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Voorwoord
Dit jaar werd mij gevraagd het voorwoord te schrijven;
‘laten we het eens anders doen’ klonken de geluiden. Een
voorwoord door de voorzitter van de BCR; Business Club
Rijsoord, is dit wel gepast? Waarom eigenlijk niet? Sport
en zaken zijn nu eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden en in het kader ‘laten we het eens anders doen’
past dit dan ook wel weer. Waar een ieder nog geniet of
aan het bekomen is van zijn of haar welverdiende vakantie ben ik inmiddels in de pen geklommen. Het voetbalseizoen gaat weer beginnen.
Met trots en een beetje verwachtingsvol zet ik dan ook
wat regels op papier. Ondanks dat ik de hoofdlijnen weet,
welke in deze gids gepresenteerd gaan worden, is er toch
altijd weer de spanning en nieuwsgierigheid. Hoe zal de
gids er straks uit zien? Hoe wordt deze gepresenteerd?
Is een verandering wel positief? Maar eigenlijk kan ik
daar heel kort in zijn; “onze vrijwilligers die deze gids tot
stand hebben gebracht zijn er ieder jaar weer in geslaagd
een prachtexemplaar te presenteren‘, dus ik zie dat met
het volste vertrouwen tegemoet.

‘Laten we het eens anders doen‘;
klonken de geluiden
Mensen vragen mij wel eens “March, waarom doe je toch
vrijwilligerswerk voor de club? Heb je het al niet druk
genoeg met je gezin en je werk?” Het antwoord daarop is
natuurlijk heel kort, ja dat klopt, maar wie heeft het anno
2018 niet druk? De wereld is aan het verharden en volledig aan het digitaliseren, als we niet uitkijken worden we
allemaal ‘whats-aapen’ (horen niets, zien niets, zeggen
niets). Als moeder van 2 jonge (voetballende) kinderen
zie ik hoe belangrijk het is een plek te hebben waar je
jezelf kunt zijn, waar je met vrienden en vriendinnen gezamenlijk een sport beoefent en die leert dat je elkaar
nodig hebt, die leert dat je zo af en toe naar elkaar moet
luisteren en die je leert dat je elkaar met respect behandelt en samenwerkt om uiteindelijk je doel te bereiken.
In alle geledingen van de club stimuleren we dat.
Waarom vrijwilliger bij V.V. Rijsoord? Ach, ik ben een
kraai en blijf een kraai. Vanaf mijn jonge jeugd woon ik
in Rijsoord, mijn ouders zijn ook altijd sportief en in het
vrijwilligerswerk actief geweest bij V.V. Rijsoord dus dat
wordt met de paplepel ingegoten, en als je het mij vraagt
bestaat er geen mooiere vereniging dan V.V. Rijsoord. Hoe
vaak ik niet hoor na een evenement ‘dit kan alleen maar
op Rijsoord’, daar word ik vrolijk van en voel ik mij trots
om daar deel van uit te maken.

Twee jaar geleden werd ik door Paulus van den Heerik,
gevraagd voorzitter te worden van de Businessclub. Paulus dacht dat een dame deze stoel goed zou passen. Het
bestuur van de businessclub bestond toen nog uit 4 personen. Gezien de vele werkzaamheden die erbij komen
kijken en de structuur waarin wij willen werken is dit
gezelschap al snel uitgebreid en zijn we inmiddels met 9
personen. Het is een gemêleerd gezelschap van dames en
heren in de leeftijd van midden dertig tot zeventig. Dit
maakt ons bestuur dynamisch en vooruitstrevend. Uiteraard met hun eigen karakter en visie maar met één ding
gemeen, de liefde voor de club.
De BCR is een stichting met als doel het financieel ondersteunen van de gehele V.V. Rijsoord. Wij dragen ons
steentje bij aan zowel de jeugd als aan de senioren. Ook
in materiële zin zoals de Rijsoord-pagina’s in de Combinatie en onze Rijsoord-bus.
Voor onze sponsoren hebben wij diverse sponsorpakketten samengesteld zodat het voor iedere sponsor interessant en aantrekkelijk kan zijn om deel te nemen. Voor
sponsoren is er de gelegenheid te netwerken binnen onze
club. Elk jaar organiseert de businessclub een aantal evenementen, soms ook in samenwerking met de supportersvereniging waarbij sponsoren o.a. ook welkom zijn bij de
jaarlijkse Christmas Party.
Natuurlijk zijn er ook de thuiswedstrijden waar na afloop
alle sponsoren welkom zijn in de bestuurskamer/sponsorhome voor een hapje en een drankje. Wij zijn er dan
ook trots op om te melden dat vele ondernemers elkaar
zakelijk hebben gevonden bij onze club. Naast de netwerkactiviteiten is het bij V.V. Rijsoord ook gewoon héél
gezellig.
Ik wens u veel leesplezier met deze presentatiegids en “ik
spreek de wens uit dat nog vele generaties na ons kunnen
genieten bij deze mooie vereniging”.
Met sportieve groet,
Marcha van Veen
Voorzitter Businessclub

‘Laten we het eens anders
doen‘; als u de gids heeft
gelezen, gooi hem niet weg
maar geef hem door”!

Voorzitter Businessclub Marcha van Veen
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JEUGDAFDELING
VOORZITTER
Arie Lodder
Mob. 06-20619796
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Wim Vaandrager
(Junioren en Pupillen)
Tel. 0180-423021

DAMESAFDELING

Voetbalvereniging Rijsoord

Algemene clubinformatie

VOORZITTER
Bram Lindthout
Tel. 0180-426890
Mob. 06-27440784
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Lydia Markus
(Dames)
Tel. 0180-422678

SUPPORTERSVERENIGING
OPGERICHT
15 mei 1924

BESTUUR V.V. RIJSOORD

SPORTCOMPLEX
Vlasstraat 1a, RIDDERKERK
(wijk Rijsoord)
CORRESPONDENTIEADRES
Postbus 2017, 2980 CA RIDDERKERK
TELEFOONNUMMER
Sportpark: 0180-420070
INTERNET
www.vv-rijsoord.nl
E-MAILADRES

VOORZITTER
Ramon de Borst
Mob. 06-52518903
VICE-VOORZITTER
Emo van Dijk
Tel. 0180-434269

teams
teams
team
teams
teams

SECRETARIS
Leo de Groot
Mob. 06-46165428

BUSINESS CLUB RIJSOORD

SECRETARIS
Gerda Kranendonk
Mob. 06-23559959

VOORZITTER
Marcha van Veen
Mob. 06-42605069

PENNINGMEESTER
Piet van der Meulen
Mob. 06-53913290

SECRETARIS
Denise Bazen
Mob. 06-52433959

WEDSTRIJDSECRETARIAAT /
LEDENADMINISTRATIE
Lydia Markus / Senioren en Dames
Tel. 0180-422678

PENNINGMEESTER
Remco van den Bogerd
Mob. 06-55830056

info@vv-rijsoord.nl
AANTAL LEDEN
670
Senioren
11
Junioren
7
Dames
1
Meisjes
2
Pupillen
14

VOORZITTER
Andre van de Wulp
Mob. 06-53731848

TECHNISCHE COMMISSIE
Emo van Dijk
Gerard Sluimers
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Routebeschrijving
KOMENDE VANUIT GORINCHEM (RICHTING ROTTERDAM)
Tunnel onder de Noord, afslag Ridderkerk, verkeerslichten linksaf,
verkeerslichten rechtsaf (Rotterdamseweg), verkeerslichten linksaf
(Vlietlaan), drie rotondes rechtdoor, verkeerslichten linksaf (Vondellaan), rotonde rechtdoor, volgende rotonde (na Shell pomp) linksaf,
viaduct over, verkeerslichten linksaf (Rijkstraatweg), na Honda dealer
LOS linksaf (Linnenstraat). Het complex bevindt zich aan het einde
van de Linnenstraat.

KOMENDE VANUIT DE HEINENOORDTUNNEL
Richting Europoort/Den Haag/Utrecht, afslag Utrecht/Nijmegen,
afslag Barendrecht (afrit 20), verkeerslichten rechtsaf (richting
Ridderkerk/Rijsoord), verkeerslichten linksaf (richting Ridderkerk/
Rijsoord), bij rotonde rechtsaf (richting Ridderkerk/Rijsoord), einde
weg linksaf Rijkstraatweg; (denk aan snelheidslimiet 50 km!) na ongeveer 3 km na Honda dealer LOS linksaf (Linnenstraat). Het complex
bevindt zich aan het einde van de Linnenstraat.

KOMENDE VANUIT UTRECHT/ROTTERDAM VIA BRIIENENOORDBRUG
Richting Dordrecht/Breda, afslag Hendrik-Ido-Ambacht (afrit 23),
rechts aanhouden Heerjansdam/Ridderkerk-Rijsoord, verkeerslichten
rechtsaf (richting Ridderkerk/Rijsoord), na ca. 2 km (denk aan snelheidslimiet 50 km!) voor Honda dealer LOS rechtsaf (Linnenstraat).
Het complex bevindt zich aan het einde van de Linnenstraat.

KOMENDE VANUIT BREDA (RICHTING ROTTERDAM)
afslag Hendrik-Ido-Ambacht (afrit 23), bij stoplichten T-kruising
linksaf, verkeerslichten rechtsaf (richting Ridderkerk/Rijsoord), na
ca. 2 km (denk aan snelheidslimiet 50 km!) voor Honda dealer LOS
rechtsaf (Linnenstraat). Het complex bevindt zich aan het einde van
de Linnenstraat.
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“In mijn drive om doelen snel te bereiken
vergat ik wel eens te communiceren”

Voorzitter Ramon de Borst
Voor dit interview worden aan voorzitter Ramon de Borst
dezelfde vragen voorgelegd als aan trainer Steef Buijs.
Maar natuurlijk zijn de antwoorden niet hetzelfde. En
vandaag is het sportveld van de v.v. Oranje Wit de locatie
waar het gesprek plaatsvindt. Ditmaal voor de finale van
de V.V. Rijsoord tegen GJS in het kader van het Zilveren
Crab toernooi. Een toernooi, wat Rijsoord overigens zou
winnen. Dat Ramon de Borst wel eens vergat te communiceren was een antwoord op een vraag, waarop later in
dit interview teruggekomen zal worden.
VOORZITTER BIJ RIJSOORD
Zoals zoveel vaders kwam ook Ramon in contact met de
V.V. Rijsoord toen zijn zoon Sepp ging voetballen. “We
wonen in Rijsoord en toen Sepp ging voetballen was de
keuze van vereniging niet zo moeilijk. Rijsoord ligt dan
voor ons om de hoek. Sepp is al op zijn vierde jaar gaan
voetballen en dus lopen we alweer zo’n tien jaar op de
vereniging rond.” Inmiddels is De Borst aan zijn laatste
jaar van de eerste termijn van zijn voorzitterschap bezig
en kent hij de vereniging vele malen beter dan tien jaar
geleden. Dus kunnen hem wel wat bijzondere vragen worden voorgelegd. Ramon: “Allereerst wil ik opmerken dat
dit jaar het laatste van mijn eerste termijn als voorzitter
is. Ik zal mij echter zeker weer herkiesbaar stellen tijdens
de algemene ledenvergadering later dit jaar.
AMBITIES
Je vraagt mij wat de ambities voor het eerste elftal zijn
dit seizoen. Ik denk dat een plaats bij de eerste drie
mogelijk moet zijn. Natuurlijk realiseer ik mij dat deze
eerste klasse zwaarder is dan die van Zuid, maar daar hebben ook de andere tegenstanders last van. We hebben aan
het begin van dit seizoen een nieuw team geformeerd en
ik denk dat we met dit team op hetzelfde niveau zitten
als het team in de hoofdklasse. En dan natuurlijk dan wel
het team uit de eerste helft van het seizoen.” De Borst
wijst ook op het feit dat de laatste jaren na de winterstop nauwelijks punten werden verzameld. “Zelfs in het
jaar van het kampioenschap pakten we na de winterstop
maar negen punten. Onbegrijpelijk dat dit steeds weer
gebeurde. Als we dat nu eens kunnen voorkomen, dan
maken we een goede kans op een hoge positie op de
ranglijst. De tijd zal het leren.”
Als voorzitter is hij tevreden met de keuze van Steef Buijs
als de nieuwe trainer van de vereniging. “We hebben hem
gekozen uit een grote groep belangstellenden”, vertelt
Ramon de Borst. “Qua persoonlijkheid en denkwijze past
Steef prima bij onze vereniging en het nieuwe team,
waarmee hij gaat werken. Een man die rust uit straalt
en dat kan alleen maar positief op een team werken. Ik
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heb al enkele keren bij een training staan kijken en dat
geeft mij een goed gevoel. Als bestuur hebben wij veel
vertrouwen in onze nieuwe trainer.”
UITDAGINGEN
De uitdagingen van een voorzitter zijn natuurlijk anders
dan die van een trainer. Steef Buijs ziet zijn grootste
uitdagingen natuurlijk in goede resultaten met het eerste team, maar Ramon de Borst heeft wat dat aangaat
een bredere kijk. “Het eerste is natuurlijk wel belangrijk, alleen ben ik geen voorzitter van het eerste elftal,
maar van de hele vereniging. Dus liggen mijn uitdagingen ook op een ander niveau. Zo wilde ik als voorzitter
het bestuur verjongen, zorgen voor een grotere groep
vrijwilligers en het clubgebouw renoveren en daarmee
de kleedkamers aanpakken”, aldus de voorzitter van de
V.V. Rijsoord. “In het bestuur zitten inmiddels wat jongere bestuursleden en ook met de vrijwilligers loopt het
lekker. In tegenstelling tot de landelijke tendens hebben wij nog geen klagen over vrijwilligers. In de kantine
hebben we veel nieuwe vrijwilligers aan het werk gekregen en dat is een goed teken. Verder hebben we een
coördinator voor de vrijwilligers en ook nog eens een
vertrouwenspersoon. Dat laatste is erg belangrijk, zeker
in verband met de nieuwe wetgeving op het gebied van
de privacygegevens.”
KARAKTER
De vraag over welke karaktereigenschappen van hem het
beste bij de vereniging passen levert een onverwacht
antwoord op. Ramon is een voorzitter, die dingen wil
veranderen en soms gaat dat minder snel dan hij zich
zou wensen. “Dat komt omdat iedereen binnen de vereniging er wel wat van moet vinden. Dat ben ik binnen
mijn werk niet gewend en ik wil de vereniging eigenlijk
aansturen zoals je dat met een bedrijf doet. Maar dat
werkt maar ten dele. Ik heb daar in het eerste jaar wel
wat missertjes gemaakt. Als het niet snel genoeg naar
mijn zin ging vergat ik wel eens te communiceren. Ik let
daar nu wel meer op en gelukkig is ook de secretaris er
nog op mij hierop te wijzen.”
LEUKE CLUB
Voorzitter Ramon noemt Rijsoord een leuke club, waarbij
het resultaat van het eerste elftal niet de thermometer
van de vereniging is. “Met een nederlaag van het eerste elftal verliest niet de hele vereniging. Gelukkig niet,
want er gebeuren heel veel positieve dingen. Rijsoord
is een leuke club, die met alle lagen van de bevolking
op een sociale manier kan en wil omgaan. Het gaat niet
alleen om voetbal. Er is veel meer en daar voel ik mij als
voorzitter heel prettig bij. Houden zo.”

