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WAT IS
RIJSOORD
DNA BLAUW WIT
Tijdens de samenstelling van deze presentatiegids hebben de
redactieleden gezocht naar het DNA van de Rijsoordenaars.
Allereerst moesten we natuurlijk precies weten wat onder
DNA wordt verstaan. DNA is een afkorting die verwijst naar
Desoxyribonucleïnezuur. Dat is de belangrijkste chemische
drager van erfelijke informatie. Met die wetenschap gingen
we aan de slag.
Onze gesprekken waren divers, gezellig, informatief en verrassend.
Steevast sloten we de interviews af met de vraag welke
eigenschappen volgens onze gesprekspartner in het DNA van de
Rijsoordernaar zit.
Saamhorig, plichtsbesef, trots, chauvinisme, meelevend en eerlijk zijn
positieve eigenschappen die werden genoemd. Negatieve waren er
ook. Koppig, opstandig, eigenzinnig en gesloten zijn er een paar.
Zijn we er na al die gesprekken in geslaagd de Rijsoordenaar te
definiëren? Ach, iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, dus ook De
Kraai. Maar we denken dat we wel een beeld hebben, al zullen er altijd
verborgen eigenschappen blijven.

Colofon:
De presentatiegids V.V. Rijsoord is een
uitgave van voetbalvereniging V.V.
Rijsoord – Businessclub V.V. Rijsoord in
samenwerking met BAR Lokale Media.
Oplage: 1.000 exemplaren
Opmaak en druk: BAR Lokale Media –
www.barlokalemedia.nl
Tekst en fotografie: Denise Bazen, Gerda
Kranendonk, Ronald Hooijmeijer
Acquisitie: Ronald Hooijmeijer en
Willem Monteban
Informatie: Willem Monteban
Telefoon: 06-10529503
E-mail: w.monteban@vv-rijsoord.nl
Overname of vermenigvuldiging uit deze
uitgave is alleen toegestaan na toestemming van de opdrachtgever.

Wat we weten, is dat De Kraaien een verrekt stel gezellige, meelevende
en vrijgevige aanhangers van het blauw/wit aan de Vlasstraat zijn.
Probleemloos haakten de sponsoren ook in deze moeilijke coronatijd
weer aan. Dankzij hen werd het financieel mogelijk deze gids te
maken. Namens alle leden, hartelijk dank daarvoor.
Met deze gids hopen we een overzicht te geven van wat zich zoal
rondom de velden afspeelt. Dé Rijsoordenaar bestaat niet. Ze zijn
allemaal anders, maar met elkaar vormen ze een geweldig mooi
Kraaiennest.
Veel leesplezier namens het redactieteam.
Denise, Gerda, Ronald en Willem

Presentatiegids V.V. Rijsoord 2020/2021 3

43206.indd
VVRijsoord_Magazine.indd
1
3

9/17/2020
15-09-20
9:18:31 AM
10:05

Van Helvoort

Administratie- en Belastingadviesbureau

Complete fiscale en
administratieve ondersteuning
voor het MKB
• Administratieve
dienstverlening
• Fiscale aangiften
en adviezen

• Loonadministratie
• Bedrijfswaarderingen
• Begeleiding bij
overname

Mandenmakerstraat 28, 2984 AS Ridderkerk
Tel. 0180 - 788 458 • info@vanhelvoortadvies.nl
vanhelvoortadvies.nl
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DIT SEIZOEN
NIET ALLEEN
SPORTIEVE

UITDAGINGEN

Voor ons ligt een nieuw seizoen 20202021 en
daar hoort een nieuwe presentatiegids bij. Met
trots schrijf ik dit voorwoord, want we hebben
ondanks het abrupte einde van vorig seizoen
veel voor elkaar gebokst.

we met elkaar neerzetten. Zelfs in deze onzekere
corona tijd. Want dit seizoen hebben we naast de
sportieve uitdaging: zo hoog mogelijk eindigen in
de afdelingen waarin onze teams uitkomen, nóg
een uitdaging: het uitvoeren en handhaven van de
coronaprotocollen zodat iedereen veilig kan voetbal-

De renovatie van zes kleedkamers, met hulp van

len en supporten. Daarbij is de inzet en vooral ook

enthousiaste aannemers, vrijwilligers en sponsoren.

de bereidheid van iedereen om de regels in acht te

Het weer openstellen van de trainingen zodra dat

nemen, hard nodig! Daarom vanaf deze plek nog een

na de lockdown weer mocht. De organisatie van de

keer de oproep om de 1,5 meter samenleving ook op

Clubvoetbaldagen als mooie start van de vakantie. De

de sportparken serieus te nemen.

enthousiaste voorbereiding van de selectie onder leiding van de nieuwe trainers Brasco Tuvaljevic en Cees

Als bestuurder maak ik me daar echt zorgen over.

van den Heerik. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar niets is onmogelijk als we er samen creatief
tegenaan gaan.

