
 

 

Geslaagde Clubavond bij DSS met Hans van Breukelen 
 
Op 21 maart werd er een clubavond gehouden met als speciale gast Hans van Breukelen. Er werd een 
presentatie gehouden over het project van DSS in Kenia door de stichting Kidshare, waarna door de 
sponsorcommissie de sponsoren van DSS in het zonnetje werden gezet. 
 
Een polletje zorgde ervoor dat doelman Hans van Breukelen blunderde als doelman van PSV. Het leidde 
een voor hem zware periode in. De keeper verkoos vervolgens vechten boven vluchten en zag die inzet 
beloond met een plek onder de lat van het Nederlands elftal dat een jaar later Europees kampioen werd. 
Moraal van het verhaal: presteren en winnen is een kwestie van de juiste instelling. Voetbal als denksport. 
De hersens als basis voor techniek, tactiek en fysiek. Een theorie waarmee hij de Nederlandse 
voetbalwereld wil verrijken. Van Breukelen vond een indrukwekkende lijst spelers, trainers, begeleiders en 
andere voetbalkenners bereid mee te werken. Die vertellen hoe belangrijk het mentale aspect voor hen is. 
Hun inbreng wordt afgewisseld met topsportvoorbeelden en ervaringen die Van Breukelen zelf opdeed. Van 
Breukelen wist door zijn presentatie diverse malen de zaal te prikkelen waardoor er leuke discussies werden 
gevoerd. Aan het eind overhandigde hij voorzitter Aart Louwrier een CL wedstrijdbal, als aandenken aan 
deze avond. 
 
Deze avond werd een succes door de inzet van diverse vrijwilligers van DSS en de volgende sponsors die 
vele prijzen ter beschikking stelden: Cafe Colette, Kennemer Intersport Cronjé,  Jansen Fietsen Cronjé, 
Restaurant Formidabel, Van Steijn recreatie, Restaurant Wapen van Bloemendaal, Vishandel Jak, De 
Kaashoek Cronjé, TVS Sports, Café ’t Hemeltje, Bison Bowling, Primera Santpoorterstraat, Restaurant De 
Gooth, Wijnhandel Bacchus, Flynth Adviseurs en Accountants, Andrea XL Elektronica specialist.  
 
De opbrengst van de loterij is bestemd voor een te bouwen school in Tolilet een klein dorpje in West Kenia. 
Deze school is een stenen gebouw met vier klaslokalen en 6 toilet units. Verder zorgt Kidshare voor 
leermiddelen, zoals pennen, schriften, boeken , schooldeks en zet een voedselprogramma op. 



 

 

 