“Altijd jezelf blijven”

Trainer Steef Buijs
Het is kort voor de eerste wedstrijd in het kader van het
Zilveren Crab toernooi in Dordrecht als we aanschuiven
voor een gesprek ten behoeve van deze presentatiegids.
Na enkele jaren Gijs Zwaan te hebben aangehoord is het
wel eens leuk om een andere trainer aan het woord te
laten. Een ander gezicht waarachter andere ideeën schuil
gaan. In dit eerste interview wordt een klein tipje van de
sluier opgelicht. Wel wordt duidelijk tijdens het gesprek
dat Steef Buijs naar buiten altijd zichzelf wil blijven. Een
man, die rust uitstraalt en zich niet snel gek laat maken.
Deze zomer kwam Steef Buijs over van de v.v. Nieuwenhoorn, waar hij enkele jaren trainer was. De 59-jarige
trainer mag zich best succesvol noemen in het amateurvoetbal. Zelf was hij ook een gerespecteerd voetballer.
Ooit als jeugdspeler begon hij bij Slikkerveer, waar hij al
op jonge leeftijd in het eerste elftal speelde. Daarna ging
hij naar Heerjansdam om na enkele jaren profvoetballer
bij Excelsior te worden. Hij sloot zijn actieve voetbalcarrière af bij Kozakken Boys. Zijn prestaties binnen het
amateurvoetbal waren niet onopgemerkt gebleven, want
hij bracht het zelfs tot de nationale selectie van het amateurvoetbal. En dat de appel niet ver van de boom valt
bewijst zijn zoon Jordy, die deze zomer een nieuwe carrière in Japan is gestart. “We zijn nog niet in Japan naar
een wedstrijd geweest, want daarvoor voetbalt Jordy er
nog te kort. Maar als het enigszins kan wil ik hem graag
in die nieuwe omgeving bezig zien”, aldus Steef Buijs.
TRAINER BIJ RIJSOORD
Na zijn actieve voetbalcarrière koos Buijs voor het trainerschap en ook daarin mag hij succesvol genoemd worden. Hij heeft een indrukwekkend curriculum vitae als
het gaat om het trainerschap. Na VVGZ (3 jaar) – RVVH
(2 jaar) – sc Feyenoord (3 jaar) – Barendrecht (2 jaar) –
Slikkerveer (5 jaar) – Brielle (6 jaar) en Nieuwenhoorn
(2 jaar) is Rijsoord zijn volgende club. Een van de eerste
vragen is waarom de v.v. Rijsoord zijn club geworden is.
“Nou, dat is niet zo moeilijk. De vereniging klopte als
eerste bij mij aan met de vraag of ik de nieuwe trainer
wilde worden. Toen speelde Rijsoord nog in de hoofdklasse. De gesprekken verliepen goed en we kwamen er
al snel uit”, legt Steef Buijs uit. “Ik kende de vereniging
alleen maar van buiten, zoals zoveel dat met een vereniging hebben. Ik vond dat de club het goed deed in
de hoofdklasse. Mooi om te zien hoeveel punten er tot
aan de winterstop werden verzameld. En er zaten toch
clubs in waarvan je niet zomaar wint. Jammer dat het in
de tweede helft van het seizoen dan minder gaat en je
uiteindelijk degradeert, maar je mag zeggen dat je het
goed gedaan hebt.”

Steef Buijs was ook betrokken bij het samenstellen van
de nieuwe selectie. “Ik had regelmatig overleg met de
technische staf over welke spelers wij graag in de selectie
zouden willen hebben. Natuurlijk wil je als trainer veel
meer, maar ik realiseer mij ook dat bij de v.v. Rijsoord er
grenzen aan de uitgaven zijn. Daar moet je reëel in zijn.”
Tijdens de gesprekken zijn er geen ambities uitgesproken.
De nieuwbakken trainer geeft aan dat het vertrekpunt de
eerste klasse is en dat van week tot week bekeken moet
worden wat de stand van zaken is. “Natuurlijk voel ik
dat de vereniging de ambities heeft om hogerop te gaan,
maar het is zeker geen must. Een goed seizoen in de
eerste klasse is net zo goed. We hebben nu enkele oefenwedstrijden tegen goede tegenstanders achter de rug
en dan zie je dat sommige zaken goed gaan en andere
verbeterd moeten worden. Ik probeer zoveel als mogelijk
alle spelers aan bod te laten komen om een goed beeld
van iedereen te krijgen. Wat zijn de sterke en zwakke
punten van een speler. Daar gebruik je de aanloop naar
een nieuwe competitie voor en de uitslagen zijn dan minder belangrijk. We beginnen straks in de eerste klasse
en het is een loodzware afdeling met veel goede teams.
Ik hoop dat we een goede middenmoter kunnen zijn en
vandaaruit kijken we verder.”
PRESTATIES
Hoe kijkt de trainer aan tegen de rol van een eerste elftal
binnen een vereniging. Hangt het succes van de vereniging af van de prestaties van het eerste elftal of gaat die
gedachte niet op? Steef Buijs is er duidelijk in: “Ik loop
nu een paar weken bij deze vereniging rond en ken hem
natuurlijk nog niet als mijn broekzak. Maar uit hetgeen ik
zie en wat ik tijdens gesprekken hoor denk ik niet dat het
succes van de vereniging Rijsoord afhankelijk zijn van de
prestaties van het eerste elftal. Natuurlijk zal een goed
seizoen meer publiek naar de Vlasstraat trekken, maar
verder zijn veel meer factoren van belang om een vereniging succesvol te maken. Dat zit wel goed bij deze club.”
KARAKTER
De toeschouwers langs de velden zullen trainer Steef
Buijs niet snel ‘uit zijn dak’ zien gaan. Hij straalt rust uit
en op die manier stuurt hij het elftal aan. “Natuurlijk zal
het wel eens spetteren in een rust of na afloop van een
wedstrijd. Maar dat doe ik alleen in het bijzijn van mijn
spelers en dat blijft binnen de muren van de kleedkamer.
Als ik uit de kleedkamer kom ben ik weer rustig. Dat is
mijn karakter en dat verander je niet meer. Binnen de
spelersgroep zal ik mijn ambities uitdragen en die kennen
ze. We gaan voor een goed seizoen in de eerste klasse
met een blik naar een hogere klasse. Dat zou een goede
mix moeten zijn.”
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CONTACT
T: +31 78 6429656
F: +31 78 6429686
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2980 GE Ridderkerk
0180 412127
info@kievitkozijn.nl
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SPECIALIST IN HEAT EXCHANGERS SINCE 1955
VE Group
Bunschotenweg 110
NL-3089 KC Rotterdam
+31 10 429 96 66
+31 10 429 31 90
info@ve-groep.nl

Seizoen 2018-2019

Informatie selectie Rijsoord 1
RIJSOORD 1
SELECTIESPELERS
SEIZOEN 2018 – 2019
Patrick Berends
Darlyson Gerardus
Berry de Groot
Mike van Gool
Stefan Ooms
Khalid Rahli
Niels Groeneveldt
Stefan Havelaar
D’Angelo Silva
Romain van Bruggen
Mike van Dongen
Ard Hartman
Zepp Jacobs
NIEUWE SPELERS
Ragip Özrak
Patrick Zoutewelle
Nelson Costa de Brito
HOOFDSPONSOR:
VULKAN Benelux, Alblasserdam
SUBSPONSOR:
Rabobank, Barendrecht
Schouten Zekerheid, Capelle ad IJssel
VOR Van Ooijen BV,
Groente & Fruitimport Rijsoord
SPONSOR UITGAANSTENUE 1e ELFTAL
Rederij De Jong, Rotterdam
KLEDINGSPONSOR
Kelme, Barendrecht
CLUBKLEUREN V.V. RIJSOORD
Thuis tenue:
Blauw shirt, witte broek, blauwe kousen
Uit tenue:
Wit shirt, blauwe broek, witte kousen

BEGELEIDINGSTEAM
Trainer
Steef Buijs (1e seizoen)
Assistent Trainer
Marco Nijssen (3e seizoen)
Keeperstrainer
Hans-Willem Mallon (1e seizoen)
Verzorger
Iris van de Giesen (1e seizoen)
Teamleider
Ed Bestebreurtje (5e seizoen)
Trainer 2e elftal
Cees van den Heerik (3e seizoen)
WEDSTRIJDINFO RIJSOORD 1
Op donderdagavond kan teamleider
Ed Bestebreurtje, na 21.30 uur,
inlichtingen verstrekken over de
wedstrijdselectie voor zaterdag.
Hij is bereikbaar via tel. 0180-420070

Melvin Zaalman
Jimmy van de Vaart
Casper Gerritse
Rick Drenth
Sander Top
Desley de Wolf
VERTROKKEN SPELERS
Michael Bekkers
Ibrahim El Koubai
Desley Hoogendijk
Donovan Lijoe Anjie
Chris Promes
Siebren Hoekstra
Yuki Hosaka
Jordi Lingen
Dean Tokarijo
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“Dankzij slimme
technologie kan een
chip nu de was doen.”
Als het gaat over groei dan luister je eerder naar andere ondernemers dan naar een bank. Kijk
hoe ondernemers elkaar verder brengen op rabobank.nl/groei.

Kom maar op met de toekomst

Marc Nieuwland
Eigenaar textielwasserij Newasco

Seizoen 2018-2019

Competitie-indeling Rijsoord 1
Eerste klasse B
Vereniging	Plaats
BVCB

Bergschenhoek

Brielle

Brielle

Deltasport

Vlaardingen

Die Haghe

Den Haag

Forum Sport Voorburg
Heinenoord

Heinenoord

Honselersdijk Honselersdijk
Kloetinge

Kloetinge

De Meeuwen Zoutelande
Portugaal

Portugaal

Rijsoord

Ridderkerk

RVVH

Ridderkerk

SHO

Oud Beijerland

Westlandia

Naaldwijk

Onze tegenstanders:
Sportvereniging BVCB
Sporthoekpad 1
2661 GV Bergschenhoek
T: 010-5225484
www.bvcb.nla

vvKloetinge
Sportpark Wesselopark
Noordeinde 5c
4481 BJ Kloetinge
T: 0113 – 213173
www.vvkloetinge.nl

VV Brielle
Geuzenpark 2
3237 KN Vierpolders
Telefoon 0181-820180
www.vvbrielle.nl

Voetbalvereniging De Meeuwen
Sportpark D’n Hooghe Hilt
Westkapelseweg 24
4374 BB Zoutelande
T: 0118-562554
www.vvdemeeuwen.nl

Sv Deltasport
Sportpark De Broekpolder
Kooikersweg 2
Vlaardingen
T: 010 - 475 00 77
www.svdeltasport.nl

PSV Poortugaal
Sportpark Polder Albrandswaard
Albrandswaardseweg 84a
3172 XC Poortugaal
T: 010-5017798
www.psvpoortugaal.nl

sv Die Haghe
Sportpark “Ockenburgh”
Wijndaelerweg 9
2554 BZ ’s-Gravenhage
T: 070 - 323 05 12
www.svdiehaghe.nl

V.V. Rijsoord
Sportpark Rijsoord
Vlasstraat 1/A
2988 XR Ridderkerk
T: 0180-420070
www.vv-rijsoord.nl

Forum Sport
Prins Bernhardlaan
2271 AC Voorburg
T: 070-3864302
www.forumsport.nl

RVVH
Sportlaan 12
2900 AA Ridderkerk
T: 0180-428141
www.rvvh.nl

SV Heinenoord
Tienvoet 4
3274 BN Heinenoord
T: 0186-601398
www.svheinenoord.nl

v.v. SHO
Sportpark De Kikkershoek
Langeweg 18
3262 LE Oud-Bijerland
T: 0186-613053
www.vvsho.nl

