
 

Sdo tt bestaat  meer dan 40 jaar. 
 

Welkom, eregast  onze Burgermeester,   tt liefhebbers en  ieder die Sdo tt een warm hart toedraag  Ik ben 

Ton Blom vz van de TT en heb de eer om jullie welkom te heten en  de ceremoniemeester te mogen zijn van 

dit feest, een ieder die wat van plan is zal ik met veel plezier aankondigen. 

Wij zijn hier bij elkaar  om te vieren dat Sdo tt 40  jaar bestaat. 

Het  is van belang te weten dat de tt gasten hun consumpties in de hoek in de cantine  kunnen kopen en niet 

aan de bar. 

 

Allereerst  geef ik het woord aan onze eregast  de  Burgemeester van Hillegom de  hr . van Erk,.. 

 

Bedankt  Burgermeester 

 

Hoe is het allemaal begonnen: 

 

Oprichters Sdo tt zijn Piet Poos. Piet is helaas overleden en Co Rustman van Schoonderbeek electra. 

Alles in die tijd in   samenwerking met Kb afgevaardigden  Jan van Dijk, Menho de Noronha beide 

overleden,  Jan Zeilemaker  en mevrouw Nelis. 

Voorzitter van de Omni verenigning was toendertijd Jan Zeilemaker, en de afdelingen waren Kb, 

Trimmen, Basketbal en Tt 

 

De bouwgroep die +- 40 jaar geleden  dit pand  gebouwd heeft bestond uit: Menho de Noronha, Jan de 

Jong,  beide helaas overleden  en de hr Mohlman die vanwege gezondheids reden niet aanwezig kan zijn, en 

Ko Rusman, Cees Zwaan,  Cor Brouwer en  Johan Meskers.]  

 

Voorzitter van de TT werd al snel de Hr Brouwer,  hierna heeft, nog steeds lid en inmiddels met een lintje 

onderscheiden,  Bart Swart het stokje overgenomen. 

Van de  de Hr Brouwer moest ik iemand ihbz noemen uit die tijd en dat is Bep Hoslter, Bep die  in die 

periode de jeugd begeleide en trainde, zij heeft het ook voor elkaar gekregen dat de accommodatie geopend 

werd door een tt topper uit die tijd de hr Bert Schoofs,  Bep reist nu nog  de hele wereld over om 

Nederland te vertegenwoordigen op  tt toernooien, bij Sdo  begeleid zij  op woensdagmiddag nog steeds een 

groep jongere sr.. 

Nog  iemand  van het eerste uur, als fanatiek speler,  is  Chiel Jansen  ook  nog steeds lid. 

 

Veel mensen uit de  geschiedenis zijn niet meer in ons midden,  dit voorjaar is een Sdo  sr tt  lid Hans vd 

Berg onverwachts overleden,  Hans is geopereerd in januari  en tijdens de revalidatie ging het maar niet 

beter en bleek hij ongeneeslijk ziek te zijn na een korte ongelijke strijd heeft hij het onderspit moeten 

delven. 

Hans  heeft veel  bijgedragen aan   Sporting Sdo , is ook een periode  voorzitter geweest van de Sporting en 

de jaren dat ik Vz van de TT  ben heeft hij mij regelmatig  aangestuurd en gecoached en ervoor gezorgd 

dat wij op de juiste koers zijn gebleven. 

Voor verenigingen zijn mensen als Hans onmisbaar. 

Hans je ben pas dood als mensen je vergeten zijn,   je zal altijd in onze gedachte blijven. 

Een bescheidde eerbetoon dmv van  20 sec  stilte voor onze overleden sr lid Hans vd Berg en al die andere  

mensen die iets voor Sdo betekent hebben en  niet meer  in leven  zijn. 

 

Een aantal jaren na de nieuwbouw kwam Sporting Sdo in financiële problemen en het was de huurder van 

onze  accommodatie de Hr Nederstig onze buurman, helaas niet aanwezig, die  ervoor heeft gezorgd dat 

Sporting Sdo aan zijn aflossing verplichtingen kon voldoen,  na deze magere jaren,  kon Sdo het gebouw 

weer intrekken en kwam de in het dorp rondzwervende tt groep weer op zijn honk. In die moeilijke fase 

hebben Bart Swart en Bep Holser de kar getrokken van de tt. 

 

Eenmaal weer in dit gebouw ging het nog niet echt vooruit met de Tt, dat heeft geduurd tot er een groepje 

enthousiastelingen opstond die de Tt sport weer onder de aandacht wilden brengen bij de Hillegommers, in 

samenwerking met Hbc uit Heemstede en MJ Tt,  MJ geeft  zo een demo en organiseren het toernooi,  heeft  

dat  geresulteerd  in aanwas  en Sdo tt  leeft nu als  nooit te voor. 



 

De Toekomst: 

Er wordt een beleidsplan geschreven door Sdo tt en Sporting Sdo, wat tt betreft heeft Sdo de ambitie om 

een accommodatie aan te kunnen bieden waarin topsport bedreven kan worden, op dit moment moet er 

voor het bedrijven van  topsport geïnvesteerd worden in de zaal en als ons beleidsplan geschreven is hoop 

ik dat ik mij bij u, Hr van Erk,  kan melden en dat u nog wat aansturing kan geven over de juiste route, 

want zonder steun van de Gemeente zal dit niet lukken. 

Is topsport nodig, wij van Sdo tt vinden van wel,  in ons midden is onze  Hillegomse trots, erelid van Sdo en 

nationaal jeugd tt kampioen  Quintin,  die nu competitie speelt in Heemstede. Applaus voor Quintin. 

Hoe mooi zou het zijn als hij zijn wedstrijden  hier in Hillegom bij Sdo zou kunnen spelen. 

 

Ik zit dan wel voor en sta hier,  maar wij moeten de Gemeente en onze sponsors dankbaar zijn, ook de 

organisatoren van dit  feest onder aanvoering van Bertus, Tim, Richard,  Tim en Rob. 

Achter de schermen  zijn de grootste drijfveren waar Sdo tt op drijft Corine onze nieuwkomster, Erica, 

Arie en Tim [ applaus],  als je vrijwilligers gaat noemen vergeet je ook mensen, dus hierbij nog applaus  

voor alle vrijwilligers  

 

Dan wil ik de Burgermeester vragen een aantal vrijwilligers  een kleinigheid voor hun inzet,  te 

overhandigen. 

Co, Jan Zeilemaker, Cor Brouwer, Johan Mesker, Bep Holster, Chiel Jansen, Bart Swart,  Corine, Erica, 

Arie en Tim 

Jullie voorzitter wenst jullie een fijn feest. 

Ton Blom vz Sdo tt 

  


