Heerjansdam

Blik op

vvHEERJANSDAM – HET MOEIZAME TRAJECT.
Toen ik als jongen van 12 eind 1945 toestemming van mijn ouders kreeg om lid te
worden van de vvHeerjansdam, was ik verkocht. Tot op de dag van vandaag, vijfenzeventig jaar na dato, ben ik nog steeds verknocht aan deze mooie club. Over de
geschiedenis op de velden is veel bekend en geschreven. In deze bijdrage richt ik
het vizier op de vaak uitzichtloze weg, die de bestuurders, vrijwilligers en sponsoren in de loop van de jaren hebben moeten afleggen om toch het gewenste doel te
bereiken.
HET VERLEDEN.
In vogelvlucht wil ik een stukje geschiedenis belichten, dat het voortbestaan van de club
soms danig bedreigde en op de proef heeft gesteld.

• DE SCHUUR

1945: Een gammele keet moest worden omgebouwd tot accommodatie,
en een gehuurd stuk weiland moest nog door de Heerjansdammers bespeelbaar worden
gemaakt. Verschillende koeien die hun vlaaien ruimhartig blijven aanbieden zorgden voor
aanhoudend werk. Snelle groei van ledental veroorzaakt acuut veldenprobleem. Hoewel
de grond voorbestemd is voor bebouwing, gaat het gemeentebestuur, na soms felle gesprekken, uiteindelijk akkoord met de aanleg van een tweede veld.

• DE HOEF: De bouw wordt een opgave waaraan de hele Heerjansdamse gemeenschap

haar aandeel heeft gehad. Het aanbieden van materialen, financiële bijdragen en vrijwilligers, van wie sommigen hun vakantie zelfs hebben opgeofferd. Problemen nu opgelost,
was de gedachte. Helaas niet. Het oude Lagendijk-veld wordt afgekeurd en de bestuurders zijn opnieuw bij af.

•

HET GORS: Op een kilometer afstand van “De Hoef” kan de gemeente een perceel
grond huren. Kosten voor de aanleg van twee velden Hfl.100.000,-.Het gemeentebestuur
geeft geen toestemming voor de investering.

• Het bestuur, leden en enkele zakenlieden komen met elkaar overeen een voorstel aan

de gemeente te doen voor een lening van Hfl.75.000,-- en de aanleg zelf ter hand te nemen. Het gemeentebestuur gaat akkoord en een contract wordt afgesloten. Terugbetaling
van het geleende bedrag binnen 15 jaar tegen een rentepercentage van 6% en de aanleg
onder eigen regie. Een niet alledaagse deal. vindt óók de KNVB.

• Het volgende probleem dient zich aan. Bij de velden moet een tweede clubhuis worden

gebouwd. Problemen te over, de financiering, extra kosten voor onderhoud, bezetting van
bestuur en vrijwilligers, maar zelfs deze horde kan worden genomen.
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• DE MOLENWEI: Voor de lange termijn een onhoudbare situatie. Zonder nu hieroververder uit te weiden, biedt het baggerdepot aan de Molenweg en eigendom van de Spoorwegen, een uitgelezen en ruime mogelijkheid. Moeizame onderhandelingen volgen maar
de partijen komen tot een akkoord. Het plan “De Molenwei” wordt geboren. Hierop kom ik
later nog terug.

EEN KUNSTGRASVELD ALS CADEAU.
Wanneer je een cadeau krijgt op een verjaardag of jubileum, dan ben je terecht blij. Dat zijn
ook de Heerjansdammers toen er in 2019 het verlossende bericht kwam, dat er dit jaar een
kunstgrasveld zal worden aangelegd. Alvorens het zover was, is er wel heel wat rivierwater
langs Dordrecht en Zwijndrecht gestroomd. Alle eerdere verzoeken en pogingen vergeet
ik maar. Ik lees dat de voorzitter van de club op 25 september 2019 gebruik heeft gemaakt
van het inspreekrecht. In een uitgebreid en gedetailleerd betoog wees hij op de problemen,
die er zijn veroorzaakt door het ontbreken van een kunstgrasveld. Kortheidshalve beperk
ik me tot enkele punten en mijn interpretatie hiervan.

•

Van 2 december tot 24 maart 2018 zijn alle thuiswedstrijden afgelast. Verplichte bekerwedstrijden moeten elders op kunstgrasvelden worden gespeeld. Bevriende clubs buiten
de regio, RVVH en Rijsoord, helpen de club uit de brand. Gederfde inkomsten rond de
6.000 euro

• 8 weken uitgeweken voor trainingen naar de vvSlikkerveer wegens onbespeelbare velden. Gemiste kantine inkomsten circa 3000 euro.
• De contributie moet fors verhoogd worden. Voor het betalen van een

vol jaar contributie
en veldenhuur, kon slechts een half jaar gebruik worden gemaakt van de velden.

• De situatie steekt schril af bij de vele clubs in Zwijndrecht en omgeving die wel over een

kunstgrasveld beschikken. Op de site van de club staat het volledige betoog door voorzitter
van de vvHeerjansdam. Het lezen meer dan waard.

TOCH EVEN SCHRIKKEN.
In de diverse media kom ik steeds vaker de zin tegen “GEMEENTE ZWIJNDRECHT ONDER FINANCIEEL TOEZICHT’ en “OP FINANCIEEL TOEZICHT AANGESTUURD” ect.
Wat betekent dit. Als ik het goed interpreteer: Door de oplopende kosten van sociale zaken
en de zorg belandt Zwijndrecht in de rode cijfers en de gemeente kan het financieel niet
meer behappen. Concreet een structureel tekort voor de jaren 2020/2023. Financieel toezicht van de provincie is hiervan het gevolg en de provincie maakt voor een groot deel de
dienst uit. Bezuinigen dus. In het AD. van 4 maart wordt onder meer gezegd dat op sport
en cultuur zal worden bezuinigd en toen raakte ik toch een beetje in paniek. Dat wordt
schrikken en slikken. Gelukkig schijnt het wat genuanceerder te liggen wanneer ik het
bericht vanuit Zwijndrecht goed heb begrepen. Het aangekondigde uitstel heeft te maken
met strengere voorwaarden voor de aanleg van het kunstgrasveld en kost hierdoor meer
tijd. Daar mogen we op vertrouwen temeer omdat óók de ongeveer driehonderd jeugdspelertjes van deze club uitzien naar het moment waarop ze ook in de wintermaanden hun
spelletje in de buitenlucht kunnen spelen. Meer bewegen en tijdelijk weg van de luie bank
met het mobiel en een zak chips, is ons allerwens.

Joop van der Ent

joopvanderent@upcmail.nl
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