Ruim elf jaar geleden stapte ik als voetbalvader het
sportpark op. Dat voelde meteen goed. Ik zag dingen

Ik wens jullie allemaal veel voetbalplezier!

waarvan ik dacht: ‘dat kan anders’. Dat is denk ik herkenbaar voor iedereen die betrokken is bij een

En… zie je dingen

vereniging. En omdat ik vind dat ik dan ook een steen-

die volgens jou

tje bij moet dragen, rolde ik van trainer, coördinator

anders kunnen?

van de mini pupillen, naar jeugdvoorzitter en inmid-

Neem dan -

dels ga ik het laatste jaar van mijn tweede (en tevens

net als ik elf

laatste) periode als voorzitter in. Het kan snel gaan.

jaar geleden
- de stap om

Er is de afgelopen jaren veel veranderd en tegelijker-

met je frisse

tijd is er nog zoveel te doen. Een vereniging is altijd

blik mee te

in beweging. En daarom is iedereen die zijn of haar

bouwen aan deze

steentje bijdraagt zo ontzettend belangrijk. Onze

mooie club.

vrijwilligers, onze leden, onze scheidsrechters, onze
trainers, onze coördinatoren en onze coaches. De

Ramon de Borst

Businessclub en Supportersvereniging met wie we

Voorzitter

nauw samenwerken. En wat dacht je van onze spon-

V.V. Rijsoord

soren die, als stille kracht, ons de financiële middelen
geven waardoor we kunnen voortbestaan.
Natuurlijk wil je altijd beter, meer en hoger. Dat zit
nou eenmaal in de genen bij ons sportmensen. Maar
laten we vooral niet vergeten trots te zijn op dat wat
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Zorgeloos uw woning verhuren?
Gegarandeerde betaling van de huur
Binnen 7 dagen verhuurd
Geen makelaars- en beheerskosten

+31 (0)85 130 42 57

info@hubbs.nl

hubbs.nl

Ben je die
warme woon,
(slaap)kamer
in de zomer
ook zo zat?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met Peter Lodder.

06-30683024 • info@lodderklimaattechniek.nl
WANT MET DE SERVICE VAN LODDER KLIMAATTECHNIEK
HOUDT JE HET HOOFD KOEL
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WIE IS FALCO LINES BV?

FALCO LINES B.V.
IS EEN JONGE, EIGENTIJDSE
EN DYNAMISCHE LOGISTIEKE
DIENSTVERLENER
WAT BIEDEN WIJ AAN?

FALCO LINES B.V.
Brouwerstraat 22
2984 AR Ridderkerk

YOUR CONTAINER
TRUCKING PARTNER

T. 0180-427477
E. info@falcolines.nl

EUROPESE LOGISTIEKE,
MULTIMODALE DIENSTVERLENER

BIG ENOUGH TO SERVE SMALL ENOUGH TO CARE
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VRIJWIL
LIGERS:

A

C
V.V. Rijsoord kan alleen bestaan door alle
vrijwilligers die week in week uit helpen.
Het voortbestaan van onze amateurclub
valt of staat bij hun inzet. Sommigen zie
je op of langs het veld, achter de bar in de
kantine, in de keuken, in de bestuurskamer,
op het wedstrijdsecretariaat. Maar er zijn er
ook een heleboel die minder zichtbaar zijn,
omdat ze op maandag als het sportpark
verlaten is de boel weer schoon komen
maken, zorgen dat de voorraden worden
aangevuld of als wedstrijdsecretaris
zorgen dat de planning rond komt.

F

G

Op deze pagina’s zien jullie de gezichten
achter het vele werk dat verricht moet
worden om onze club draaiend te houden.
Vraag hen eens of je een handje kunt helpen.
We zijn altijd op zoek naar mensen die hun
steentje bij willen dragen. Natuurlijk kun je ook
een van de bestuursleden aanschieten of het
formulier op de website invullen.

•

I
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A

Deze dame was er als de
kippen bij toen er een graffiti
klusje was

B

Een jaarlijks terugkerende
flinke klus: de kledingtassen
klaarmaken
Als grens blijf je lekker in
beweging

D

E

Voetbalvaders die
afwisselende trainingen
verzorgen en de jeugd
voetbalplezier geven
Voor een hapje en
een drankje hou je het
kantinepersoneel graag te
vriend
Voor het
wedstrijdprogramma, de
kleedkamer- en veldindeling
en de scheidsrechter moet je
bij de wedstrijdsecretaris zijn

G

H

Voor een bakkie in de
buitenlucht…
Het maken van de teamfoto’s
en natuurlijk samen het
resultaat terugkijken
Zo blijft ons sportpark een
mooi visitekaartje

J

Van cornervlaggen tot
limonade en thee in de rust…

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ZONDER JOU
IS ER GEEN
BAL AAN!
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JEUGDVOORZITTER
ARIE LODDER

GEEFT NA DRIE JAAR HET STOKJE OVER:
Voor de jeugdafdeling van V.V. Rijsoord staat dit
nieuwe seizoen in het teken van het doorontwikkelen van zaken die de afgelopen jaren in gang
zijn gezet. Dat gaat gebeuren onder een nieuwe
jeugdvoorzitter. Na drie jaar de rol als jeugdvoorzitter te hebben vervuld gaat Arie Lodder
het stokje doorgeven.