S.V. Honselersdijk
De Strijphorst 2
2675 WN Honselersdijk
T: 0174-626272
www.svhonselersdijk.nl

R.K.V.V.-Westlandia
Sportpark De Hoge Bomen
2671 NZ Naaldwijk
T: 0174-626638
www.rkvv-westlandia.nl
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EEN ZWARE DOBBER?
Tijd om eens
langs te komen...
WWW.VANGASTEL-BAL.NL

Het leven ziet er mooier uit in een BMW.
Bannepoort 2 GORINCHEM 4205 MZ
Telefoon: 0183-624011 Fax: 0183-621666
WWW.BERGWERFFBMW.NL

Competitie-programma
Rijsoord 1
Speelronde

datum

1

22-sep

2

29-sep

3

06-okt

4

13-okt

5

20-okt

6

27-okt

7

03-nov

8

17-nov

9

24-nov

10

01-dec

11

08-dec

12

15-dec

13

19-jan

14

26-jan

15

02-feb

16

09-feb

17

16-feb

18

09-mrt

19

16-mrt

20

23-mrt

21

06-apr

22

13-apr

23

20-apr

24

11-mei

25

18-mei

26

25-mei

Thuis

Uitwedstrijden

RVVH
Die Haghe
Rijsoord
De Meeuwen
Forum Sport
Honselersdijk
Rijsoord
Kloetinge
Rijsoord
Brielle
Heinenoord
Poortugaal
Rijsoord
Honselersdijk
RVVH
Deltasport
Rijsoord
Westlandia
RVVH
Honselersdijk
Rijsoord
RVVH
RVVH
De Meeuwen
Rijsoord
Die Haghe
Heinenoord
De Meeuwen
Rijsoord
Heinenoord
Rijsoord
Deltasport
Kloetinge
BVCB
Heinenoord
SHO
Rijsoord
BVCB
Poortugaal
Westlandia
Rijsoord
Poortugaal
Die Haghe
De Meeuwen
Rijsoord
Forum sport
Poortugaal
De Meeuwen
Rijsoord
SHO
SHO
De Meeuwen

INHAAL / BEKERPROGRAMMA:
WINTERSTOP:
INHAAL / BEKERPROGRAMMA:
INHAAL / BEKERPROGRAMMA:
VOORJAARSVAKANTIE:
NACOMPETITIE:

Deltasport
Rijsoord
Brielle
Poortugaal
SHO
Rijsoord
Brielle
RVVH
Kloetinge
Honselersdijk
BVCB
Rijsoord
Deltasport
BVCB
Heinenoord
Rijsoord
SHO
Kloetinge
Forum Sport
Rijsoord
Kloetinge
Poortugaal
Poortugaal
Rijsoord
De Meeuwen
Brielle
Honselersdijk
Rijsoord
Kloetinge
Brielle
Forum Sport
De Meeuwen
De Meeuwen
Rijsoord
Brielle
Rijsoord
Kloetinge
Die Haghe
Die Haghe
Rijsoord
BVCB
Honselersdijk
RVVH
Rijsoord
SHO
Poortugaal
Westlandia
Rijsoord
Brielle
Die Haghe
Kloetinge
Rijsoord

Poortugaal
Honselersdijk
BVCB
Kloetinge
Die Haghe
Brielle
Deltasport
Poortugaal
SHO
Heinenoord
Deltasport
SHO
Kloetinge
RVVH
Die Haghe
Portugaal
BVCB
RVVH
Poortugaal
SHO
Deltasport
Forum Sport
Westlandia
Kloetinge
Deltasport
Honselersdijk
Forum Sport
Poortugaal
SHO
Honselersdijk
Heinenoord
Kloetinge
Poortugaal
Brielle
BVCB
Westlandia
Forum Sport
Brielle
RVVH
SHO
Heinenoord
Die Haghe
Brielle
BVCB
Heinenoord
Brielle
Kloetinge
SHO
BVCB
Poortugaal
RVVH
Brielle

SHO
BVCB
Forum Sport
RVVH
Kloetinge
Deltasport
Honselersdijk
Die Haghe
Forum Sport
Die Haghe
Die Haghe
Kloetinge
De Meeuwen
Heinenoord
Forum Sport
Westlandia
Honselersdijk
Brielle
Westlandia
Deltasport
De Meeuwen
Die Haghe
Die Haghe
Heinenoord
Westlandia
Poortugaal
BVCB
Deltasport
Poortugaal
Die Haghe
Brielle
Westlandia
Westlandia
Honselersdijk
Honselersdijk
Kloetinge
De Meeuwen
Honselersdijk
Forum Sport
Kloetinge
SHO
Forum Sport
Forum Sport
Deltasport
De Meeuwen
Kloetinge
Forum Sport
Heinenoord
Deltasport
Kloetinge
Westlandia
Heinenoord

Westlandia
Brielle
Die Haghe
SHO
Westlandia
De Meeuwen
BVCB
Forum Sport
Westlandia
BVCB
RVVH
Westlandia
Poortugaal
Forum Sport
BVCB
De Meeuwen
Deltasport
Die Haghe
Die Haghe
BVCB
BVCB
Brielle
Brielle
Deltasport
BVCB
Heinenoord
Brielle
SHO
Westlandia
Forum Sport
Honselersdijk
Poortugaal
SHO
Die Haghe
RVVH
Poortugaal
Poortugaal
Heinenoord
Heinenoord
BVCB
De Meeuwen
RVVH
Westlandia
SHO
Honselersdijk
RVVH
RVVH
BVCB
Heinenoord
RVVH
Forum Sport
BVCB

De Meeuwen
Forum Sport
Honselersdijk
Westlandia
Poortugaal
BVCB
Heinenoord
Westlandia
Poortugaal
RVVH
Honselersdijk
De Meeuwen
SHO
Brielle
Brielle
Kloetinge
Heinenoord
Forum Sport
Brielle
Heinenoord
SHO
Westlandia
Honselersdijk
BVCB
SHO
RVVH
Die Haghe
Westlandia
Deltasport
RVVH
BVCB
SHO
Deltasport
Heinenoord
Die Haghe
Forum Sport
Westlandia
RVVH
Honselersdijk
Deltasport
Deltasport
Brielle
Poortugaal
Kloetinge
BVCB
Die Haghe
Die Haghe
Deltasport
Honselersdijk
Forum Sport
Die Haghe
Honselersdijk

Kloetinge
Heinenoord
Heinenoord
Deltasport
RVVH
Heinenoord
De Meeuwen
SHO
De Meeuwen
Deltasport
Brielle
Forum Sport
Westlandia
Die Haghe
Honselersdijk
SHO
De Meeuwen
Poortugaal
Kloetinge
De Meeuwen
Heinenoord
Honselersdijk
Forum Sport
SHO
Kloetinge
Forum Sport
RVVH
Kloetinge
De Meeuwen
BVCB
Die Haghe
RVVH
RVVH
Forum Sport
Deltasport
De Meeuwen
SHO
Deltasport
Brielle
De Meeuwen
Kloetinge
Westlandia
Honselersdijk
Heinenoord
Deltasport
Westlandia
Brielle
Honselersdijk
De Meeuwen
Westlandia
Poortugaal
Deltasport

10 november 2018.
16 december 2018 t/m 18 januari 2019.
23 februari 2019 en 30 maart 2019.
28 april 2019 en 4 mei 2019.
21 april t/m 10 mei 2019.
1 juni 2019.
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Cees van der Steen_vv Rijsoord presentatiegids 2015.indd 4

1-9-2015 14:30:35

Wie scoort er

zelfs in de rust en na het eindsignaal?
Voor een breed
assortiment food en
non-food artikelen,
waarmee elke
sportliefhebber
tevreden kan zijn.

www.kreko.nl

VHC Kreko_ADV_136x92_voetbal.indd 1

20-08-18 13:42

Nieuwe spelers selectiegroep Rijsoord 1

Mogen wij ons even voorstellen….

Jimmy v.d. Vaart
24 jaar - (Delta Sport)

DESLEY DE WOLF
28 jaar - (Heinenoord)

CASPER GERRITSE
28 jaar - (Slikkerveer)

SANDER TOP
20 jaar - (Rijsoord)

PATRICK ZOUTEWELLE
26 jaar - (VVGZ)

RICK DRENTH
21 jaar - (Slikkerveer)

MELVIN ZAALMAN
30 jaar - (Heinenoord)

NELSON COSTA DE BRITO
25 jaar - (Brielle)

RAGIP öZRAK
28 jaar - (Brielle)

Selectiegroep Rijsoord 1

Mogen wij ons even voorstellen….

Stephan Ooms
30 jaar

Ard Hartman
30 jaar

Mike van Gool
36 jaar

Romain v. Bruggen
27 jaar

Mike van Dongen
28 jaar

Khalid Rahli
29 jaar

D’Angelo Silva
22 jaar

Patrick Berends
24 jaar

Darlison Gerardus
25 jaar

Selectiegroep Rijsoord 1

Mogen wij ons even voorstellen….

Zepp Jacobs
24 jaar

Berry de Groot
32 jaar

Stefan Havelaar
21 jaar

Niels Groeneveldt
21 jaar

Steef Buijs
Trainer

Marco Nijssen
Assistent trainer

Iris v.d. Giessen
Verzorgster

Ed Bestebreurtje
Teamleider

Hans-Willem Mallon
Keeperstrainer

Selectie Rijsoord 1 -

Boven: Melvin Zaalman, Rick Drenth, Ard Hartman, Patrick Berends, Darlison
Midden: Jimmy van de vaart, Stephan Ooms, Romain van Bruggen, Ragip Özrak, Patrick
Onder: Mike van Dongen, Berry de Groot, Iris van de Giessen, Marco Nijssen, Steef Bu

Seizoen 2018 - 2019

n Gerardus, D’Angelo Silva, Nelson Costa de Brito, Zepp Jacobs, Sander Top,
Zoutewelle, Desley de Wolf, Stefan Havelaar, Khalid Rahli, (afwezig Niels Groeneveldt)
uijs (trainer), Hans-Willem Mallon, Ed Bestebreurtje, Mike van Gool, Casper Gerritsen

www.hotelridderkerk.nl
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INQAR, UW PARTNER IN MOBILITEIT
INQAR Nooteboom betekent keuze en kwaliteit. Wij leveren creatieve en
vernieuwende mobiliteitsoplossingen aan particulier en het bedrijfsleven.
Een persoonlijke benadering is een startpunt, kwaliteit in ad hoc maatwerk
ons én uw eindpunt. De INQAR-kwaliteit laat zich altijd zien: vanaf de
reservering, de rij-ervaring onderweg, tot aan facturatie achteraf.

Mobiliteit op maat van één dag tot één jaar
Shortlease, een flexibel contract én toch
beheersbare kosten
Wagenparkbeheer.

TEL. 0180-415300
WWW.INQAR-NOOTEBOOM.NL

1-9-2015 14:31:24

Selectie Rijsoord 2
Het wordt nu weer eens tijd!
Rijsoord: Het seizoen 2018 2019 is begonnen voor Rijsoord 2, de technische staf staat o.l.v.
trainer/coach Cees van den Heerik geassisteerd door Sander Willemstein en Mathhijs Kruithof.
Assistent scheidsrechter Wim Velthuizen en Jeffrey Vaandrager (verzorger) maken het team
compleet.
Het seizoen zal met een 18 koppige selectie gaan beginnen waarin jeugd samen met
ervaring een juiste mix moet zijn. Ook nu is
Rijsoord 2 weer ingedeeld in de reserve 1e
klasse A, en dat betekent weer een aantal
wedstrijden naar Zeeland (7x). Dit seizoen
is er gekozen om niet gelijktijdig met het
eerste elftal thuis te spelen. De aanvangstijd
voor onze thuiswedstrijden blijft voorlopig
wel om 12.00 uur.
In deze klasse zullen we weer een rol van
betekenis proberen te spelen, maar allereerst
zal er gewerkt moeten worden aan een collectief team. Dat vormt de basis wat dan als

team de punten moet gaan pakken. Inmiddels zijn er al een aantal trainingen voorbij
en wedstrijden gespeeld. En begint de vorm
te komen.
Het seizoen 2017-2018 werd afgesloten
met een vijfde plek, zonder prijzen dus. ‘het
wordt nu weer eens tijd om in het nieuwe
seizoen voor de prijzen te gaan spelen’, aldus trainer/coach Cees van den Heerik. Dat
betekent zolang mogelijk meedoen voor het
kampioenschap, en dat moet haalbaar zijn
als we niet te veel schorsingen en blessures
krijgen want ook dat is van invloed op onze
prestaties.

Het wedstrijdprogramma leest u op de volgende pagina. Kortom er staat ons weer een
leuk seizoen te wachten en we hebben er
veel zin in. Maar zoals altijd weten we pas
aan het eind van het seizoen of we onze
doelstelling hebben waargemaakt.
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Perfect
in Balans.

Balans is een belangrijk gegeven in onze branche. Zo is er de balans
tussen persoonlijk contact en professionaliteit, tussen pro-activiteit en
procedures en tussen frisse ideeën en gedegen kennis. Wat dit concreet
betekent? Dat wij u graag met onze kennis en kunde terzijde staan. Als
een vertrouwd adres voor al uw financiële vraagstukken. Zodat er een
goede balans ontstaat tussen uw kapitaal en onze expertise.

