
Sport en spel bii Holec Ridderkerk,
over klaverjassen en waterpolo

Smit Slikkerveer en Holec Ridderkerk hebben altijd bol gestaan van sport en ontspanning. Vooral voetbat was een geliefde
bezigheid. De bedriifsvoetbalcompetitie, met Smit Slikkerveer steevast als kampioen, is met het verdwijnen van de
scheepsbouw ter ziele gegaan. Alleen de klaverjasvereniging, onder de enthousiaste leiding van de al lang gepensioneerde
Jan Huijzer, heeft alle stormen doorstaan. Ziibezorgtveel medewerkers en oud-medewerkers elke maand een uiterst gezellige
avond.

De interne zaalvoetbalcompetitie

en het jaarlijkse zaalvoetbal-

toernooi hebben het verdwijnen

van het bedrijfsvoetbal ruimschoots
goedgemaakt. Ook het sportblad

Knudde, dat in 1983 dreigde te

verdwijnen, kwam onder leiding

van Kees Hilkman weer tot leven,

nu in aÍgeslankte vorm op de

prikborden.

Nieuwe initiatieven
ln 1991 is een hockeyteam

geformeerd, dat met veel succes in

de regionale bedrijfscompetitie

speelt. Daarnaast worden

toernooien en vriendschappelijke

wedstrijden tegen onder meer de

Nederlandse Spoorwegen

georganiseerd.

ln 1991 is ook het eerste interne

volleybaltoernooi gehouden, een

initiatief van het personeel dat

moet uitgroeien tot een jaarlijks

evenement.

De bloeiende en groeiende Holec-

gemeenschap nam de meest

verrassende initiatieven. Het

waterpoloteam'De Holec-

Kroosduikers' kwam uit het niets

Het zaalvoetbal heeft een hoge

vlucht genomen.

omhoog en er ontstond zelÍs een

eigen motorclub van liefhebbers,

die samen over's Heren wegen

rijden.

Ook op muzikaal terrein blaast

Holec inmiddels zijn nootje mee.

De vijf man sterke Holec-band, die

zich heeft toegelegd op blues en

fusion, zorgt voor de muzikale

omlijsting van veel sociale

activiteiten van Holec Ridderkerk.

Het hockey-elftal kruiste de sticks

met de Nederlandse Spoorwegen.

De Kroosduikers na hun eerste

optreden.
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