijdens de eerste wedstrijd in januari is 

Willem zwaar geblesseerd geraakt aan 

zijn meniscus. Daarom hebben we geen 

actiefoto  van hem. Willem, sterkte en een 

voorspoedig herstel.

Willem  TolWillem  Tol

Eric-Jan Vermeulen  

Fedde  MauritsFedde  Maurits



BETER EEN GOEDE GARAGE 
DAN EEN VERRE VRIEND

Autoboulevard Pĳ lslaan, 
Eysinkweg 67, 2014 SB Haarlem
Tel. 023-5531000  
info@steemanautomotive.nl
www.steemanautomotive.nl
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Even voorstellen: Dirk Steeman van Steeman Automotive, de warme motor. Met heel
veel plezier sponsoren wĳ  DSS. We zĳ n een garage voor alle merken en aangesloten 
bĳ  de landelĳ ke onderhoudsketen JAMES Autoservice. Daarnaast zĳ n we dealer 
van Subaru, SAAB en de bĳ zondere Carver. We hebben ook mooie en betrouwbare 
occasions. Met BOVAG garantie, onderhoudsbeurt en een nieuwe APK. Cadeautje 
voor DSS: uw ledenpas is bĳ  ons 10% korting waard op onderhoud en reparatie*! We 
wensen u veel voetbal- en rĳ plezier! 
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Een trainer is waarschijnlijk de be-
langrijkste persoon in de opleiding 
van iedere voetballer. Daarom be-
licht de Assist de personen die deze 
functie invullen. De trainert geliefd 
en verguisd of ... 

Dit keer Nijs Roggeveen de trainer 
van de JO10-1 en JO11-1. Nijs is 19 
jaar oud en heeft een eigen bedrijf 
genaamd Buitenspel Haarlem. Hij 
heeft lang gevoetbald bij DSS, maar 
is sinds dit seizoen gestopt, al traint 
hij nog wel vaak mee met 19-1. 

1. Er werd aan het selectieteam, waar ik 

toen in speelde, gevraagd wie er trai-

ning wilde geven. Mij leek me dit erg 

leuk. 

2. Het leuke van een team trainen vind ik, 

is dat je echt een band opbouwt met 

de kids. Je ziet ze vier keer per week 

en in hun beste en mindere periodes. 

Voor veel van de kids is het echt een 

uitlaatklep of een droom. Om ze daarbij 

te kunnen begeleiden vind ik geweldig. 

3. Ik ben ooit begonnen bij de circuit-

training. Het jaar daarop ben ik de 9-3 

training gaan geven wat ik superleuk 

vond. Toen vroeg Rody mij om hem te 

assisteren en de 10-2 te gaan doen. Dat 

jaar ben ik ook mijn broertje training 

gaan geven die toen in de 12-2 speelde. 

 In dat seizoen heb ik zoveel geleerd 

dat ik het seizoen erop de hoofdtrainer 

Trainert

Vragen:

1. Hoe ben jij in het trainersvak gerold?

2. Wat vind jij leuk aan het trainen  
van een team?

3. Beschrijf jouw trainerscarrière? 
Benoem zeker ook de hoogtepunten!

4. Hoe bouw jij een training op?  
Hoe doe jij de seizoensopbouw?

5. Welke nationale of internationale 
trainer spreekt jou aan en waarom?

6. Heb jij een trainer gehad die een 
voorbeeld is geweest en waarom?

7. Beschrijf en teken jouw favoriete 
oefening? Wat voor soort oefening  
is het?

8. Wat zijn jouw trainersambities?

9. Wat doe jij in het dagelijks leven?

Nijs  RoggeveenNijs  Roggeveen
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kon worden van de onder 10 selectie. 

Dat beviel me heel erg waardoor ik dit 

seizoen de onder 10 en 11 selectie doe. 

Ook doe ik hier soms de onder 8 selec-

tie en techniektraining bij. 

 Voor mij is het grootste hoogtepunt tot 

nu toe de 3e plek op het AZ-toernooi 

met de JO10. Dit is een superleuk toer-

nooi bij het AZ-trainingscomplex waar 

super veel teams uit de regio naar toe 

komen met hun beste spelers. Dit was 

de eerste keer dat ik hoofdtrainer was 

en naar dit toernooi ging. Om dan met-

een 3e te worden was supergaaf en ik 

denk mijn mooiste hoogtepunt tot nu 

toe!  