Kastanjelaan 8a, 2982 CM Ridderkerk | Telefoon 0180 - 42 23 99 | info@vandrielenpartners.nl | www.vandrielenpartners.nl

Seizoen 2018-2019

Competitie-indeling Rijsoord 2
Eerste klasse A

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Vereniging	Plaats
Serooskerke

Serooskerke

22 september 2018
29 september 2018
6 november 2018

Desk 3

Kaatsheuvel

10 november 2018 INHAAL / BEKERPROGRAMMA

Eboh 2

Dordrecht

Tern.Boys 2

Terneuzen

13 oktober 2018
20 oktober 2018
27 oktober 2018
3 november 2018
17 november 2018
24 november 2018
1 december 2018
8 december 2018
15 december 2018

Heerjansdam 2 Heerjansdam
Bruse Boys 2

Bruinisse

Ssv’65 2

Goes

Pelikaan 3

Zwijndrecht

De Meeuwen 2 Zoutelande
Mzc’11 2

Zierikzee

Vvgz 3

Zwijndrecht

Walcheren 2

Vlissingen

Zwaluwe 2

Lage Zwaluwe

Rijsoord 2

Ridderkerk

14:30 uur
12:00 uur
12:00 uur

14:45 uur
12:00 uur
12:00 uur
12:00 uur
12:00 uur
12:00 uur
12:00 uur
12:30 uur
12:00 uur

Serooskerke 2
Rijsoord 2
Rijsoord 2

DESK 3
Rijsoord 2
EBOH 2
Tern.Boys 2
Rijsoord 2
Rijsoord 2
Rijsoord 2
Bruse Boys 2
Rijsoord 2

Rijsoord 2
De Meeuwen 2
Zwaluwe 2

Rijsoord 2
MZC’11 2
Rijsoord 2
Rijsoord 2
Pelikaan 3
Heerjansdam 2
Walcheren 2
Rijsoord 2
VVGZ 3

16 december 2018 t/m 18 januari 2019 WINTERSTOP
19 januari 2019
26 januari 2019
2 februari 2019
9 februari 2019
16 februari 2019

15:00 uur
12:00 uur
15:00 uur
12:00 uur
16:15 uur

SSV’65 2
Rijsoord 2
Pelikaan 3
Rijsoord 2
De Meeuwen 2

Rijsoord 2
Tern.Boys 2
Rijsoord 2
Serooskerke 2
Rijsoord 2

23 februari 2019 en 30 maart 2019 INHAAL / BEKERPROGRAMMA
9 maart 2019
16 maart 2019
23 maart 2019

12:00 uur
12:00 uur
12:00 uur

MZC’11 2
Rijsoord 2
Rijsoord 2

Rijsoord 2
EBOH 2
SSV’65 2

28 april 2019 en 4 mei 2019 INHAAL / BEKERPROGRAMMA
6 april 2019
13 april 2019
20 april 2019

11:00 uur
12:00 uur
12:45 uur

VVGZ 3
Rijsoord 2
Walcheren 2

Rijsoord 2
Bruse Boys 2
Rijsoord 2

21 april t/m 10 mei 2019 VOORJAARSVAKANTIE
11 mei 2019
18 mei 2019
25 mei 2019

12:00 uur
12:00 uur
12:30 uur

Heerjansdam 2 Rijsoord 2
Zwaluwe 2
Rijsoord 2
Rijsoord 2
DESK 3

1 juni 2019 NACOMPETITIE
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voor: Het nieuw aanbrengen, renoveren, repareren en onderhouden van
kkingen, shingles en kunststof dakbedekkingen • Stalen dak- en wande en dakbestrating • Zowel bedrijf als particuier
18-8-2015 20:20:23

Noldijk 94a • 2991 VL Barendrecht
Fax 0180 - 62 00 26

Ross Lovell
viert
feest
0180 - 61 96 95
H.D.O. Dakbedekkingen b.v.

INTERNATIONAL FOOD
FORWARDERS
Wij bestaan 4 jaar en vieren dat

H.D.O. dé specialist voor: Het nieuw aanbrengen, renoveren, repareren en onderhouden van
metdakbedekkingen
muziek, gezelligheid
en
• Stalen dak- en wandbitumineuze dakbedekkingen,
en kunststof
P.O. Boxshingles
321 - 2980
AH Ridderkerk
beplating • Dakisolatie en dakbestrating • Zowel bedrijf
particuier
een als
heerlijk
walking diner

Tel: +31 180 495000 - Fax: +31 180 495099 - info@extraco.nl - www.extraco.nl

voor maar €69,50 p.p.(excl. drankjes).

HDO.indd 1

• accountancy en advies
• administratieve dienstverlening
• belastingadvies
• juridisch advies

18-8-2015 20:20:23

1-9-2015 14:30:41

t
Ontvangs
met
bubbels
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Reserveer Snel!
Kijk voor meer informatie op www.rosslovell.nl

Lovell aan de
Waal
Burg. de Zeeuwstraat 296, 2981 AJRoss
Ridderkerk,
Postbus
33, 2980 AA Ridderkerk
Rijksstraatweg 67 • Rijsoord
Seeligsingel 6, 4811 CN Breda, Tel. (0180) 425011, Fax. (0180) 426142, info@bakker-accountants.nl
0180-420 996 • info@rosslovell.nl
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Creatieve hoveniers
06-19570263 • info@bkhoveniers.nl • www.bkhoveniers.nl
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en het onderhoud
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FABRIKANT VAN LAS- EN SNIJTOORTSEN

TIG/MIG LASTOORTSEN
PLASMA SNIJTOORTSEN
TOORTSONDERDELEN
LAS VEILIGHEIDSPRODUCTEN
TOORTS- EN KABELREPARATIES

vvRijsoord

Businessclub Rijsoord en Softs helpen mee aan het verduurzamen van onze vereniging!

Energiesponsoring via Softs-panelen; Vraag informatie bij Softs of onze Businessclub!
Softs World B.V. – Stationspark 550 – 3364 DA Sliedrecht – Tel. 0184 - 448 155

Seizoen 2018-2019

“Doel is dat elke speler en speelster
zich op zijn of haar niveau ontwikkelt
als voetbal(st)er en als persoon”
In juni, als de laatste activiteiten binnen de
club er op zitten, lonken een aantal voetbalvrije weken. De eerlijkheid gebied te zeggen
dat ik daar toch altijd weer naar uitkijk. Velen van jullie zullen dat ongetwijfeld herkennen, en zeker de vele vrijwilligers die zich
inzetten voor onze club.
Ik weet echter ook zeker dat het in augustus
bij al die mensen, net als bij mij, weer begint te kriebelen omdat het nieuwe seizoen
voor de deur staat. Simpelweg omdat we de
club een warm hart toedragen en onze energie weer in de club willen steken om er een
mooi seizoen van te maken voor alle jeugdspelers van V.V. Rijsoord.
De trainers, coaches, scheidsrechters, mannen en vrouwen die achter de bar staan, zorgen dat het jeugdhome open is, zorgen dat
er schoon en heel materiaal is om te trainen,
of die gedurende het jaar allerlei activiteiten
organiseren, en ga zo maar door. Kortom, al
die mensen die onze vereniging aan de gang
houden en die wij een groot dankjewel verschuldigd zijn.
In seizoen 2017-2018 is er hard gewerkt aan
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de organisatie van de jeugdafdeling van V.V.
Rijsoord. Het moge voor iedereen duidelijk
zijn dat dit valt of staat met mensen die bereid zijn tijd en energie in de jeugdafdeling
te steken.
Op sommige fronten is dat goed gegaan,
op andere fronten minder goed. Daar leren
we van en zo krijgt de jeugdafdeling steeds
meer vorm. Ook voor het seizoen 2018-2019
staan we voor grote uitdagingen.

“elk jaar een zoektocht naar
trainers, leiders, voor alle
jeugdteams”.
Net als elk jaar is het een zoektocht om te
zorgen dat er voor alle jeugdteams trainers
en leiders zijn. Daarnaast zijn wij altijd op
zoek naar mensen die willen helpen bij de
organisatie van activiteiten gericht op de
jeugd. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar
mensen die om de paar weken willen helpen
met het maken van foto’s en een stukje tekst
voor de pupil van de week.

U ziet, er is altijd iets te doen binnen een
voetbalvereniging. Voor het seizoen 20182019 zijn er voor de jeugd vijf jeugdcoördinatoren. Drie technisch coördinatoren
(Jeroen Troost, Patrick Sluimers en Mitchell
Pol) en twee algemeen coördinatoren (Denny
Ipskamp en Ardi Huizer).
De coördinatoren proberen met elkaar het
technisch beleid van de jeugdafdeling te
structureren en naar een hoger niveau te
brengen. Voor het seizoen 2018-2019 vertaalt dit zich in een aantal concrete doelstellingen zoals bijvoorbeeld vastleggen wat wij
willen dat jeugdspelers per leeftijdscategorie
leren en waarin zij ontwikkelen. Wij zullen
de voortgang van die doelstellingen met elkaar zullen monitoren.

“samenwerking met keeperschool Wim Berends wordt
voortgezet”
Ook op andere fronten proberen wij de
jeugdafdeling van V.V. Rijsoord naar een hoger niveau te brengen. Zo zijn wij blij dat
de samenwerking met de keeperschool van
Wim Berends wordt voorgezet, waardoor ook
komend seizoen onze keepers verzekerd zijn
van kwalitatief goede keeperstraining.
Ook de samenwerking met fysiotherapeut
Mark Stolk wordt voortgezet, zodat wij een
verzorger hebben die eens per week op de
club aanwezig is voor behandeling en advies.
Dit is mede te danken aan hoofdsponsor Las-

centrum en tal van andere sponsoren die de
jeugd een warm hart toedragen. En dat is
mooi, te kunnen investeren in de toekomst:
de jeugd!

“plezier en de sportieve
prestatie staan voorop bij
V.V. Rijsoord”
Bij V.V. Rijsoord staan plezier en sportieve
prestatie voorop. Daarom gaan wij ook in
het seizoen 2018-2019 alles in het werk
stellen om gedurende het seizoen allerlei

activiteiten te organiseren voor de jeugd en
de sportieve prestatie te verbeteren. Daarbij
gaat het zeker niet alleen om het winnen van
wedstrijden. Doel is dat elke speler en speelsters zich op zijn of haar niveau ontwikkelt
als voetbal(st)er en als persoon.
Ik wens iedereen een mooi en sportief
seizoen toe.

Arie Lodder
Jeugdvoorzitter vv Rijsoord

Arie Lodder voorzitter jeugdafdeling:

“technisch beleid
van de jeugdafdeling
structureren en naar een
hoger niveau tillen”.
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EUSER TRANSPORT B.V.
Internationaal wegtransport

Bezoekadres: Ebweg 7, 2991 LS BARENDRECHT
Telefoon: +31 (0) 180 617200
Website: www.euser.nl

Dagelijks zijn via onze uitzend- en detacheringsactiviteiten
medewerkers tevreden aan het werk, dit is ook onze
ultieme doelstelling.
Dit is wat wij doen bij IQ Select,
niet alleen omdat het ons een bestaan verschaft,
maar het is óók onze passie: om samen te werken met
tevreden medewerkers en organisaties.
Euser transport is zo’n organisatie waar wij dagelijks mee
samenwerken, samen op weg, het betere werk.
Ebweg 11, BARENDRECHT
Telefoon: +31 (0) 180 745747
info@iqselect.nl

www.iqselect.nl

Meedoen is belangrijker dan winnen...

Sponsoren jeugdafdeling
Hoofdsponsor
Lascentrum Welding & Cutting

lassen, slijpen, schuren

Alblasserdam

Sub-sponsors
Van Nes & Plaisier Personeelsdiensten
Falco Lines
Moving Pictures Holding BV
Miss Message
Ariva Shipsupplier
Bouwkundig Bureau Breevoort
Profit4all
PNS Consultancy
P. den Hartigh
Van Ooijen Citrus BV

Corporate recruitment
Container Trucking
Multimedia
Marketing Communicatie
Ship Supply, Cargo
Bouwkundig adviesbureau
ICT projecten & Implementatie
Advies personele dienstverlening
Internationaal Transportbedrijf
Import en Export Fruit

Ridderkerk
Ridderkerk
Papendrecht
Ridderkerk
Rotterdam
Ridderkerk
Ridderkerk
Breda
Ridderkerk
Barendrecht

Hoofdsponsor Jeugdafdeling
Wij danken al onze sponsoren voor
hun steun en support en financiële
bijdrage aan de jeugdafdeling van
de voetbalvereniging Rijsoord.
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Wilt u meer weten over de reclame- en
sponsormogelijkheden bij v.v. Rijsoord?
Verlengde Kerkweg 20
Neem dan contact op met:
Postbus 4139
2980 GCSponsoring
Ridderkerk
/ sponsorredactie De Combinatie
Paulus van den Heerik, 0180–424207 / 06–51215359
Tel. 0180
- 46 40 47
Cees van der Steen, 06–42675441 / 0180–428049
Fax 0180 - 46 40 93
Reclameborden, bussponsoring, presentatiegids, club van 100
info@atriummakelaardij.nl
Paulus van den Heerik, 0180–424207 / 06–51215359
www.atrium-makelaardij.nl
Sponsoring en (bedrijfs)drukwerk:
Cees van der Steen, 06–42675441 / 0180–428049

www.hotelridderkerk.nl
Noldijk 94a • 2991 VL Barendrecht
Fax 0180 - 62 00 26
H.D.O. Dakbedekkingen b.v.

