
Kort de geschiedenis van het dorp Heerjansdam, de voetbalclub en shirt (met 
reclame) door de jaren heen.

De club 2.0 / 3.0.

Heerjansdam in de jaren ‘50.



Elk dorp(je) heeft (of had) zijn eigen 
karakteristieke gebouwen of kenmerken. 
Zo ook Heerjansdam, met het oude 
wapen, links.

Het gemeentehuis.

Onder, de dorpskern, met het Dorpshuis 
(de Kroeg) en de kerk. 



Haven (dorp, kijkend richting Dorpsstraat).

Dorp uit, richting Barendrecht. Heerjansdam in.

De Kromme Nering. Dat was wat in 
de jaren’60. Een aantal winkels bij 
elkaar, ofwel: een winlelcentrum.

Jammer dat de molen niet meer 
een echte molen is. Misschien 
komt dat ooit weer. Een ieder 
geval is voorjaar 2018 de kap 
vernieuwd. Dus het begin is er.



In een dorp nemen verenigingen en clubs een belangrijke rol in het sociale leven. Dus ook de voetbalvereniging. 
Opgericht in 1945 en eerst S.V.H. geheten (Sport Vereniging Heerjansdam).
Later dus de v.v. Heerjansdam. Het eerste officiële veld lag aan de Sportlaan, met doordeweeks de koeien op het 
weiland. Want dat was het. 

Wat een schitterende foto van een vallend koppende (en scorende) Kees 
de Vries.

Naamloze shirts, dus alles 
zonder reclame. Geen 
bedrijfsnaam op het shirt 
en geen logo van het 
kledingmerk.
Alleen de verenigingsnaam 
(S.V.H.) op de (blauwe) trui 
van keeper Arie Kleinjan.



In 1963 werd het nieuwe sportpark de Hoef 
in gebruik genomen. 
De Heerjansdammmers speelden al een 
aantal jaren in een schitterend wit tenue. Al 
zal de ‘was-juffrouw’ daar wel anders over 
gedacht hebben. . . . . 

De opening van het sportpark was een 
wedstrijd tegen Feyenoord 2. Met Joop van 
Pelt (links boven en hieronder) voorop.



Op ´De Hoef´ kwamen steeds meer reclameborden 
te hangen. Gouman Dakbedekkingen kwam 
prominent op het dak.
Shirtreclame was nog lang niet aan de orde.

1977, Heerjansdam t/m 23 jaar winnaar Gouman-trofee. Die 
al een aantal jaren prachtige trainingspakken voor een paar 
elftallen sponsorde. 



Op 22 september 1979 nam de vv Heerjansdam sportpark de Molenwei in gebruik.

Een oefenwedstrijd tegen Sparta. 
Aanvoerder Louis van Gaal 
schudt grensrechter Izaäk 
Kleinjan de hand. Aanvoerder 
Rob van Zijderveld rechts heeft 
zijn aandacht ergens anders bij.



Het eerste seizoen (1982-1983) met shirtreclame. 

Uiteraard met Gouman op het shirt.

Links, een unieke foto want dit is de laatste keer dat 
Heerjansdam 1 kampioen wordt, in een shirt zonder 
reclame.
Trainer Maarten de Keizer (staand uiterst rechts) en 
ass-trainer Jan van Dalen (staand uiterst links).
Op de foto hieronder staan ze net andersom.

Seizoen 1981-1982. Heerjansdam kampioen 
2e klasse. Promotie naar de 1e klasse 
(Hoogste klasse).



De combinatie Gouman (dakbedekkingen) en de vv Heerjansdam zou lang duren en grote successen brengen. Zelfs 
landelijke bekendheid.

Heerjansdam speelde op het hoogste niveau (1e klasse) toen reclame op het shirt (1982-1983) mocht. Wat dan bij deze 
foto’s op valt dat zo een grote (top) club in die tijd (Quick Boys) dan (nog) geen bedrijfsnaam op het shirt heeft staan.

Leen Reijnenberg in actie (links). Jan Visser (links) in actie bij Quick Boys (Katwijk).

Er was geen éénheid van tenue bij de 
club. Lagere elftallen en jeugdteams 
speelden met allerlei sponsorshirts.
Hiernaast een team met RVS / Rob 
Snijders op het shirt. Rob staat links, 
Kees Kleinjan (rechts, shirtsponsor) en 
Kees Hollemans is de leider/grensrechter.



In 1984 speelde Heerjansdam op de Molenwei tegen Eredivisieclub FC Groningen (4e club van Nederland) om de ‘grote 
KNVB - beker’ en won op een sensationele manier, met 3-2.

o



Vreugde na de winst bij v.l.n.r: assistent-
trainer Jan van Dalen, trainer Maarten de 
Keizer en verzorger Koos Lok. 

De volgende wedstrijd is in Amsterdam (De Meer) Ajax-Heerjansdam: 6-0.

Heerjansdam - FC Groningen.



De eerste klasse (A, B, C) is nog 
steeds de hoogste van Nederland 
en Heerjansdam wordt kampioen 
van 1e klasse A. 