Prestaties en plezier hand in hand
“De afgelopen drie jaar hebben we met alle vrijwilligers
die zich inspannen voor de jeugd van V.V. Rijsoord,
geprobeerd om spelers en trainers zo goed mogelijk te
faciliteren. Doel: veel plezier te hebben met en steeds
iets beter te worden in, de leukste sport die er is. Als
ik terugkijk op die drie jaar dan vind ik dat we, mede
dankzij een aantal zeer gewaardeerde jeugdsponsors,
mooie stappen hebben gezet. We zijn voortgegaan op
de weg die mijn voorganger was ingeslagen: prestaties
en plezier hand in hand laten gaan. Uiteindelijke doel
daarbij is om meer zelf opgeleide spelers in de selecties
van Rijsoord 1 en 2 te krijgen. Er is een structuur neergezet waar de vereniging mee verder kan. We hebben
goede hoofdtrainers voor de jeugd en een grote groep
enthousiaste trainers die veel energie en vrije tijd in de
vereniging steken. En we hebben in een aantal leeftijdscategorieën talentvolle spelers lopen die voor de
beoogde doorstroming zouden kunnen gaan zorgen.
De kunst is dit talent te behouden en dat vraagt dat we
blijven investeren in de jeugd.

Meidenvoetbal in volle bloei
De afgelopen jaren hebben we een grote groei gezien
van het meidenvoetbal bij V.V. Rijsoord. Meeliftend op
het succes van de Oranje Leeuwinnen zijn we er in geslaagd om een steeds groter aantal leden te werven en
het aantal meidenteams uit te breiden. Ook hier is dat
voor een belangrijk deel te danken aan trainers en een
groepje fanatieke ouders, die met de organisatie van
veel activiteiten het meidenvoetbal bij V.V. Rijsoord op
de kaart hebben gezet.
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De volgende stap is om net als bij het jongensvoetbal
een structuur neer te zetten waar de vereniging in de
toekomst verder mee kan. De plannen hiervoor zijn
gemaakt en kunnen worden uitgevoerd.

Meer dan de moeite waard
Uitdagingen zijn er ook genoeg. De grootste is dat
het elk jaar moeilijker wordt om mensen te vinden
die bereid zijn om vrije tijd in de vereniging te steken.
Iedereen heeft het druk met gezin, werk, kinderen
die op meerdere sporten zitten, eigen hobby’s en
nog veel meer. De bereidheid om trainer te worden,
een wedstrijd te fluiten, achter de bar te staan in
de kantine, wordt steeds kleiner. Dat plaatst ons als
vereniging echt voor een probleem. Vrijwilligerswerk
bij een vereniging kost tijd. Soms zelfs veel tijd. Soms
is het passen en meten om direct na het werk op
een trainingsveld voor een groep kinderen te staan,
of op zaterdagochtend om 9:00 uur met een fluit in
je hand op een veld. Maar mijn ervaring is dat het je
leven verrijkt en dat het de moeite meer dan waard
is. Natuurlijk is het niet altijd leuk en komt er soms
wat frustratie bij kijken. Maar het zien van het plezier
van jongens en meiden op zaterdag voor, tijdens en
na een wedstrijd. Het zien van al die blije koppies als
er weer getraind kan worden na een maand of drie
gedwongen coronapauze. Het slap ouwehoeren over
van alles en nog wat met een bakkie koffie zaterdagmorgen om 8:00 uur in de jeugdcommissie kamer.
Dat zijn de momenten die het de tijd en moeite meer
dan waard maken. Dus hierbij een oproep om er met
elkaar voor te zorgen dat onze mooie vereniging ook
de komende jaren voldoende vrijwilligers heeft die
een belangrijke rol willen vervullen in de groei en ontwikkeling van onze jeugdleden.
Ik ga er dus na drie jaar mee stoppen en het stokje
overdragen. Ik wens mijn opvolger – die we in de
persoon van Sander Aupperlee al in het viezer hebben - veel succes en heb er veel vertrouwen in dat
de jeugdafdeling van V.V. Rijsoord de komende jaren
verder zal ontwikkelen en floreren.

•

’SAMEN
HEBBEN WE VEEL
MOOIE STAPPEN GEZET’
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Bandjeverstandje.nl
Banden – Velgen - Winter

Heeft u een reserve
band/wiel nodig?
Kleine zelfstandige en particulier
koopt zijn banden hier!

Bel Paul Bestebreurtje
op 0180-619411
Koedood 2
2993 AL Barendrecht
autobanden@live.nl
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Uw eigen Clubwebshop bij

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, en
dat ze allemaal dezelfde
clubkleuren hebben en dat
uw vereniging bij elke
bestelling een commissie
ontvangt.

Klinkt onvoorstelbaar?
Toch is het mogelijk!
Maak beslist kennis met de
fraaie KELME webshop,
een webshop met een zeer
professionele uitstraling die
het clubgevoel omarmd.
Kiest u voor een samenwerking met KELME, dan
kiest u voor prijs, kwaliteit
en continuïteit. Met de
clubwebshop ontzorgen wij
de club en spekt u ook nog
eens de clubkas.