4. We gaan altijd aan het begin van het 

seizoen met alle onderbouwtrainers 

zitten en bedenken een schema voor 

het aankomende seizoen. Op basis van 

dit schema bedenk ik dan mijn oefenin-

gen. We hebben elk 6 weken een nieuw 

thema waar dus nieuwe doelstellingen 

en oefeningen bij horen. 

5. Erik ten Hag en Guardiola spreken mij 

erg aan als trainers. De speelstijl die zij 

hanteren ben ik zelf erg van gechar-

meerd. Ik kijk graag naar ploegen die 

graag willen aanvallen en aan de bal 

willen zijn. 

6. In de onder 17 heb ik een trainer  

gehad genaamd Kenneth. Hij was een 

erg bijzondere en vooral goeie trainer 

die er altijd voor je was. Hij heeft me 

echt anders naar het vak laten kijken. 

Helaas was dit het enige seizoen dat ik 

Kenneth als trainer heb gehad omdat 

hij daarna overleed. Dit heeft mij een 

extra boost gegeven en hij heeft erg 

veel voor mij betekend. 



Mario

Kim

Jorrit

Generaal Cronjéstraat 66
2021 JK Haarlem

Amsterdamstraat 15-17
2032 PM Haarlem

TOPSCORERS!

wateenleukhuis.nl

info@wateenleukhuis.nl

 (023) 525 00 90
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7. Dit is een oefening waar superveel 

in zit. Je speelt twee keer een 1v1 te-

gelijkertijd op dribbel goals (hoedjes), 

waarbij er dus een passeerbeweging 

van je verwacht wordt. Zodra 1 van de 

2 ballen uit is ga je je maatje helpen en 

wordt het een 2v2 op alle 4 de dribbel 

goals. En als die bal ook uit is speel ik 

nog een extra bal in en deze 2v2 wordt 

gespeeld op de echte goals. 

 De intensiteit in deze oefening ligt heel 

hoog omdat je eigenlijk 3 wedstrijden 

achter elkaar speelt. Ook is het telkens 

een heel anders soort wedstrijd en zit 

er in elk partijtje weer andere coaching 

punten.  

 -  Beide rijtjes met bal spelen de  

persoon tegenover in

 -  Je krijgt twee 1v1’s tegelijk op de 

dribbelgoals 

 -  Een van de 2 ballen gescoord of uit, 

maatje helpen en dus een 2v2 die 

wordt gespeeld op alle dribbelgoals 

 -  Is die bal ook gescoord of uit, speel 

ik een nieuwe bal in en speel je 2v2 

op de echte goals (3 bij 1)

 - Rood scoort op de rode goals

 - Geel scoort op de gele goals

 -  De 1v1 is op de helft van het veld,  

de 2v2 is op het hele veld

8. Mijn ambitie is om zo veel mogelijk te 

leren over het trainerschap en dit door 

te kunnen geven aan andere en nieuwe 

trainers. 

 Ook wil ik veel kinderen helpen in 

het waarmaken van hun dromen 

als voetballer en in de ontwikkeling 

van hun leven buiten voetbal om. Ik 

hoop dat ze met een grote glimlach 

terug kunnen kijken naar hun voet-

balperiode waarin ik ze heb kunnen 

begeleiden. 

9. Ik ben in mijn dagelijkse leven veel 

bezig met kinderen. Ik heb een eigen 

bedrijf genaamd Buitenspel Haar-

lem waarbij ik, en een oud-trainer, 

samen veel plezier maken met kids 

na schooltijd. Wij gaan bijvoorbeeld 

met de kids lekker voetballen of 

verstoppertje spelen. Voor de rest  

ben ik erg veel te vinden op DSS en 

ben ik veel met vrienden.

 

Ron van der Wel  



 
Altijd 10% korting* op onze hele assortiment 

op vertoon van je DSS-ledenpas 

*met uitzondering van reeds afgeprijsde artikelen 

HUIJGSPORT.NL

Nu SALE bij Huijg Sport!
Voetbalschoenen en voetbalkleding 

30% - 50% korting


