
 

Sporthal D’n Dijck 25 jaar 
 
Sporthal D’n Dijck bestaat 25 jaar; dit jubileum geeft aanleiding om stil te staan 
bij de geschiedenis en de ontwikkelingen rondom onze sporthal.  
Na een lang en moeizaam proces nam Symmachia Roosendaal in 1995 de in 
1974 gebouwde Spelhal D’n Dijck over van de gemeente Roosendaal. Daarmee 
kon de inmiddels grootste West-Brabantse volleybalclub zich beter gaan 
profileren en verder ontwikkelen. Symmachia is ontstaan uit fusies van Argos, 
SG West, Bermi-Rapid en het competitie-deel van Blauw Wit. De eerste tien 
jaren na de privatisering van de hal waren topjaren voor de Roosendaalse club. 
Het aantal leden steeg naar bijna 600 en meer dan twintig teams namen deel 
aan de verschillende competities: van jeugd- tot topniveau. De club speelde 
derde, tweede en eerste divisie mannen en vrouwen en drie seizoenen 
acteerden de vrouwen van dames 1 heel verdienstelijk op het hoogste niveau 
in Nederland! De eredivisie kon in D’n Dijck altijd op stampvolle tribunes en 
spannend volleybal rekenen. En op een uitstekende kantineomzet. Voor dat 
niveau was wel jaarlijks dispensatie nodig omdat onze hal niet aan de daarvoor 
gewenste afmetingen voldoet.  
 
Duurzaam 
Bij de privatisering in september 1995 werd de exploitatie van voortaan 
Sporthal D’n Dijck ondergebracht in D’n Dijck BV, die daarvoor werd opgericht 
door de - eveneens nieuwe - Stichting Administratiekantoor. Het 
stichtingsbestuur stelde mij aan als directeur van D’n Dijck BV. Vanaf het begin 
werden we geconfronteerd met achterstallig groot onderhoud. Door de jaren 
heen kreeg de sportvloer twee keer een nieuwe toplaag. Ook was er nieuwe 
dakbedekking nodig. We lieten grindvloeren leggen in de gangen en 
kleedlokalen en de zachtboardplafonds werden vervangen door 
systeemplafonds. De CV en warmwatervoorziening zijn vernieuwd en de 
douche-units en toiletgroepen werden onlangs volledig gerenoveerd. 
Daarnaast zijn er 148 zonnepanelen, een nieuw modern ventilatiesysteem, een 
zonneboiler en andere duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
D’n Dijck BV zet structureel in op samenwerking met de WVS 
(Werkvoorzieningsschap) en op de inzet van gesubsidieerde arbeid. Zo is Els 
alweer 12,5 jaar in dienst vanuit het project ‘Begeleid Werken’ als onmisbare 



 

huishoudelijke hulp. Schoonmaak en hygiëne zijn dagelijkse aandachtspunten. 
Cor is nu de vaste klusman, nadat eerder Charles, Gerard en Anthony actief 
waren. Bijna alle dagen is Cor beschikbaar vanuit een 
detacheringsovereenkomst met de WVS. Hij ontfermt zich over alle 
voorkomende technische klussen, het tuinonderhoud en de ondersteuning in 
de dagelijkse schoonmaak. Het is erg belangrijk om veel in eigen beheer te 
doen om de kosten van reparaties en onderhoud zo laag mogelijk te houden. 
Door gebruik te maken van de inzet van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en hen te begeleiden, levert D’n Dijck BV ook een 
maatschappelijke bijdrage. Deze vorm van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen geeft voldoening aan alle partijen.  
 
Schoolgymnastiek 
Symmachia toont zich al jarenlang als gezonde club een waardig eigenaar. 
Gekoppeld aan achtereenvolgens verschillende hoofdsponsors doet de 
vereniging haar best om qua omvang en niveau groot genoeg te blijven om het 
eigen gebouw te bewonen. Dat is ook nodig, want onderhoud, schoonmaak en 
andere huisvestingskosten vragen om structurele jaarlijkse inkomsten. Naast 
de jaarlijkse huurbijdrage van de club aan D’n Dijck BV worden ook belangrijke 
inkomsten gegenereerd uit de schoolgymnastiek. Dagelijks krijgen de leerlingen 
van vier verschillende basisscholen in D’n Dijck gymles. Deze scholen komen 
met plezier naar de hal vanwege de fijne sfeer en de professionele inrichting, 
die jaarlijks up to date wordt gehouden om te kunnen voldoen aan de eisen en 
richtlijnen die voor schoolgymnastiek landelijk gelden. 
 
Aandenken  
Om het 25-jarig bestaan van Sporthal D’n Dijck blijvend te herdenken, hebben 
we gekozen voor een raamdecoratie in de pas opgeknapte en geschilderde 
voorgevel. Sinds kort geeft een opvallende volleybalafbeelding de entree van 
de sporthal een prominent accent. Het mag duidelijk zijn welke sport hier met 
toewijding en enthousiasme beoefend wordt. De vereniging en D’n Dijck BV zijn 
herkenbaar aan hun logo’s. We vertrouwen op een succesvolle 
volleybaltoekomst en blijven geïnspireerd met elkaar samenwerken.  
 
Ad Mol, directeur Sporthal D’n Dijck  
 
 
 