De andere afdelingskampioenen 
zijn ACV en IJsselmeervogels.

Onder: IJsselmervogels –
Heerjansdam (3-0). Jan Rijken 
(links) in actie. De thuiswedstrijd 
won Heerjansdam, met 1-0.



or
.

Heerjansdam wordt op 
De Molenwei eerst 
kampioen van de 1e

klasse A en later 
kampioen van 
Nederland, door met 3-
1 van DOVO te winnen. 
Genemuiden was de 
andere tegenstander.

Onder: Leo v/d. 
Weijden neemt het 
doel van de Dovo  
onder vuur.

Onder links: 
aanvoerder Ron v/d. 
Neut en interim-trainer 
Jan van Dalen op de 
schouders.



In 1992 komt het tot een breuk tussen sponsor 
Gouman en de vv Heerjansdam. H.D.O. 
(voorzitter van Peenen (links) en compagnon 
Arie van der Berg) komt op het shirt,op de rug 
en ‘Heerjansdam’ op de borst.

Walter v/d. Burg ( ‘Heerjansdam’ op de borst) 
tegen bij Kozakken Boys.



Fokomon komt dit seizoen op het groene shirt te staan. 
afgewisseld met H.D.O.

Pippi Pruijmboom

Walter v/d. Burg, Brian 
Stolk en uiterst rechts 
Pippi Pruijmboom.



In het seizoen 1996-1997 werd de 1e klasse, de Hoofdklasse (toen de hoogste klasse. Heerjansdam speelde daar ook 
in. Vanaf die periode pendelde Heerjansdam tussen de hoofdklasse in. En ook trainers volgden elkaar snel op.

1998, feest in Lisse, waar Heerjansdam via een p/d-wedstrijd (tegen 
SDC Putten) weer promoveerde naar de Hoofdklasse.

Rechts, de leiding 
van HDO 
(hoofdsponsor van 
de vv 
Heerjansdam).
Links, Arie van den 
Berg en Janus van 
Peenen.

Arie van den Berg (rechts) in actie tegen FC den 
Bosch.



Na eerder weer gedegradeerd te zijn werd Heerjansdam in het seizoen 2001-
2002 kampioen van de 1e klasse C. en ging men weer naar de hoofdklasse.

2001-2002.

Onder 2004, weer een andere             
variant van het Heerjansdamshirt.

Een retroshirt, blanco voorkant en HDO op de rug.

Het kampioensteam van het 
seizoen 2001/2002, met trainer 
Ad Bakker 3e van links.



In 2006 weer een ander retro-shirt. HDO op de rug.

Seizoen 2007-2008. Renes.NL nieuw op de 
borst en HDO op de rug.

Renes BV: Passie voor afval.
** Wij snipperen 5 dagen per week.
** U maakt het, wij verwerken het.
** 100% milieu bewust.
** Duurzaam afvalverwerking.
** Rotterdamse mentaliteit.



Het seizoen 2007-2008 is nu ook weer een onrustig seizoen, dat goed afloopt. Tijdens de winterstop staat 
Heerjansdam bovenaan in de 1e klasse en wordt trainer Cees Lagendijk toch ontslagen. Martin van Peenen wordt dan 
de trainer (geassisteerd door Kornell  Kramer) en werd kampioen.

Het shirt van 2008-2009, met Marwin 
Richard (links).

Rechts, Ivan Divkovic in het shirt van 
het seizoen 2009-2010, waar ook in 
het kampioenschap werd gevierd.

Rechts, de 
kampioensploeg 
2007-2008.



2009-2010.

Shirt seizoen 2011-2012.

Ondertussen is het amateurvoetbal in Nederland aan 
het veranderen. Eerst wordt er een Topklasse 
ingevoerd (2010-2011). Een aantal jaren later de 3e

Divisie en 2e Divisie.

April 2014. Voorzitter van Peenen 
(rechts): weg als voorzitter van de 
vv Heerjansdam.

Youri Rombouts 
(seizoen 2010-2011).

(Jan van Dalen).

Die werd al snel opgevolgd door van der Linden.



HDO Dakbedekkingen BV is een zelfstandig bedrijf. De directie bestaat uit de heren A. van Peenen (Algemeen directeur), 
M. van Peenen (verkoop) en A. van den Berg(financieel directeur). HDO Dakbedekkingen BV is in 1983 gestart. En na die 
breuk verdwijnt die naam van het shirt van Heerjansdam 1, na ruim 20 jaar!

Lintex komt voorop het shirt en Renes.nl op 
de rug.

In 2015 bestond de club 70 
jaar en speelde het 
kampioensteam van 1989
een wedstrijd in een 
jubileumshirt (gebaseerd 
uit het mooie shirt uit de 
jaren’60). 

Links, Martin Beuk.



Heerjansdam speelde het seizoen 2016-
2017 in de 2e klasse en werd kampioen.
Trainer was Fop Gouman. 

Fysio Remco Visser.           (Stage)Fysio Tessa v/d .
Klooster (in seizoen ‘14-’15).