V.V. RIJSOORD heeft weer
gekozen voor KELME en
geniet van bestelgemak.
KELME biedt meer;
• Breed assortiment
• Hoge kwaliteit
• Mooie uitstraling
• Draagcomfort
• Snelle levering
Bekijk de webshop van
KELME en maak kennis
met de fraaie producten
producten.
www.kelme.nl
www
Uw we
wensen;
• Financieel voordeel.
• Best
Bestelgemak
• Uit voorraad leverbaar
• Korting voor leden
• Commissie voor de club
• Bedrukken van clublogo
• Volgende dag in huis

KELME NEDERLAND
Lubeck 9B
2993LK Barendrecht

Tel. 0180 528 585
E. info@kelme.nl
I. www.kelme.nl
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HOOFDMAN-ROODZANT.NL
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Wat doen we
eigenlĳk niet?
Sinds 1974 het vertrouwde adres
Voor al uw (opleverings-) schoonmaakwerkzaamheden, glazenwasserĳ
en hogedrukreiniging.
Onderhoud van o.a.:

• Kantoren, gebouwen,
• Scholen en winkels
• Opleveringsschoonmaak
• Glazenwasserĳ

• Milieuvriendelĳk stralen
• Hogedrukreiniging
• Gevelreiniging
• Gevelimpregnering

Bezoek ook eens onze website:

www.de-schouw.nl
Schoonmaakbedrĳf De Schouw
Nikkelstraat 4, 2984 AM Ridderkerk
Tel. 0180-424643, info@de-schouw.nl

Supportersvereniging v.v.Rijsoord
Opgericht 26 januari 1973

De supportersvereniging
organiseert het hele jaar door

DIVERSE
ACTIVITEITEN
EN FEESTEN
VOOR IEDEREEN!
Nog geen lid? meldt je aan bij Andre van
der Wulp - 06 53 731 848 of stuur een mail
naar supportersvereniging@vv-rijsoord.nl
18 Presentatiegids V.V. Rijsoord 2020/2021

43153.indd 1

9/17/2020 9:18:35 AM

JO 9-3

JO 9-4

JO9-5
Presentatiegids V.V. Rijsoord 2020/2021 19

43143.indd
VVRijsoord_Magazine.indd
1
19

9/17/2020
15-09-20
9:18:40 AM
10:07

AutoFirst Molenvliet
Molenvliet 83, 3335 LH Zwijndrecht
078-619 34 84

WWW.AUTOFIRST-MOLENVLIET.NL

U ZOEKT EEN BETROUWBARE OCCASION
MAAR NOG ZONDER SUCCES?

WIJ HEBBEN ALTIJD KEUZE UIT
MEER DAN 50 OCCASIONS!
SCHAKEL, AUTOMAAT, BENZINE OF DIESEL.
MOLENVLIET “TOP SELECT OCCASIONS”

AutoFirst
Mobiliteitsgarantie
bij de onderhoudsbeurt
van uw auto.
Auto
AutoFirst
t Fi
to
Fir
irs
rst

Pechhulp
Service Card
C rd
Ca
r

Uw auto op de 1e plaats

www.autofirst.nl

Vraag naar de voorwaarden

APK

AUTOFIRST, DE GARAGE VOOR ALLE MERKEN!
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CLUBSCHEIDSRECHTERS
Piet Klootwijk, Brandon Roterman en Thomas

De naam van wedstrijdsecretaris Wim Vaandrager

Commijs. Drie namen uit het leger vrijwilligers

komt vaker in het gesprek naar voren. ,,Wat die man

dat wekelijks in de weer is V.V. Rijsoord draaiende

voor de club doet is ongelofelijk.” zegt Piet. Alleen

te houden. Het zijn echter niet zomaar drie

om hem te helpen, leid ik meerdere wedstrijden op

willekeurige namen. Piet, Brandon en Thomas

een dag.”

maken deel uit van het korps clubscheidsrechters
dat iedere zaterdag aan de Vlasstraat op het veld

Politiebegeleiding

staat om de wedstrijden van jeugd en senioren in

De jongste van het stel Thomas voetbalt in tegenstel-

goede banen te leiden.

ling tot de andere twee zelf ook. ,,Ja, ik loop tijdens
een wedstrijd best weleens te mopperen tegen de

Piet is met zijn zeventig jaar de nestor van het trio.

scheidsrechter. Al probeer ik het wel tot een minimum

Thomas is bijna zestien en de benjamin.

te beperken. Voetbal is emotie en daar hoort een bé-

Piet: ,,Bij toeval ben ik scheidsrechter geworden. De

tje mopperen bij. Als ik een wedstrijd leid dan mogen

aangewezen scheidsrechter was er niet en toen vroe-

de spelers dat op mij ook best doen. Alleen, niet grof

gen ze mij. Daarna ben ik een opleiding gaan volgen

en zeker niet beledigend. Dan kunnen ze vertrekken.”

en uiteindelijk nog wedstrijden in de subtop van het

,,Ook van mij mogen ze dat,” voegt Piet toe. ,,Wel heb

betaald voetbal geleid. Die jaren liggen inmiddels ver

ik de reputatie dat ze niet moeten proberen om met

achter mij. Nu fluit ik voornamelijk jeugdwedstrijden

mij de kachel aan te maken, want dan is het gauw

en de oudere senioren aan de Vlasstraat.”

afgelopen. Niet spotten met Piet.”
Brandon hoort het lachend aan. Met zijn vierentwintig

Brandon’s opa en vader zijn geen onbekenden aan de

jaar heeft hij genoeg ervaring zich niet gek te laten

Vlasstraat. Recent betuigde nog een groot deel van

maken en dat straalt hij ook uit. Gevraagd naar zijn

‘De Kraaien’ respectvol de laatste eer aan opa Roter-

bevindingen zegt hij: ,,Het zijn allemaal jonge gasten

man. Brandon: ,,Door mijn vader en opa kwam ik veel

joh. Ik fluit naar eer en geweten en vind het belangrijk

bij de club. Mijn opa deed en vader doet nog steeds

dat een wedstrijd niet doodgefloten wordt. Soms

vrijwilligerswerk. Zodoende ben ik er ook ingerold.