0180 - 61 96 95
H.D.O. dé specialist voor: Het nieuw aanbrengen, renoveren, repareren en onderhouden van
bitumineuze dakbedekkingen, shingles en kunststof dakbedekkingen • Stalen dak- en wandbeplating • Dakisolatie en dakbestrating • Zowel bedrijf als particuier
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Kom eens een kijkje
nemen in één van onze
schitterende showtuinen:

Altijd ruim 20.000 M²
restpartijen voor de
allerlaagste prijzen!

- Nieuw - Lekkerland
- Raamsdonksveer
- Ridderkerk
- Capelle a/d IJssel

Volg ons ook op:

www.facebook.com/tegelhandelboer.nl

DE BASIS VOOR ELKE TUIN!
TUINTEGELS
GRASZODEN

SIERBESTRATING
NATUURSTEEN

TUINVERLICHTING
ZAND/TUINAARDE

KERAMIEKTEGELS
HOUT/SCHUTTINGEN

RIJKSSTRAATWEG 160 A - RIDDERKERK - TEL: 0180-426333 - WWW.TEGELHANDELBOER.NL

Rijsoord Vrouwen en Meisjes
hoopvol voor het nieuwe seizoen
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur
en bij de v.v. Rijsoord kijkt men hier optimistisch naar uit. Na de twee moeilijke seizoenen gaan de vrouwen en meisjes vol goede
moed weer van start.
Bij de Vrouwen staat de selectie, na het afscheid van trainer-coach Arend Hollemans,
het nieuwe seizoen onder leiding van een
oude bekende. De V.V. Rijsoord vrouwen zijn
blij met de komst van Peter van Hese die in
het verleden met redelijk veel succes de Rijsoord Vrouwen onder zijn hoede had. Hij zal
daarbij geassisteerd worden door Martin de
Reus als assistent-scheidsrechter en de oudspeelsters Daphne Molegraaf als verzorgster.
Elise van de Kuil zal als team-leidster fungeren. Op dit moment wordt er alleen nog
gezocht naar een assistent-trainer/trainster.
Wat betreft de selectie van Vrouwen 1 zullen
de problemen met te weinig speelsters gelukkig tot het verleden behoren. Met de komst
van een aantal nieuwe speelsters; Amber van
der Pol (van I.F.C.), Reneé Oomkens (van
R.V.V.H.) en Chantal Westein (van Blijdorp)
en de overstap van de talenten van MO 19
met o.a. Marjolein Hilberts, Nienke Lodder,
Zenzi Gravestein, Femke de Reus en Anouk de
Reus, Nikita Pieren, Mariëlle Bode en Elaine
van Dalen, beschikt men nu over een ruime
selectie van 20 speelsters. Trainer-coach Peter van Hese heeft nu ruime keuze met deze
uitbreiding van de selectie en wellicht dat al
deze nieuwe speelster in het nieuwe seizoen
een rol van betekenis kan gaan spelen.

Ook bij de Meisjes is er momenteel een flinke
aanwas van nieuwe speelsters waardoor in
het nieuwe seizoen een MO 15 (was MO 13)
en een MO 11 op een heel veld gaan spelen en de blauw-witte kleuren gaan dragen.
Er wordt zelfs gedacht aan een MO 9. Door
diverse activiteiten van de nieuwe vrouwen- en meisjescommissie is de ledenaanwas
groot en met nieuwe activiteiten gaat de
commissie aan de slag om het ledenaantal
nog verder uit te breiden.
Naast diverse ledenwerfacties zal de commissie ook voor de huidige vrouwen en meisjes
activiteiten gaan organiseren. Er wordt gedacht om aan het einde van het seizoen een
toernooi voor vrouwen en meisjes te organiseren, een strandtrainingsdag, een BBQ, en
een afsluitingsweekend. Ideeën zijn welkom.
Een grote steun bij dit alles is het feit dat

onze hoofdsponsor VOR Groeten- en Fruitimport Van Ooijen B.V. Vrouwen 1 volledig in
het nieuw zal steken. Met nieuwe tenues,
tassen en uitgaanspakken zal de uitstraling
van ons eerste damesteams er weer perfect
uitzien. Wij zijn daarom ook zeer verheugd
dat de jarenlange samenwerking is verlengd
en willen langs deze weg Hans en Robert van
Ooijen enorm bedanken voor het vertrouwen
dat zij hebben in onze damesafdeling.
Kortom, de vrouwen- en meisjesafdeling is
volop in beweging met hopelijk in de toekomst veel successen. Nieuwe leden zijn
uiteraard nog steeds van harte welkom.
Voor informatie kan men een mail sturen
naar: vrouwenvoetbal@vv-rijsoord.nl of telefonisch bij Bram Lindhout (06-27440784)
voor de vrouwen en Nathalie Huizer
(06-30990444) voor de meisjes.

Indelingen nieuwe seizoen:
Almkerk VR 1
De Alblas VR 1
E.B.O.H. VR 1
GSC/ODS VR 1
Groot Ammers VR 1
Hardinxveld VR 1
Prinsenland VR 1
R.F.C. VR 1
Rijsoord VR 1
Sleeuwijk VR 2
Sliedrecht VR 1
Zwaluwe VR 1

A.S.W.H. MO 15-1
De Zwerver MO 15-1
Dubbeldam MO 15-1
E.B.O.H. MO 15-1
I.F.C. MO 15-1
Nieuw-Lekkerland MO 15-1
Pelikaan MO 15-1
Rijsoord MO 15-1
V.V.A.V. MO 15-1
Wieldrecht MO 15-1

St. Altena MO 11-1
G.R.C. ‘14 MO 11-1
H.S.S.C. ‘61 MO 11-1
Heukelum MO 11-1
Kozakken Boys MO 11-1
L.R.C. MO 11-1
Leerdam MO 11-1
Rijsoord MO 11-1
Schelluinen MO 11-1
Sleeuwijk MO 11-2
Stedoco MO 11-1
Theole MO 11-2
Unitas MO 11-1
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HEEFT U WAT TE VIEREN?
KANTINE MET:

v info@djcageman.nl

06 - 415 61 332
www.djcageman.nl

Transportweg 20 | 2676 LL Maasdijk
Tel.: +31(0)174514171 | Fax: +31(0)174517981
E-mailadres: info@transtolk.nl

v
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HEEFT U NOG HARDE
NOTEN TE KRAKEN?
15

Tijd om eens langs te komen...
WWW.VANGASTEL-BAL.NL

• Wijnimport
• Wijnproeverijen
• Relatiegeschenken
• Kerstpakketten

www.lesamisduvin.nl

Telefoon: 0180-430325 - E-mail: lesamisduvin@online.nl

Transportweg 20 | 2676 LL Maasdijk
Tel.: +31(0)174514171 | Fax: +31(0)174517981
E-mailadres: info@transtolk.nl

Een nieuw plafond in 1 dag!

Cees van der Steen_vv Rijsoord presentatiegids 2015.indd 24

1-9-2015 14:31:00

1-9-2015 14:31:12

Bezoek onze showroom
dinsdag t/m zaterdag: 10.00-16.00

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting
terwijl de meubels
blijven staan

PLAMECO RIDDERKERK
Gieterijstraat 84 (Havenstraat-zijde)
2984 AB Ridderkerk - of bel: 0180-396100 of 06-20201306

TOSHIBA

E-BRIDGE NEXT
PRINTERS

“OMDAT HET
BETER KAN”
Bel voor meer informatie met
Hans Brinkman via tel: 06-52345781
www.toshibatec.nl

CHINEES - ORIENTAALS RESTAURANT

梅林酒楼

Al
Ca l Y
n ou
Ea
t!

www.mee-ling.nl
Irisstraat 1-3 2981BN Ridderkerk
Tel: (0180) 433328

hopsakee, neem
direct een Mini mee!

Mocht het iets langer duren dan staat
er een mooie Mini voor je klaar!

Autotaalglas Ridderkerk | 0180-490300 | au.nl/ridderkerk

‘Straks is elke woning een energiecentrale’

Hoogleraar duurzaamheid
en transitie Jan Rotmans
Jan Rotmans (57) voetbalde in de jaren 86-’88 in het eerste elftal van V.V. Rijsoord.
“een solide sluitpost in de verdediging’ zo omschreef oud trainer Wim Kooiman de oudspeler. Sinds die tijd is Jan Rotmans ook betrokken bij duurzaamheidsvraagstukken en
onderzoekt hoe ons land overstapt op groene energie. Klimaatverandering is een feit en
dat heeft voor onze aarde en leefomgeving consequenties. Om de gevolgen daarvan te
minimaliseren moeten wij als mens veranderen en dat kan nu nog. Ook V.V. Rijsoord kan
daar een bijdrage aan leveren. Het hoe en waarom leest u in dit artikel.
Waarom moeten wij massaal aan de
groene energie?
“Ons energiesysteem draait nu grotendeels
op fossiele brandstoffen. Die dragen bij aan
klimaatverandering, één van de belangrijkste problemen op deze aarde. Ik ben op de
zuidpool geweest. Veel onderzoekers snappen weinig van wat daar gebeurt. In mijn
eerste klimaatmodel dacht ik nog dat de
zuidpool niet ging bijdragen aan de zeespiegelstijging, want het is daar zó koud; tussen
de min 30 en min 40 graden. Maar er zijn
daar ijsplaten zo groot als een Nederlandse
provincie aan het afkalven. Gletsjerstromen
komen op gang. De klimaatverandering gaat
nu 2 á 3 keer zo snel als ik in 1990 met mijn
klimaatmodel heb berekend.”

“Wij zijn het sukkeltje van
Europa geworden van de 28
landen zijn we nummer 27 in
het opwekken van duurzame
energie.”
Niet iedereen geloofd dat de mens de
aarde opwarmt. Kunnen er geen andere
oorzaken zijn?
“De klimaatverandering wordt grotendeels
beïnvloed door menselijk handelen. Natuurlijk, de poolkappen zijn eerder gesmolten,
maar daar gingen wel miljoenen jaren overheen. Nu gaat het duizend keer zo snel. Die
snelheidsverandering veroorzaken wij. Dat is
aantoonbaar terug te voeren tot de 19 eeuw,
toen we begonnen met het verstoken van
olie, kolen en gas.

“Rijsoord, een club die ik in
mijn hart heb gesloten, heel
goed dat jullie zo met
duurzaamheid bezig zijn!”
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Als we die menselijke factor weglaten, en dat
hebben we in tal van simulaties geprobeerd,
krijgen we de modellen niet rond. Er is gewoon geen andere wetenschappelijke verklaring. De klimaat sceptici zijn ook nooit met
een geloofwaardige alternatieve theorie gekomen. Het zou buitengewoon dom zijn naar
hen te luisteren.”

Dus we moeten vergroenen. Gaat ons dat
lukken?
“Het wordt een hell of a job om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs
te halen. Als we onder de 2 graden temperatuurstijging willen blijven, moeten wij in
Nederland in 2030 de helft minder CO2 uitstoten. Die opgave is vergelijkbaar met de
wederopbouw van de tweede Wereldoorlog.
Tien jaar geleden zei ik al; de komende 50
haar gaat er meer veranderen dan in de afgelopen 500 jaar. Daar werd toen om gelachen.
Nu niet meer.
Wat moet er allemaal gebeuren?
“Ons energieverbruik is grofweg in drieën te
delen. Een derde gaat naar woningen, een
derde naar de industrie en een derde naar
landbouw, verkeer en vervoer. Over vervoer
maak ik mij het minste zorgen. Nederland
leent zich met zijn relatief korte afstanden
voor de elektrische auto. We moeten alleen investeren in een oplaadinfrastructuur
en elektrisch openbaar vervoer. Maar om
te schetsen hoe groot de opgave is: als wij
geen fossiele brandstofauto’s meer kopen en
we vervangen de huidige 7,5 miljoen auto’s,
zijn we 20 jaar bezig. En dat terwijl er nu
nog aan de lopende band benzine- en dieselauto’s worden verkocht. Daarnaast moeten
wij op zoek naar alternatieven voor de auto,
anders staan we over 20 jaar allemaal schoon
en elektrisch in de file. Denk bijvoorbeeld
aan een lightrailverbinding in de Randstad.
Die moet topprioriteit krijgen.
Hoe ziet de woning van de toekomst er
volgens u uit?
“De komende decennia moeten zeven miljoen woningen van het gas af. Laten we ons
20 jaar de tijd gunnen. Als we dat willen halen moeten we 2000 woningen per dag ombouwen. Weet je hoeveel we er de afgelopen
5 jaar hebben gedaan? 2000!
Dus wat we in de afgelopen 5 jaar hebben
bereikt moet vanaf nu elke dag gebeuren.