Voorzitter Peter van der 
Linden (links) en 
businessclubvoorzitter 
Willem Renes, die de 
kampioenschaal heeft 
uitgereikt aan 
aanvoerder Mike Sloof.



Vrijdag 20 januari 2017 is ons Veteranenelftal door 
de gemeente Zwijndrecht gehuldigd als "Sportploeg 
Veteranen van het jaar 2016". In het seizoen 2015-
2016 won VE1 o.a. de KNVB beker en was al een 
aantal keren kampioen geworden. Dit is de jury van 
de jaarlijkse Sporthuldiging niet ontvallen en heeft 
het team beloond met de sportprijs.

En de wat ‘meer gesettelde, oudere jongeren’ 
hebben geen sponsor nodig om netjes voor de dag 
te komen en huurden gewoon een smoking.

Na de breuk met 
Lintex kwam 
Renes.NL 
Recycling weer 
voorop het shirt.

Erik & Willem Renes.

Ronald Ouwens in actie tegen VVGZ.



Tijdens de Nieuwraarsreceptie (januari 2018) 
kreeg de tribune van sportpark de Molenwei 
een naam: Gouman tribune.
De naam werd onthuld door Eef (links) en Arie 
Gouman in het bij zijn van hun echtgenotes.

Het seizoen 2018-2019 kwam KH Chemicals 
voorop het shirt, met Renes.NL op de rug



22 september 2018. 1e competitiewedstrijd, 
WNC-Heerjansdam (3-2).
Justin Snijders scoort de 0-1 (14.32 u.) De 
eerste competitiegoal van Heerjansdam, in 
een nieuw shirt met nieuwe sponsor op de 
borst.

Renes  staat op de rug van het shirt (laat Ronald Ouwens (onder,links) zien.
Die reclameslogan op de bord achter het doel bij WNC, komt bekend voor 
(zagen Erik & Willem Renes ook).



Sinds 2014 is er aan de accommodatie op sportpark de Molenwei veel verandert (renovatie / nieuw). Schitterend 
gerenoveerde kleedkamers (7 / 11) nieuwe vloer in de gangen, scheidsrechterkleedkamers, een terras, bergruimtes 
onder tribune, geluidsinstallatie, digi borden, de trap naar de kantine. De gemeente nam het hoofdveld onder handen, 
het dak van de kantine & tribune kreeg nieuwe dakbedekking, de reclameborden langs het veld kregen een ‘nieuw 

gezicht’ en de afrastering werd nieuw, net als de dug-outs. Kortom: de vv Heerjansdam 2.0 / 3.0.

Eén van de eerste veranderingen was, dat er wasmachines bij de club 
kwamen, waar Peter de Vries zich (o.a) over de wedstrijd /trainings-
kleding van de selectie ontfermt door te wassen.

De kleedkamer 
van 
Heerjansdam 1, 
met het 
‘ouderwetse’ 
magneetbord 
voor opstelling / 
tactiek en een 
digitaal scherm.

Boven, staand (midden) Harry 
Verkade onder zijn leiding 
werd (en worden) de 
kleedkamers gerenoveerd, met 
zijn rechterhand Rob van 
Zijderveld. Hier met Matthé 
van Tour, directievoorzitter van 
Rabobank Ridderkerk Midden 
IJsselmonde, tijdens de 
opening van ‘zijn’ kleedkamer.
Het sanitair werd door Anton 
Goud gedaan en het 
stukadoorswerk door Martin 
Nugteren. 



De ingang naar 
het hoofdveld en 
de trap naar de 
kantine, kregen 
een grondige 
opknapbeurt of 
werd 
gerenoveerd (de 
trap).

Gerenoveerd veld, 
met ingezaaid gras 
en verbeterde 
drainage.

Gerenoveerd tribune 
/ kantine dak.

Een groot succes: 
het terras.



Als er wat aangepakt moet worden (opgeknapt op / rond 
het complex of de velden) staat de onderhoudsploeg 
paraat. Zelfs de ‘oude, lompe tractor ‘Klaasje’ werd 
vervangen door een moderne lichtgewicht, ‘Pluisje’.

Links onder, digitale schermen geven informatie in welke 
kleedkamer een team moet en welk veld er gespeeld moet 
worden.

Het terras.



Het hoofdveld werd wat smaller, dus werd de 
ruimte voor de tribune groter en het instabiele 
asfalt vervangen door een tegelpad.

Ook de bijna 40 jaar 
oude dug-outs (boven) 
werden vervangen 
door moderne, die op 
alle 4 de velden staan.



Onder het linkse gedeelte van de tribune is sinds september 2018 een 
schitterende bergruimte gemaakt voor de ballen. Liefst 33 opbergkasten voor 
de teams van de club. Natuurlijk gemaakt door Harry Verkade (wat zijn ogen 
zien, maken zijn handen). Voorzitter Peter van der Linden bedankt Harry 
daarvoor.



Einde, november 2018. J.v.D.

Veel foto’s uit jubileumboeken (van 
o.a. Kees Kleinjan) Internet, Martin
Hulsman en AD / De Dordtenaar.