zit ik er wel eens naast met een beslissing. Dat is

Wedstrijdsecretaris Wim Vaandrager vroeg of ik een

absoluut vervelend, maar ook niet meer dan dat. Het

scheidsrechterscursus wilde volgen.”

gemopper dat daarop volgt, daar lig ik niet wakker
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van. Die gasten zijn het na de wedstrijd bij een patatje

dat niet. Ik vind het heel leuk en hoop ook hogere

met cola alweer vergeten, waarom zal ik er dan ver-

elftallen te gaan leiden, maar daar blijft het bij. Came-

der over tobben. Ik leer er natuurlijk wel van.”

raman worden, dat is mijn doel. In augustus start ik
aan het Grafisch Lyceum dus wie weet sta ik nog wel

Piet: ,,Ik ben weleens na een beslissingswedstrijd
onder politiebegeleiding van het veld gegaan. Moest

eens voor Fox Sport in de Kuip.”

ik een uur wachten voor het veilig was om naar huis

Keurkorps

te kunnen. ’s Avonds gewoon gezellig met mijn vrouw

Piet, Brandon en Thomas. Drie mannen die het keur-

uit eten geweest. De mensen zeggen weleens dat

korps van ruime twintig clubscheidsrechters, in dit

ik lachend geboren ben. Ook in zo’n situatie blijf ik

gesprek vertegenwoordigen. Autoriteiten in het veld

gewoon vrolijk.” Thomas voegt daar aan toe: ,,Als je

waar de spelers niet altijd blij mee zijn, maar zonder

daar niet tegen kan, dan moet je geen scheidsrechter

deze vrijwilligers zou het angstig stil op de velden

worden. Of ik prof scheidsrechter wil worden? Nee,

blijven.

•

FLUITEN
NAAR EER EN
GEWETEN
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Uw Erkend Service Partner voor BMW en MINI.

In ons Bergwerff team staat een ding centraal: onze passie voor automotive.
Bent u nu op zoek naar een BMW, ALPINA of MINI occasion, of wilt u uw
huidige auto voor onderhoud brengen?
U bent te allen tijde van harte welkom bij Bergwerff BMW.

GORINCHEM
BMW SERVICE
MINI SERVICE

Telefoon: 0183-624011
www.bergwerffbmw.nl
KORTOM, UW GARANTIE VOOR DE BESTE SERVICE

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
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ALLE TRANSPORT OVER
WATER EN LOGISTIEKE EN
MARITIEME SERVICES

Met onze uitgebreide vloot is Rederij De Jong er voor al uw vervoer

over water. Wij beschikken over vele maten duwbakken, duwboten en
schepen, van 250 ton tot een duwstel van 16.000 ton. In combinatie

met onze logistieke en maritieme services verzorgen wij alles wat te

maken heeft met uw transport over binnenwateren, langs de kust en

over zee. Van bevrachtingen, transport en voorraadbeheer tot op- en
overslag, controles en vergunningen. Ons werkgebied strekt zich uit

MEER WETEN
WAT WE VOOR U
KUNNEN BETEKENEN?
NEEM VRIJBLIJVEND
CONTACT MET
ONS OP!

van Nederland en West-Europa tot wereldwijd.

Bij Rederij De Jong staat een gespecialiseerd team van maritieme

professionals voor u klaar. Wij regelen alles tot in de puntjes rond het
duwen, laden, lossen, reinigen en het onderhoud van duwbakken

en pontons. Daarnaast ontzorgen wij onze klanten met diensten als
transportovername, bevrachtingen en ketenregie. Met onze motor-

schepen (van 400 tot 1.000 ton) vervoeren wij droge ladingen over de
kanalen en rivieren van West-Europa.

Montrealweg 153

3197 KH Botlek – Rotterdam
+31 (0) 10 231 15 55

info@rederijdejong.nl
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OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
8.00 - 12.00 uur

De Jong Bandenservice
Kerkweg 219 E, 2985 AS Ridderkerk / T. 0180-420077 / F. 0180 – 43 01 55 / peter@dejongbandenservicebv.nl

www.dejongbandenservicebv.nl
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ALBLAS ADMINISTRATIE & ADVIES