Het zou een mirakel zijn als we dat in 20
jaar voor elkaar krijgen. We willen woningen energieneutraal maken, maar later
zullen we om die term lachen. Dan is elke
woning een energiecentrale, met zonnepanelen en een windmolen op het dak en
een warmtepomp in de grond. Je krijgt dan
driehoekjes van; je woning, een laadpaal
en de elektrische auto die onderling energie kunnen uitwisselen. Een buurt bestaat
uit honderden van die driehoekjes en een
stad uit duizenden. Woningen lekken nu
nog gigantische veel warmt, dus moeten we
ze slim en goed isoleren. Daarmee kunnen
we de vraag naar warmte met 70procent terugbrengen. Vijf jaar geleden koste het nog
100.000 euro om een huis energieneutraal
te maken. Nu nog 50.000 euro.
En het kan nog veel goedkoper als we er
op grote schaal aan gaan werken. Over tien
jaar kost het waarschijnlijk nog maar 10 tot
20.000 euro.
Hoe kan de industrie verduurzamen?
“daar ligt de grootste en meest complexe
uitdaging. We hebben in Nederland veel
energie-intensieve industrie. Denk aan Tata-Steel en alle chemische bedrijven. Wat
je als eerste moet doen, is energie besparen. Kijk naar de haven van Rotterdam. Die
lekt jaarlijks 2000 megawatt aan energie
weg. Dat is krankzinnig veel: vergelijkbaar met anderhalve kolencentrale. Maar al
25 jaar lang maken we afspraken met de
industrie om elk jaar 2 procent te besparen en nooit zijn we boven de 1 procent
uitgekomen. Staatssecretaris Wiebes heeft
gezegd: over vijf jaar moeten bedrijven van
het gas af. Dat is echt onmogelijk. Als je
het gas alleen gebruikt voor verwarming,
zoals de kassen in het Westland, kun je nog
snel overstappen op elektriciteit. Maar als
je het gebruikt voor het productieproces,
zoals een chemisch bedrijf, moet de hele
productielijn op de schop. De chemische
industrie heeft berekend dat verduurzamen
64,5 miljard euro gaat kosten. Alleen al de
chemische industrie. En de rekening willen
ze bij de overheid neerleggen, maar dat kan
natuurlijk niet. Ze hebben het zelf te lang
laten liggen.

Neem Shell. Altijd maar op de rem trappen.
De grote energiebedrijven in Europa zoals
Vattenfall, EON en Engie zitten inmiddels in
groet problemen. Twee jaar gelleden zei de
grootste baas van Engie nog: ‘Dit kan toch
niet zo doorgaan met die windmolens? They
kill our business.’ Hij draait de hele discussie om en dan ga je als groot energiebedrijf
ten onder. Er is een fenomeen dat wij de
circle of blame noemen.
De overheid wijst naar de industrie, die
het voortouw moet nemen. Die zegt dat de
overheid de rekening moet betalen. En de
overheid verwacht initiatief van de burgers.
De consument zegt: de industrie moet het
goedkoper maken, terwijl de industrie zegt:
de consument koopt onze duurzame producten niet. Iedereen wijst naar elkaar en
niemand trekt de kar.
Energietransitie draait niet alleen om nieuwe technologie. Het draait om macht en om
belangen. Het is een harde strijd tussen de
gevestigde en opkomende orde. In de 19e
eeuw werd energie centraal geleverd, maar
we gaan naar decentraal toe, waarbij mensen hun eigen energie opwekken. De macht
komt bij de burgers te liggenen daar zijn
multinationals niet blij mee. Denk aan hun
belangen. Waarom wil Shell nu inzetten op
waterstof? Omdat ze de elektrificatie willen
afremmen. Ze zijn niet gebaad bin elektrische auto’s. Ze zorgen voor verwarring door
te zeggen: wacht nou met elektrische auto’s, want waterstof komt eraan. Dat is hoe
het spel gespeeld wordt.”

Energietransitie draait niet
alleen om nieuwe technologie. Het draait om macht en
om belangen.

“Neem shell, altijd maar op
de rem trappen. Energiebedrijven hebben er baat bij de
verandering zo lang mogelijk te rekken.”

Hoe staat Nederland ervoor in de omslag
naar groene energie?
“Wij zijn het sukkeltje van Europa geworden
van de 28 landen zijn we nummer 27 in het
opwekken van duurzame energie.” We wekken maar 6 procent duurzaam op, terwijl ze
in Scandinavië al op 50 procent zitten. Als
je kijkt hoeveel energie wij per hoofd van
de bevolking gebruiken, staan wij in de top
5. We zijn een dichtbevolkt land. Alles wat
wij doen is intensief: veeteelt, landbouw en
industrie. Bovendien hebben we een luxe
levensstijl: we kopen, verbruiken en vliegen veel. Al met al is onze CO2-voetafdruk
enorm.”

Wil de industrie wel veranderen?
“Energiebedrijven hebben er baat bij de
verandering zo lang mogelijk te rekken.

U schets een niet al te optimistisch
beeld. Komt het nog wel goed?
“Ik ben en blijf juist optimistisch. Jaren-

lang moest ik mensen overtuigen waarom
de energietransitie nodig was. Nu sta ik
voor volle zalen en moet ik vooral uitleggen hoe. De urgentie is enorm toegenomen,
En wij zijn een land dat dit probleem snel
en slim kan aanpakken. Maar dan moet het
niet op z’n polderiaans. Niet het tempo
door de traagste laten bepalen, maar door
de snelste. Belemmerende wetten moeten
misschien tijdelijk opgeschort worden.
Soms denk ik: er mag best een verlichte
dictatuur op dit gebied komen. Dat schiet
tenminste op.
Als klimaatwetenschapper ben ik gematigd
optimistisch. Een deel kan niet meer omgekeerd worden. De zeespiegel is aan het stijgen en dat blijft de komende 100 jaar zo.
Nederland moet rekening houden met een
meter, en dan slinkt de grond ook nog met
een halve meter. Het weer wordt steeds extremer. De Elfstedentocht gaat uiteindelijk
verdwijnen. Maar ik geloof dat we de echte
catastrofe nog net kunnen voorkomen. Althans hier. In veel kwetsbare gebieden op
de wereld, vooral arme landen, is dat niet
het geval.

“Zonnepanelen hebben een
hoger rendement dan wanneer je geld op de bank zet”
Wat kunnen we als burger doen?
“Heb je een geschikt dak? Koop zonnepanelen. Ze hebben een rendement van 7 procent, veel hoger dan wanneer je geld op de
bank zet. Isoleer je huis. Eet minder vlees.
Probeer in Europa minder vaak te vliegen.
Kijk of je Hybride of elektrisch kunt rijden.
En maak je onafhankelijk van bezit. Spullen
zorgen voor een forse CO2-uitstoot. Iedereen heeft een boormachine, terwijl je die
in je leven zo’n 25 minuten gebruikt. Echt
waar, 80 procent van wat je bezit, heb je
nauwelijks nodig.”

Wat kan V.V. Rijsoord hier aan
bijdragen?
Via de firma softs verkoopt V.V. Rijsoord
reclame op de softspoints. (36 panelen
langs het hoofdveld, contracten van 5
jaar) Deze reclame-inkomsten worden
voor 90% geherinvesteerd in 400 m2 zonnepanelen.
Deze worden aangeboden aan de markt,
inwoners van Rijsoord, het bedrijfsleven,
sponsoren of leden van V.V. Rijsoord.
De inkomsten van de softspoints levert
V.V. Rijsoord 15 jaar lang budget voor verduurzaming van de club. De 400 m2 zonnepanelen levert 750 ton CO2 reductie.

Business Club V.V. Rijsoord

Bussponsoren

VOR van Ooijen B.V.

Groenten- & Fruitimport

Rijsoord

Rederij de Jong B.V.

Binnenvaartrederij

Rotterdam

Vulkan Benelux

System Solutions

Alblasserdam

Bar Uitgeverij B.V.

Uitgever van o.a. De Combinatie

Barendrecht

Bergwerf Italie Transport B.V.

Internationaal Transportbedrijf

Ridderkerk

Berkman Energie Service BV

Brandstoffen en Smeerolie

Barendrecht

De Schouw

Schoonmaakbedrijf

Rijsoord

Frenoflex B.V.

Kunststof vloeren

Ridderkerk

Geeve Hydraulics B.V.

Hydraulische slangen, componenten

Rotterdam

Heineken Brouwerijen / Vrumona

Dranken groothandel

Rotterdam

InAxtion Uitzendgroep B.V.

Werkgever techniek

Dordrecht

Lascentrum Welding & Cutting

Lassen, Slijpen, Schuren

Alblasserdam

Los Honda

Autobedrijf

Rijsoord

Medir International B.V.

Laser uitlijn apparatuur

Ridderkerk

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Bankwezen, financiële instelling

Ridderkerk

Ridderflex & Plastics BV

Rubber- en kunststofindustrie

Ridderkerk

Schouten Zekerheid BV

Assurantiën

Capelle ad IJssel

Tuk Tuk IJs Nooteboom

Ambachtelijk Italiaans Ijs

Ridderkerk

Van Wingerden, P.C.

Administratiekantoor

Ridderkerk

Van der Waal

Bakkerijen; 5 vestigingen

Ridderkerk

Prof-IT4All

ICT Projecten en Implementatie

Ridderkerk

Vrienden van Slikkerveer

Voetbalvereniging

Slikkerveer
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Sponsoren V.V Rijsoord
HOOFDSPONSOR
Vulkan Benelux
System Solutions
Alblasserdam
078-6810780
SUBSPONSOR			
VOR Van Ooijen B.V.
Groenten- & Fruitimport
Rijsoord
0180-420215
KLEDINGSPONSOR			
Kelme
Sportkleding en artikelen
Barendrecht
0180-528585
UITGAANSKLEDING 2e ELFTAL			
Rederij de Jong B.V.
Binnenvaartrederij
Rotterdam
010-2311555
OVERIGE SPONSOREN			
Alblas Administratiekantoor
Administratie & Advies
Ridderkerk
0180-422595
Anytime Fitness
Sportschool
Ridderkerk
085-7731776
Assurantie-Adviesbureau
Makelaar in Assurantiën
Ridderkerk
0180-425608
A.K. Bakker-Bloem
Autotaalglas Ridderkerk
Autoschade- herstelbedrijf
Ridderkerk
0180-490300
Bar Uitgeverij B.V.
Uitgever o.a. De Combinatie
Barendrecht
0180-641022
Bergwerf Italie Transport B.V.
Intern. Transportbedrijf
Ridderkerk
088-3535500
Betonnet B.V.
Beton- en gevelonderhoud
Rijsoord
0180-428134
Cambio Scheepvaart
Exploitatie binnenvaartschepen
Ridderkerk
0180-464219
Cees Pruissen
Hei, grond, funderingswerken
Sleeuwijk
0183-304781
DCL transport
Zee- Lucht- Wegtransport
Ridderkerk
078-2021017
De Bruijn Warmteservice B.V
Installatiebedrijf/Warmteservice
Ridderkerk
0180-423677
De Jong Bandenservice bv
Voor personenautos en vrachtwagens
Ridderkerk
0180-420077
De Jong’s Timmerfabriek
Producent gevelbetimmering
Bergambacht
0182-385888
Bergambacht B.V.
De Kruijff
Elektrotechn. Advies- en projectbureau Rotterdam
06-22246046
De Noorde
Interieur en project
Ridderkerk
0180-433055
De Schouw
Schoonmaakbedrijf
Rijsoord
0180-424643
De Zwaan
Kwekerij
Rijsoord
0180-622820
Diaber
Mobile Tools
Ridderkerk
0180-418113
Dugong Holding B.V.
Beheersmaatschappij
Ridderkerk
Euser Transport
Transportbedrijf
Barendrecht
0180-617200
Falco Lines
Container Trucking
Ridderkerk
0180 427 477
Frenoflex B.V.
Kunststof vloeren
Ridderkerk
0180-425035
G Van der Heijden & Zn
Int. Transportbedrijf
Ridderkerk
0180-440033
Gaaf Verhuur
specialist voor feest-, sport & recreatie Rotterdam
010-3032991
Geeve Hydraulics B.V.
Hydraulische slangen en componenten
Rotterdam
010-4791511
Giesbers & van der Graaf BV
Ontwerp en installatie van cv-installaties Rotterdam
010-2982323
Heineken Brouwerijen/Vrumona Dranken groothandel
Rotterdam
010-2923300
Hoofdman & Roodzant
Olympic Food Group
Barendrecht
0180-646200
InAxtion Uitzendgroep B.V.
Werkgever techniek
Dordrecht
0900-6298466
INQAR Nooteboom
Autoverhuur shortlease
Ridderkerk
0180-415300
Intrahuis
Makelaar
Heerjansdam
078-6771938
J.P. van den Berg
Autoschadebedrijf
Ridderkerk
0180-417106
J.W. Pons Autobedrijf
Ligier Brommobielen
Zwijndrecht
078-6188323
Jaloezieënfabriek Zuid
Zonwering
Rotterdam
010-4791388
Jumbo Ridderkerk Ridderhof
Supermarkt
Ridderkerk
0180-463215
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Sponsoren V.V. Rijsoord

Kitchen Care
Kooiman Creative
Kruit Assurantiën
Lascentrum Welding & Cutting
Los BV
M.S.H. Install- en Dakbedekkersbedrijf B.V.
Mariparts B.V.
Maritiem Centrum Barendrecht
Medir International B.V.
Mee-Ling
Middel Groothandel
Mr. Th.A.M. Jansen Netwerk
MSR verhuur
Prof-IT4All
Rabobank Ridderkerk
Midden IJsselmonde
Rederij de Jong B.V
Renes Out Papier B.V.
Riconlas B.V.
Rijnmond Payroll Service B.V.
Ridderflex & Plastics BV
Ross Lovell
Schouten Zekerheid BV
Sierat administratiekantoor BV
Signpower
Strohalm
Timmerfabriek De Kievit
Supporters Vereniging Rijsoord
Transtolk B.V.
Tuk Tuk IJs Nooteboom
Uitvaartverzorging Ridderkerk
Van der Valk Hotel Ridderkerk
Van Driel Auto’s BV
Van Gastel & Bal
Van Gelder groente en Fruit
Van Noppen Chocolade Atelier
Van Vliet Consultancy
Van Wingerden, P.C.
VE-Group
Windorol West
Winter Bahlman VvE beheer
Woco Steel bv

