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Hoornaar, 12 juli 2013 
 
 
Onderwerp: uitnodiging ‘De Aftrap´ 
 
 
Geacht businessclublid, 
 
Het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur en het is uiteraard de grote vraag of 
SteDoCo in het nieuwe seizoen in de Hoofdklasse B hoger op de ranglijst eindigt dan het 
afgelopen seizoen. Want spannend was het vorig seizoen zeker, uiteindelijk speelde de 
selectie zich op de laatste dag veilig zodat men ook komend seizoen weer in de Hoofdklasse 
uitkomt.  
Om u alvast een kijkje in de ( voetbal-) keuken te geven, nodigen wij u hierbij uit voor ´De 
Aftrap´, een bijeenkomst voor leden van BC Temporalis en de sponsoren van SteDoco. Deze 
happening vindt plaats op woensdag 4 september in kantine van SteDoCo, Groeneweg 59 te 
Hoornaar. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
19.00 – 19.30 uur  Ontvangst 
 
19.30 uur  Opening door Wim den Braven, voorzitter BC Temporalis 
 
19.40 uur   ´De selectie´ door Virgil Breetveld, hoofdtrainer A-selectie 

Virgil vertelt u hoe ‘we ‘ gaan spelen, de ambities en stelt de selectie      
aan u voor  

 
20.20 uur  ‘Behangkoning in de Premierleague ‘ 
      Lezing door John van Zweden een Haagse volksjongen die als  
      Swansea City supporter opklom tot mede-eigenaar. 
      www.johnvanzweden.eu  
 
21.20 uur  Afsluitende borrel met gelegenheid tot netwerken 
 
Deze bijeenkomst mag u niet missen! 
 
Verzocht wordt middels het e-mailadres jdp@depaauw.nl voor 21 augustus 2013 mee te 
delen of u gebruik maakt van deze uitnodiging. Ook als u geen gebruik maakt van deze 
invitatie wordt verzocht toch te reageren. Indien noodzakelijk kan dit ook via telefoonnummer 
06-51782514. 
 
Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw e-mailreactie en uw komst 
met belangstelling tegemoet. 
 
Met sportieve groet,  
Businessclub Temporalis  Voetbalvereniging SteDoCo     
 
 
Wim den Braven, voorzitter  Kid Schuijt, voorzitter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 

JOHN VAN ZWEDEN, DE BEHANGKONING VAN SWANSEA 
 
Van Haagse behangkoning tot voetbalbobo in Engeland. Hoe John van Zweden, directeur 
van het Haagse Behangparadijs en fanatiek supporter van ADO Den Haag, een van de 
eigenaren van Swansea City werd, een voetbalclub uit een mijnstadje in Zuid Wales die dit 
seizoen voor het eerst in de Engelse Premier League speelt. Een paar jaar geleden 
balanceerde de club nog op het randje van de afgrond: bijna failliet en bijna gedegradeerd 
naar de amateurregionen. Tegenwoordig speelt Swansea in een fonkelnieuw stadion en is 
Van Zweden er een icoon. 
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