ALBLAS IS AL SINDS 1928
EEN BETROUWBARE PARTNER
IN ADMINISTRATIE & ADVIES

• ADMINISTRATIEF
• FISCAAL
• ADVIEZEN

ALBLAS

Rijkstraatweg 46 a+b
2988 BJ Ridderkerk
T: 0180 – 422595
info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl
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SUPPORTERSVERENIGING
MET EEN RIJKE
REPUTATIE
VERBINDT EN
AMUSEERT
Vijftienhonderd gulden. Jan de Reus krijgt er
nog pijn in zijn buik van als hij eraan terug
denkt.
We praten over de jaren zeventig. Jan was penningmeester in het toenmalige bestuur van de Supportersvereniging van V.V. Rijsoord. Jan: ,,We hadden het
idee gevat om een clublied te maken en op single te
zetten. De winst die uit verkoop voort zou komen,
zou voor de algemene clubkas zijn. Maar voor het
zover was moesten we eerste vijftienhonderd gulden
investeren in studiohuur, muzikanten en een producer.
Met de verkoop van vijfhonderd singles á vijf gulden
zou er duizend gulden overblijven. Een mooie rekensom, maar wat als de plaatjes niet verkocht zouden
worden. Dan zaten we met een groot verlies. Daar
heb ik als kasbewaker wel wat slapeloze uurtjes van
gehad. Gelukkig zijn ze allemaal verkocht.”
,,Of er nog in omloop zijn? Dat zal best wel, maar ik
heb geen idee wie ze heeft. Wie weet, misschien dat
er na het lezen van dit stukje er wel weer onder het
stof vandaan komen joh.”
Jan de Reus (74) is medeoprichter van de Supportersvereniging van de blauw-witten aan de Vlasstraat.
Op 23 januari 1973 werden de statuten, die naar goed
voorbeeld van V.V. Slikkerveer waren opgesteld, gedeponeerd. Anders dan de algemene verwachtingen
vaak zijn is de ‘Supp’, zoals de vereniging in de
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Rijsoordse volksmond wordt genoemd, er niet alleen

milie. Stuk voor stuk zijn het monumenten geworden

om het eerste elftal te steunen. Uitwedstrijden van

in het rijke verleden van de Supp.

het hoogste elftal werden in de beginjaren nog wel
met een bus vol supporters bezocht, maar die gezamenlijke bezoeken zijn nu een uitzondering. Heel
de vereniging profiteert mee van de activiteiten. De
algemene clubkas wordt daar zeker niet bij vergeten.
Jan: ,,Het mes snijdt aan twee kanten. De Supp bindt
met haar activiteiten leden en niet leden en het geld
dat daardoor in de kas vloeit komt ten goede aan de
clubkas.”

”De derde helft in de
kantine aan de bar
met m’n maten maakt
de zaterdagmiddag
compleet.”

In de bijna vijf decennia dat de vereniging bestaat
heeft het een reputatie opgebouwd. Praat met een

Hoe mooi het verleden ook is, huidige voorzitter

willekeurige senior over de Supp en men begint over

André van de Wulp heeft met zijn team met heel

de jaarlijkse seniorendag die ieder jaar weer veel

andere tijden te maken. Als we de coronacrisis even

blijde gezichten laat zien. Het Winterfeest is voor een

laten voor wat het is en ervan uitgaan dat de eve-

heel andere doelgroep, maar zo mogelijk is de pret

nementen ooit weer in de oude vorm terugkomen,

daar nog groter. De Familiedag is precies wat het

dan nog komen de tijden van weleer niet meer terug.

woord zegt. Een dag vol gezelligheid voor de hele fa-

André: ,,Van sommige activiteiten zien we al jaren
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een gestage terugloop in de belangstelling. De
bingoavonden waren eens drukbezocht. Nu
zitten we soms met dertig mensen in de kantine.
Waar we het overigens graag voor organiseren
hoor, maar het geeft wel aan dat de mensen niet
meer zo makkelijk bij de televisie vandaan te
krijgen zijn.
Vernieuwing is nodig en ideeën zijn er ook wel,
maar vrijwilligers om bij te dragen aan de organisatie zijn maar moeilijk te krijgen. We begrijpen
dat, want iedereen heeft een volle agenda. Toch
wil ik pleiten om een bijdrage te leveren aan de
Supp. Hoe klein ook, alle hulp is welkom.”
23 januari 2023 bestaat de Supp vijftig jaar. Een
moment om naar uit te zien en dat ongetwijfeld
niet ongemerkt voorbij zal gaan. Het zal een
nieuwe mijlpaal voor de vereniging zijn maar
zeker geen eindstation. V.V. Rijsoord en de Supportersvereniging horen bij elkaar zoals Bassie en
Adriaan ooit deden. Zie je Bassie gaan, dan komt
Adriaan er achteraan. Of stond die tekst niet in
het clublied?
Traditioneel hangt er ieder jaar een andere
spreuk van de Supp aan de wand in de kantine.
Voor het jubileumjaar zou, ‘Misschien oud, maar
zeker niet afgedaan’ niet misstaan.
En Jan de Reus? ,,Ach de jaren klimmen hè. Ik
heb me als vrijwilliger veel voor de club ingezet.
Lang heb ik de selectie met de bus naar de
uitwedstrijden gereden. Dat is nu allemaal niet
meer, maar iedere thuiswedstrijd ben ik nog wel
van de partij. Vooraf even een kaartje leggen in
het visgebouwtje en om half drie langs de lijn bij
het eerste. De derde helft in de kantine aan de
bar met m’n maten maakt de zaterdagmiddag
compleet. Eens een Kraai, altijd een Kraai.”

•
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IN DE KNOOP?