Keukens
Marketing, reclame, drukwerk
Registermakelaar in assurantiën
Lassen, Slijpen, Schuren
Autobedrijf, APK en Onderhoud
Installatie- en dakdekkersbedrijf

Ridderkerk
H.I.Ambacht
Ridderkerk
Alblasserdam
Ridderkerk
Schiedam

0180-427102
06-41561332
0180-430511
078-6429656
0180-420111
010-4730069

Marine en Offshore Sypply
Jachthaven en jachtservice
Laser uitlijn apparatuur
Chinees Oriëntaals Restaurant
Reinigingsproducten
Notarissen Netwerk Notarissen
Verhuur bouwmateriaal
ICT Projecten en Implementatie
Bankwezen, financiële instelling

Alblasserdam
Barendrecht
Ridderkerk
Ridderkerk
Alblasserdam
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk

010-7600263
078-6772445
0180-464482
0180-433328
078-6429830
0180-496888
0180-436800
0180-844891
0180-639639

Binnenvaartrederij
Oud papier en Archiefvernietiging
TIG-ER Torches & Parts
Financiële dienstverlening
Rubber- en kunststofindustrie
Restaurant
Assurantiën
Administratiekantoor
Reklame
Tuinaanleg, onderhoud en ontwerp
Timmerindustrie
Activiteiten voetbalvereniging Rijsoord
Int. Transportbedrijf
Ambachtelijk Italiaans Ijs
Uitvaartverzorging
Hotel Restaurant en Bar
Autobedrijf, APK en Onderhoud
Advocatuur
Groente en Fruit
Chocolatier
Kennis van Scheepvaart en IT sector
Administratiekantoor
Heat Exchangers
Zonwering
VvE beheer
Staalindustrie

Rotterdam
Rotterdam
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Rijsoord
Cap. a/d IJssel
Ridderkerk
H.I.Ambacht
Rijsoord
Ridderkerk
Rijsoord
Maasdijk
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Rotterdam
H.I.Ambacht
H.I.Ambacht
Ridderkerk

010-2311555
010-4192822
0180-462688
0180-769175
0180-463471
0180-420996
010-2884444
0180-425688
078-6815683
06-20602946
0180-412127

Sponsoren V.V. Rijsoord

0174-514171
06-11515845
0180-430300
0180-646900
0180-430173
0180-820223
0180-618599
0180-420507
0180-330066
0180-430848
010-4299666
078-6813425
088-2555020
078-7620888
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intrahuis makelaars
VERKOOP | AANKOOP | TAXATIES
Heerjansdam, Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard

r
a
a
l
e
k
uw ma regio!
in de
www.intrahuis.nl | 078 202 10 20 | info@intrahuis.nl

Wij maken alle soorten stickers!

In elk formaat, op rol of vel of grootformaat, en naar jouw
wens: • keuringsstickers • adresstickers • websitestickers •
stickers met jouw bedrijfslogo / tekst / foto / kleur / pictogram

SIGNPOWER.NL/STICKERS
voor prijzen & voorbeelden!

Grotenoord 31- 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht | E: info@signpower.nl
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TEMPERATURE CONTROLLED
FOOD FORWARDING
Rijksstraatweg 33a
2988 BA RIDDERKERK
P.O. BOX 4004
2980 GA RIDDERKERK

Phone
Fax
E-mail

: +31 (0)180 492 000
: +31 (0)180 492 019
: info@intra-europe.nl

STICHTING BUSINESS CLUB RIJSOORD

BESTUUR
BUSINESS CLUB V.V. RIJSOORD
VOORZITTER
Marcha van Veen
Tel. 06-42605069
m.vanveen@vv-rijsoord.nl

Algemene informatie

Business club V.V. Rijsoord
OPGERICHT
20 februari 1991
SPORTCOMPLEX
Vlasstraat 1a, RIDDERKERK
(wijk Rijsoord)
CORRESPONDENTIEADRES
Postbus 59, 2980 AB RIDDERKERK
TELEFOONNUMMER
Sportpark: 0180-420070
INTERNET
www.vv-rijsoord.nl/BCR
E-MAILADRES
businessclub@vv-rijsoord.nl
AANTAL SPONSOREN EN
BEGUNSTIGERS
210

DOELSTELLING EN MISSIE
BUSINESSCLUB V.V. RIJSOORD
De stichting heeft tot doel het bevorderen
en ondersteunen van de sportieve prestaties van de gehele voetbalvereniging
Rijsoord en al hetgeen daarmee verband
houdt of bevorderlijk kan zijn. Het promoten van de voetbalsport in het algemeen
en van voetbalvereniging Rijsoord in het
bijzonder. Het creëren van een netwerk
met sponsoren en begunstigers die de
voetbalvereniging Rijsoord in de breedste
zin ondersteunen. Die elkaar regelmatig
kunnen ontmoeten bij thuiswedstrijden
van de v.v. Rijsoord of bij andere activiteiten van de Business Club en die tevens
onderling worden uitgedaagd met elkaar
zaken te doen.
WIJ HETEN U GRAAG WELKOM BIJ DE
STICHTING BUSINESSCLUB RIJSOORD
Voor informatie neem contact op met één
van de bestuursleden van de businessclub
Rijsoord (BCR) en vraag de sponsormanual
aan.

VICE-VOORZITTER
Perry Freriks
Tel. 06-41362749
p.freriks@vv-rijsoord.nl
SECRETARIS
Denise Bazen- Dijkstra
Tel. 06 -2433959
d.bazen@vv-rijsoord.nl
PENNINGMEESTER
Remco van den Bogerd
Tel. 06-55830056
r.vandenbogerd@vv-rijsoord.nl
COMMISSIELEDEN
Paulus van den Heerik
Tel. 06-51215359
p.vandenheerik@vv-rijsoord.nl
Alfred Kooiman
Tel. 06-41561332
info@kooimancreative.nl
Danny Gerbrands
Tel. 06-55830056
d.gerbrands@vv-rijsoord.nl
Perry van Veen/Ambassadeur
Tel. 06-51362209
p.vanveen@vv-rijsoord.nl
Willem Monteban/Ambassadeur
Tel. 06-10529503
willem@baruitgeverij.nl
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Metaalbewerkingsbedrijf
Van Wingerden

INTERNATIONAL FOOD FORWARDERS

Waalweg 37b
2988 CH Rijsoord

Tel
: 0180 - 42 11 69
Mobiel : 06 - 38 50 3007
E-mail
info@jevewe.nl
Tel: :+31
180 495000
Web
: www.jevewe.nl

Hek- en Sierhekwerken

P.O.
Box 321 - 2980
AH Ridderkerk
Constructieen Laswerk
- Fax: +31 180 495099 - info@extraco.nl - www.extraco.nl

Toelevering Scheepsbouw

• accountancy en advies
• administratieve dienstverlening
• belastingadvies
• juridisch advies

Burg. de Zeeuwstraat 296, 2981 AJ Ridderkerk, Postbus 33, 2980 AA Ridderkerk
Seeligsingel 6, 4811 CN Breda, Tel. (0180) 425011, Fax. (0180) 426142, info@bakker-accountants.nl

•
•
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Meubelstoffeerderij Hollemans is
14:32:08
met vele jaren ervaring als1-9-2015 14:31:57
allround stoffeerder
uw beste keus.
Wij staan voor vakmanschap,
service en kwaliteit.

STICHTING BUSINESS CLUB RIJSOORD

BUSINESSCLUB
V.V. RIJSOORD

Sponsormogelijkheden

Businessclub op koers

Sponsorpakket € 1.250,00

De Businessclub van V.V. Rijsoord bestaat inmiddels 27 jaar en levert een bijdrage aan de
sportieve en maatschappelijke prestaties van de voetbalvereniging in de meest brede vorm.
Wij ondersteunen niet alleen het eerste elftal maar bijvoorbeeld ook onze jeugdafdeling. De
businessclub is blijvend op zoek naar sponsoren die ons in staat stellen onze doelstellingen
te bereiken. We creëren een win/win situatie tussen sport en ondernemerschap, faciliteren
en stimuleren een netwerksituatie voor ondernemers.
Naast het zakelijke aspect heeft de businessclub ook oog voor de sociale functie die een
voetbalvereniging vereist. Wij zorgen voor een prettig klimaat en een juiste balans tussen
gezelligheid en prestaties. Zo zijn er voor onze sponsoren jaarlijks enkele events waarbij
het sociale karakter van onze vereniging de boventoon voert. “Rijsoord is gewoon een heel
gezellige club” zoals voorzitter Marcha van Veen aangeeft in het voorwoord. En dat is zo!
Dat beamen ook onze leden, sponsoren en ook het Ridderkerks college van burgemeester en
wethouders die regelmatig bij ons over de vloer komen. Onze voetbalclub werd enkele jaren
geleden uitgeroepen tot leukste sportvereniging van Ridderkerk. Een mooier compliment kun
je niet ontvangen.

Sponsorpakket € 450,00

De blauw-witte tenues worden met eer gedragen en verdedigt. Daar zorgen onze leden voor.
De businessclub en haar sponsoren zorgen er samen voor dat sport verbroederd en een belangrijke rol in onze samenleving kan blijven vervullen. Je vrienden vind je bij de voetbalclub, als speler, vrijwilliger, supporter én sponsor!
Ook nieuwsgierig wat de businessclub van V.V. Rijsoord voor uw in petto heeft? Kom eens
langs om sfeer te proeven tijdens één van onze thuiswedstrijden en kennis te maken met
onze vereniging. Neem daarvoor gerust contact op met één van onze bestuursleden of stuur
een mail naar businessclub@vv-rijsoord.nl

Op verzoek komen we bij u langs of sturen u
onze presentatiegids en sponsorbrochure.

Hoofdsponsor, Shirtreclame 1e elftal
Subsponsor, Shirtreclame 1e elftal
Reclamebord of Reclamedoek,
langs veld, Tribune of Horecahome
Adverteerder Presentatiegids
Adverteerder Wedstrijdprogramma
Wedstrijdprogramma; Sponsor van
de week en schenker wedstrijdbal
Reclame op V.V. Rijsoord spelersbus
in combinatie met sponsorpakket
Jeugdsponsoring
Energiesponsoring, reclame op
roterende energiepanelen

Businessclub Rijsoord
heeft sponsoren
veel te bieden!

“Sponsor in beeld”

Gerrit van Gelder

Van Gelder al vele jaren sponsor van v.v. Rijsoord

Toegevoegde waarde bepalend
voor succes Van Gelder
De familie van Gelder heeft een lange geschiedenis met vv Rijsoord. Met een gezin van vijf
jongens zorgden vader en moeder van Gelder voor regelmatige aanwas van de jeugd. Broers
Wim, Leen, Gerrit, Jan en Anton hebben allen ooit in het blauw-wit van de ‘Kraaien’ gespeeld.
Voor dit interview ‘Sponsor in Beeld’ zijn we
aangeschoven bij algemeen directeur Gerrit
van Gelder van de gelijknamige groente en
fruit gigant uit Ridderkerk.
,,We zijn opgegroeid aan de Krommeweg in
Rijsoord. Op de plaats waar nu ons nieuwe
hypermoderne bedrijfspand gebouwd wordt,
stond ons ouderlijkhuis met aangrenzend de

tuinderij van mijn vader. Ik was een jaar of
negen toen ik mij, samen met een vriend,
aanmeldde bij de club. Al mijn vrienden
voetbalden aan de Vlasstraat. We fietsten
met elkaar naar de trainingen en wedstrijden. Na school voetbalden we op een trapveldje in de Zwaan. Super getalenteerd was
ik niet. Wel een trouwe deelnemer aan trai-

ningen en wedstrijden. Wat me direct te binnen schiet als ik terugdenk aan die periode,
is het seizoen dat ik samen met mijn broer
Jan in de D’tjes speelde. Jan in de spits en ik
in de verdediging. We wonnen alle wedstrijden met een nulletje of acht, negen, tien.
Op één na. Papendrecht was te sterk en werd
kampioen. Daarmee leerde ik de les dat je
echt iedereen moet verslaan wil je als winnaar te boek staan. Misschien wel een les die
ik in mijn verdere leven gebruikt heb.”
Toegevoegde waarde
,,Wij zijn met het bedrijf trendsetter en
geen trendvolger. We verzinnen en ontwikkelen nieuwe producten en laten ons inspireren door wat er in heel de wereld op het
gebied van food gebeurd. Je ziet al jaren
een bewustwording in gezonde voeding met
groenten en fruit. In rap tempo maakt snoep
plaats voor gezonde fruitsnacks in scholen
en bij sportclubs. Onze chef-kok, die gewoon
bij ons op de loonlijst staat, is iedere dag
bezig om nieuwe producten te ontwikkelen.
De samenwerking met andere chef-koks is
intensief. Daarmee weten we veel over de
wensen van onze klanten. Zo zijn we partner
in plaats van leverancier. Kortom, we leve-
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ren producten met een grote toegevoegde
waarde. Sla, komkommers, tomaten, de zogenaamde rauw producten, zijn overal te
koop. Maar juist de producten die we zelf
ontwikkelen, daarvoor kopen de klanten bij
Van Gelder. Alles dagvers, gecontroleerd en
geproduceerd onder de strengst mogelijke
hygiënische eisen. Vandaag op het land,
morgen bij de klant.”
Experience centre
,,Het pand dat op dit moment gebouwd
wordt is vier keer zo groot als de huidige locatie aan de Handelsweg. Van Gelder wordt
daar het centrum van educatie, beleving,
innovatie en inspiratie op het gebied van
vers. Naast het telen, verpakken, bewerken,
bewaren en transporteren van groenten en
fruit, gaan we ook op een bijzondere manier
kennis over voeding, gezondheid en duurzaamheid delen. Zien, proeven, ruiken, voe-

len en horen: alle zintuigen komen aan bod
in ons food experience center. Het wordt dé
ontmoetingsplek voor gezonde voeding. De
groentekas en het experience centre moeten
het grootste assortiment aan groente en fruit
in Nederland laten zien. Alle (chef)-koks; van
sterrenrestaurants, eetcafés, bedrijfsrestaurants, tot aan schoolkantines of ziekenhuizen moeten er vanaf 2020 door een bezoek
geïnspireerd raken. Van Gelder is straks een
kennisinstituut voor horeca, overheid, zorg,
onderwijsinstellingen en werkgevers.
Wij willen in samenwerking met de regio, dit
BAR-gebied, Ridderkerk een kwaliteitsimpuls
geven. Op termijn zullen wereldwijde productinnovaties hier vandaan komen.’’
Rezoord
,,Maatschappelijk verantwoord ondernemen
staat hoog in het vaandel bij Van Gelder. Het
is daarom logisch dat we ook bij de nieuw-

bouw hier rekening mee houden. Daarom is
ervoor gekozen om te bouwen met de BREEAM methodiek. BREEAM is een methodiek om
de duurzaamheidsprestatie van vastgoed te
beoordelen. Het kent een kwalitatieve weging van 1 tot 5 sterren. We gaan voor vijf
sterren.”
,,Op deze manier zijn we iedere dag bezig
met de toekomst van het familiebedrijf. Of
er nog tijd is voor voetballen of een hobby?”
Gerrit lacht bij de vraag. ,,Het bedrijf is een
hobby die veel, zo niet al mijn tijd, opslokt.
Na de D’tjes ben ik al gauw gestopt met voetballen. Het werk ging voor.
Ik volg de club nog altijd met meer belangstelling dan de andere verenigingen uit de
regio. Ondanks dat ik al jarenlang met mijn
gezin in Ridderkerk woon blijft de verbondenheid met het dorp aan De Waal groot.
Rezoord zit in je bloed.”
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SCo oRT!

De Herenkappers van ridderkerk
De Herenkappers van Ridderkerk
Wij zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9.00
totWij
17.30
zijnuur
open van dinsdag tot vrijdag
Op zaterdag
8.30
15.00uur.
uur
vanvan
9.00
tottot17.30

Opook
zaterdag
van 8.30
15.00 uur.
Loop
eens binnen
bij detot
gezelligste
zaak
van Ridderkerk.

DeWij
Herenkappers
van ridderkerk
zijn gevestigd op de Geerlaan 94

Loop ook eens binnen bij de gezelligste zaak
twee
man sterk
het van
betere
WijWij
zijnstaan
openvan
van Ridderkerk.
dinsdag
totvoor
vrijdag
9.00
kappers werk.
tot 17.30 uur

Zonder afspraak
OpWij
zaterdag
van 8.30 tot
uur
zijn gevestigd
op 15.00
de Geerlaan
94.

Loop ook eens binnen bij de gezelligste zaak
van Ridderkerk.
Wij staan twee man sterk

voor
het betere
Wij zijn
gevestigd
op dekapperswerk.
Geerlaan 94

Sponsoring bij V.V. Rijsoord

businessclub@vv-rijsoord.nl

Wij staan twee man sterk voor het betere
kappers werk.
Zonderafspraak.
afspraak
Zonder

Wij danken onze sponsoren
en adverteerders
voor het mogelijk maken van
deze presentatiegids

Business Club v.v. Rijsoord wenst ons vlaggenschip een fantastisch seizoen in de Eerste Klasse B van het zaterdagvoetbal!

HOOFDSPONSOR:
SUBSPONSOR:
KLEDINGSPONSOR:
STICHTING BUSINESS CLUB RIJSOORD

Andre van de Wulp
voorzitter Supportersvereniging;

“Fietsvierdaagse en
Seniorendag geven de
club een sociaal gezicht”

De Supportersvereniging Rijsoord is de ‘kleefpasta’ van onze club. Het organiseert vele activiteiten voor onze leden, en kan terug kijken op een meer dan geslaagd seizoen. De fietsavondvierdaagse en Seniorendag geven de club ook nog een sociaal gezicht. Onderstaand een
overzicht van activiteiten van het afgelopen seizoen.

MOSSEL & SPARERIB
In November staat altijd de eerste activiteit
gepland die de supporters-vereniging organiseert. Uiteraard was weer de traditionele
Mossel & Spareribavond aan de beurt.
De zaal was helaas niet ‘uitverkocht’ vanwege
een aantal concurrerende evenementen op
dezelfde datum. Maar ondanks de verschillende afzeggingen mochten wij toch nog ca.
80 gasten ontvangen in ons restaurant “Het
Kraaiennest”. Zij genoten van de mosselen,
sparerib, salades en frieten. Na het eten kon
men dansen en feesten tot in de late uurtjes.
Dank gaat uit naar de vrijwilligers die deze
avond mogelijk hebben gemaakt.
KERSTBAL
Voor het traditionele kerstbal was de kantine
verbouwt tot een ware “ballroom” waarbij
onze gasten zich vermaakten tot in de laatste uurtjes. Speciale dank gaat uit naar de
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‘kraaien over de top organisatie’ voor het
mede organiseren van de avond.

maakten daardoor de Seniorendag 2018 tot
een groot succes.

LOTENVERKOOP SENIORENDAG
Dit jaar gingen weer een aantal leden van
de Raad van Elf en de Suppor-tersvereniging
de straat op, om loten voor de Seniorendag
te verkopen. De opkomst was overweldigend
en met de nieuwe aanpak denken wij een
goede weg te zijn ingeslagen om de mensen
nog beter te bedienen bij de verkoop van
de loten.

CARNAVALSWEEKEND
Het carnavalsweekend met de Seniorendag,
het Kindercarnaval en het Winterfeest waren
dit jaar weer heerlijke dagen, waarbij niet
alleen de bezoekers genieten maar waarvan
ook de organisatie genoot.
Is het niet heerlijk om zoveel vrolijke gezichten van ouderen, kinderen en verstandelijke
beperkten te zien. Met elkaar zorgen wij ervoor dat zowel jong en oud aan hun trekken
komen bij de V.V. Rijsoord.

Na de traditionele stop bij de familie Freriks, wederom onze hartelijke dank hiervoor,
waar net zoals ieder jaar de soep, broodjes
en drank weer voor ons klaar stond. Met een
volle maag ging men op pad om de laatste
loten te verkopen. Dit alles voor de ‘oudere
mens’ die wij jaarlijks op deze bijzondere
dag mogen ontvangen. Ook (lotenverkopers)

SENIORENDAG
De Seniorendag zelf werd weer goed bezocht,
ruim 275 senioren hadden het goed naar hun
zin en genoten van de artiesten de hapjes en
de drankjes en van de jaarlijks terugkerende
tombola.

Na het succes van vorig jaar werden de mensen ook dit jaar weer getrakteerd op warme
stamppotten , onze dank gaat uit naar de
vele vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Speciaal moment is altijd de
verkiezing van de man, vrouw of groep van
het jaar. En het is ons gelukt, ‘even kwam
Jan Pol niet uit zijn woorden ‘. Jan Pol nogmaals van harte gefeliciteerd met deze titel
‘man van het jaar’ en dit mooie moment tijdens de Seniorendag.
KINDERCARNAVAL
Ieder jaar komen er steeds meer kinderen,
maar ook ouders opa’s en oma’s naar het kindercarnaval.
De presentatie was ook dit jaar weer in handen van Jan Pol, die er weer een onvergetelijke avond van maakte. Het hoogtepunt van
de avond was de bekendmaking van het leuks
verklede, kind en/of ouder.
Onze dank gaat hierbij ook uit naar DJ Ko die
er weer een waar feest van wist te maken.
WINTERFEEST
In samenwerking met V.V. Rijsoord, Raad van
Elf, de Supporters-vereniging en de stichting ‘Help eens een handje’ was er dit jaar
weer een Winterfeest voor mensen met een
verstandelijke beperking. Samen met de Delenoy Brothers werd er gedanst en gefeest.
Uiteraard werd er voor een lunch gezorgd en
tussen het dansen en muziek door werd er
pannenkoeken, gehaktballetjes en ijs uitgedeeld. Dit werd zeer op prijs gesteld door de
bezoekers die in grote getalen aanwezig waren. De sponsoren van deze geste worden bedankt, uiteraard ook de stichting Help eens
een handje uit Ridderkerk.
KRAAIEN OVER DE TOP
Kraaien over de top stond dit jaar in het teken van “de Camping”.
Ruim meer dan 100 feestgangers in de meest
gekke creaties maakten van de avond een
groot succes.
De kantine was omgetoverd tot een grote
Camping met alles erop en eraan, hulde aan
de vele vrijwilligers voor het opbouwen en
afbreken van dit evenement. Onze dank gaat
uit naar comité “Kraaien over de top”, het
was wederom een geweldige avond!
BINGO / KLAVERJASSEN
Ook de Bingo en klaverjasavonden werden
weer druk bezocht door een groot aantal
mensen. De organisaties van deze avonden
hebben goed werk verricht.

FIETS4DAAGSE
ZUID-HOLLAND-ZUID 2018
Tijdens de editie van 2018 waren zo’n 450
deelnemers ingeschreven. Het deelnemersboekje was weer op en top verzorgd door
Djen Design en KooimanCreative en werd geheel in full colour gedrukt.
De Fiets4daagse Zuid-Holland-Zuid sloot de
laatste avond af met de traditionele en feestelijke intocht via de altijd gezellige Mauritsweg. De Rijsoordse muziekvereniging Sursum
Corda stond weer borg voor de muziekale
klanken. Wat door alle deelnemers alom werd
gewaar-deerd. De deelnemers waren ook zeer
tevreden over de uitgezette routes en organisatie.
De Supportersvereniging en RFTC Rekreatoer
continueren uiteraard de succesvolle samenwerking om ook volgend jaar weer vele deelnemers via de fantastische routes door onze
mooie regio te laten fietsen.
VRIJWILLIGERS
De Supportersvereniging is naast haar eigen
activiteiten veelal ook op de achtergrond betrokken bij diverse activiteiten in de vereniging. De Kaas en Wijnavond, de Medewerkers
avond, de Familiedag met afsluitende barbecue en afterparty. of Instuif met de verkiezing Ploeg en Speler van het Jaar. Daar waar
mogelijk ondersteunen wij de V.V. Rijsoord in
elk mogelijke vorm.
Zonder de steun van medewerkers kan de
Supportersvereniging niet bestaan, het bestuur bedankt deze geweldige vrijwilligers en
hopen ook de komende tijd weer op hen te
kunnen rekenen. Ook onze sponsors, zowel
de financiële en materiële, zijn een steun in
de rug geweest en wij hopen ook dit seizoen
weer op hen te mogen rekenen en het weer
op dezelfde voet verder te gaan. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit team van
onmisbare fantastische vrijwilligers, meld u
zich dan aan bij één van de bestuursleden
van onze Supportersvereniging.

BESTUURSLEDEN
SUPPPORTERSVERENIGING
Andre van de Wulp / Voorzitter
Joke van de Wulp / Penningmeester
Leo de Groot / Secretaris
Daphne Molengraaf / Commissielid
Leen Schouten / Commissielid
Jannie van de Burg / Commissielid
Vacature / PR en Vice-voorzitter

“Samen sterk staan voor onze club, want dan alleen
houden we de zaak in beweging”.
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Adres
Kerkweg 219 E
2985 AS Ridderkerk
T: 0180 - 42 00 77
F: 0180 - 43 01 55
peter@dejongbandenservicebv.nl

Openingstijden
Ma t/m vr: 8.00 t/m 17.00 uur
Za:
8.00 t/m 12.00 uur

Stelt u zich eens voor dat uw sportclub alle gewenste kleding en
accessoires op één plek kan bestellen, dat die producten razendsnel
worden geleverd, dat ze voordelig geprijsd zijn, dat ze allemaal
dezelfde clubkleuren hebben en dat uw vereniging bij elke bestelling
een commissie ontvangt.

- Totaal assortiment
- Hoogwaardig clubshirt
- Uitstraling
- Uniek bestelsysteem
- Snelle levering

Wilt u de clubwebshop van vv Rijsoord
bekijken, ga dan naar http://vvrijsoord.kelme.nl

Kelme Nederland
Lübeck 9b
2993 LK Barendrecht
T. 0180 - 528 585
E. info@kelme.nl
I . www.kelme.nl

w!
eu
Ni

vv Rijsoord heeft voor Kelme gekozen
en geniet van het gemak van de
clubwebshop, maar Kelme biedt meer:

BETON
NET
beton- en gevelonderhoud

Specialist in:
betonreparatie
kitwerk
kunststofvloeren
kelderafdichting
gevelreiniging
impregneren
schilderwerk

Rijksstraatweg 144, 2988 BM Rijsoord

alle

Lokaal nieuws... en sport!

Weekblad voor Ridderkerk

Tel.& Fax: 0180–428134 Website: www.beton-net.nl E-mail: maarten@beton-net.nl

COMPOSITE SHAFT

VULKARDAN F

TDS PLAFRIX

T SERIES

VULKAN Benelux
Van Coulsterweg 3 | 2952 CB Alblasserdam | Phone +31 (0)78 6810780 | Robert.vanRiemsdijk@vulkan.com | www.vulkan.com