Tijd om eens
langs te komen...
SCHEIDEN • MEDIATION BIJ SCHEIDING • ALIMENTATIE • ARBEIDSRECHT • ONDERNEMINGSRECHT
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SIERAT
Administratiekantoor
• Verwerking administratie •
• Loonadministratie •
• Jaarrekeningen •
• Belastingaangiften •
• Fiscale advisering •
• Bedrijfseconomisch advies •
Nikkelstraat 3b - Postbus 88, 2980 AB Ridderkerk, Telefoon [0180] 425688, Fax [0180] 427912
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CLUB
INFO

Voorzitter

■ Commissies
Direct onder het bestuur, maar er geen
deel van uitmakend, vallen verschillende
commissies. Deze commissies dragen zorg
voor (de begeleiding en/of uitvoering van)
de operationele activiteiten van en voor
V.V. Rijsoord.
● Wedstrijdsecretariaat
● Ledenadministratie

VVRijsoord

● Jeugdcommissie
● Supportersvereniging
● Kantinebeheer
● Onderhoud
● Damescommissie
De (voortgang van de) commissie-

RAMON DE BORST
Aandachtsgebieden:
Vrijwilligers, Kledingplan, Duurzaamheid

Technische zaken

activiteiten worden periodiek besproken
in een overleg waaraan het bestuur en
de voorzitters/vertegenwoordigers van
de commissies deelnemen. In dit overleg
worden ook de besluiten ten aanzien van
de operationele commissieactiviteiten
genomen.

■ Algemene clubinformatie
Opgericht in 1924
Sportcomplex; Kraaiennest
Vlasstraat 1a, Ridderkerk (wijk Rijsoord)
Correspondentieadres
Postbus 2017, 2980 CA Ridderkerk
Telefoon: 0180-420070
Website: www.vv-rijsoord.nl
E-mail: info@vv-rijsoord.nl

EMO VAN DIJK
Aandachtsgebieden:
Technische commissie
en Wedstrijdsecretariaat
senioren
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Penningmeester

Secretaris

PIET VAN DER MEULEN
Aandachtsgebied:
Ledenadministratie

GERDA KRANENDONK
Aandachtsgebieden:
Redactie en PR en
Communicatie

Algemene zaken

LYDIA MARKUS
Aandachtsgebieden: Tuchtzaken,
Onderhoud accommodatie en kantine
Uitvoerend:
wedstrijdsecretariaat senioren

Jeugdvoorzitter

SANDER AUPPERLEE
Aandachtsgebied:
wedstrijdsecretariaat
jeugd a.i.
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RIJSOORD AAN DE
VOORAVOND VAN IETS

MOOIS

,,Het begint nu eigenlijk pas echt.” Het is de zin waarmee Brasco Tuvaljevic en Cees van den Heerik elkaar op
de vroege zaterdagmorgen van 1 augustus begroeten.
Hoofdcoach en assistent waren naar de Vlasstraat gekomen voor de teamfoto. Aansluitend was er een spelersbijeenkomst gepland, gevolgd door een training. Theorie en
praktijk werd onderbroken door een gezamenlijke lunch
in de kantine. Alles met als doel de komende weken een
team te smeden, dat het voetbalgeweld van de hoofdklasse kan weerstaan.
Daarmee staan de trainers en hun staf voor een enorme uitdaging. Maar liefst tien spelers zijn nieuw in de selectie. De
gemiddelde leeftijd in de hoofdmacht van ‘De Kraaien’ kelderde
van achtentwintig naar tweeëntwintig jaar. De ervaring en broodnodige geslepenheid daalde daarmee evenredig. Net als voor
veel spelers is de club van blauw en wit een nieuw terrein voor
Brasco. Gepokt en gemazeld in de amateurtop hoopt hij het jonge
Rijsoord van nieuwe impulsen te voorzien. Hij weet zich daarbij
gesteund door Cees van de Heerik. Als de titel ‘Mister Rijsoord’ op
iemand van toepassing zou zijn, dan is het wel op Cees. Met een
kort uitstapje van twee jaar, is hij vanaf zijn achtste jaar aan de
Vlasstraat te vinden.

Het juiste moment
Brasco: ,,De eerste indruk van de club is positief. Rijsoord is een
vereniging die verbindt. Een dorp op zich zou je kunnen zeggen.
In de korte tijd dat ik hier ben heb ik alle bestuursleden al zien
klussen. Niet alleen vanachter de bestuurstafel maar ook met kwast, bezem of
schroevendraaier dragen ze hun steentje
bij. Dat is niet vanzelfsprekend kan ik je
zeggen. Het goede gevoel dat ik had na
mijn eerste gesprek met twee leden van
de technische commissie, wordt daarmee
versterkt. Rijsoord is een soort familie
waar het gezellig, maar net als in alle
families, niet altijd peis en vree is.”
In tegenstelling tot Brasco heeft Cees veel
kennis van de vereniging. Het blauw wit
DNA zit in alle vezels van zijn lichaam.
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Na de laatste zes jaar succesvol hoofdtrainer van het tweede
te zijn geweest staat hij nu naast de hoofdcoach voor het vlaggenschip. Cees: ,,Dit was het juiste moment om de stap naar het
eerste te maken. Het is een andere rol waar ik positief in sta. We
gaan het met elkaar doen. Onze grootste uitdaging is om van de
geselecteerde jongens een team te maken. Als dat lukt, komen de
individuele kwaliteiten vanzelf bovendrijven.”

Eindverantwoording
Over de samenwerking doen de
twee niet ingewikkeld. Ze doen het
met elkaar, maar Brasco draagt de
eindverantwoording. Punt.
Brasco: ,,We zien in een korte tijd
al een natuurlijke verdeling in
taken ontstaan. Ik kan dominant
overkomen. Als een olifant in een
porseleinkast. Het is vaak niet zo
bedoeld, maar toch. Cees: ,,Ik ben wat meer behoudend. Zal ook
wel met de leeftijd te maken hebben. Ik signaleer dingen, maar
vlieg er dan niet direct in.” Brasco: ,,Het is alleen maar fijn dat
we niet hetzelfde zijn. Daarmee versterk je elkaar. Wat belangrijk
is, is dat we dezelfde ideeën over het voetballen hebben. Ik vind
het mooi als wij ons als team kunnen onderscheiden. Er moet
een bepaald idee achter zitten en we moeten als team fungeren.
Mijn doel is altijd een bepaald stempel te drukken. Maar, Cees en
ik doen het niet samen. Hans-Willem Mallon als keepertrainer en
verzorger Menno de Groot zijn onmisbare schakels in het team,
om een topprestatie te kunnen leveren.”

Uitdagend
Brasco: ,,We hebben een uitgebalanceerde spelersgroep die ons
in ieder geval optimistisch stemt. We hebben van alles wat in de
groep. Dat kan goed zijn, maar ook minder goed. We weten het
gewoon niet. Ik weet wat voor vlees we in de kuip hebben en daar
ga ik mijn spelsysteem en tactiek op aanpassen. De vraag is hoe
we ons gaan wapenen tegen de ervaren rotten in de hoofdklasse.
We pakken het professioneel aan en dan
zien we aan het einde van het seizoen wat
we hebben bereikt. Ik ben erg benieuwd
hoe snel we ons als team gaan ontwikkelen. Als we ons voldoende ontwikkeld
hebben en naar vermogen gepresteerd,
dan kunnen we tevreden achteromkijken.
Welke plaats op de ranglijst daar dan ook
bij hoort. Rijsoord staat aan de vooravond
van een uitdagende periode. Met de
relatief jonge groep jongens kunnen we
de komende drie, vier jaar aan iets moois
gaan bouwen.”

•
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V.V. RIJSOORD H

Van links naar rechts Rijsoord 1. Achterste rij: Maily Lopez, Jochem Bakker, Mitchel van der Spoel, Christian van Wijngen,

Men

(assistent-trainer), Brasco Tuvaljevic (hoofdtrainer), Menno de Groot (verzorger/herstel-trainer), Leon van den Heerik,

Rona

dijk, Gianni Straal en Donovan Lioe Anjie. Ontbrekend op de foto: Claudio Barros, keeperstrainer Hans-Willem Mallon,

Haro
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D HET EERSTE

gen,

Menno Vooges, Chantley Job en Gazar Dermendjan. Middelste rij: Guillermo Pinas, Danilo Alkema, Cees van den Heerik
Ronan van der Tak en Chris Promes. Voorste rij: Lorenzo van der Heijden, Tevyn Biekman, Romano Niamut, Danny HaasHarold van der Ent.
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“I am A4”
Maak kennis met de
nieuwste superheld.

Bel voor meer informatie met
Hans Brinkman via 06-52345781
www.toshibatec.nl
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Ook voor:
Vervangen van
inbouwapparatuur!
Opknappen van
uw keuken!
Al uw installatiewerk voor de
keuken!
Al uw bouwwerk
voor de keuken!
Showroom: Pruimendijk 236 – Ridderkerk-Oostendam
078-681 33 68 - info@verveerkeukens.nl - www.verveerkeukens.nl
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MITCHELL
POL
Ik ben Mitchell Pol en ben dit seizoen samen met
Patrick verantwoordelijk voor het 2e elftal.
Zelf ben ik op m’n 5e begonnen met voetballen
bij Rijsoord, waarna ik op latere leeftijd ook wedstrijden ben gaan fluiten bij de jeugd. Dit heb ik
een paar jaar volgehouden waarna ik trainer ben
geworden.

MATTHIJS
KRUITHOF

Na jarenlang samen met Patrick de D1, JO14/ JO15
te hebben gedaan, gingen we afgelopen seizoen
terug naar de JO11-1, waar we het seizoen helaas
niet hebben kunnen afmaken vanwege de corona
maatregelen. Dit seizoen staan we dus voor de

Ik ben Matthijs Kruithof en assisteer dit seizoen
Patrick en Mitchell bij het 2e. Afgelopen
3,5 jaar heb ik Cees ook in deze functie
ondersteund.

groep bij het 2e elftal waar ons een mooie uitda-

Vanaf mijn 10e ben ik lid van de voetbalvereniging.

DNA

Eerst als speler, maar na mijn 1e knieblessure ben ik

Ik ben als 5 jarige op voetbal gegaan en eigenlijk

op mijn 17e trainer geworden. Ik ben onder andere

is het er op die leeftijd al ingeslopen. Meedoen aan

trainer geweest van C1, B1 en E1 en afgelopen jaren

het kindercarnaval, je vader betrokken zien zijn

dus assistent bij het 2e elftal.

op heel veel gebieden binnen de club.Dan groei je

ging wacht in de reserve Hoofdklasse. Daar willen
we met de gehele staf een mooi seizoen gaan
draaien.

er zelf in mee en zie en ervaar je wat voor warme
Verder ben ik 35 jaar, ben ik werkzaam als teammana-

club Rijsoord is. Niet alleen op het gebied van

ger sales bij VodafoneZiggo, getrouwd en 2 kinderen,

feesten, jeugd avonden etc, maar ook bij minder

waarvan de jongste (Kay) vanaf zijn geboorte al lid is

leuke gebeurtenissen staat de club achter je. Dat

van Rijsoord.

is voor mij typisch Rijsoord; er met elkaar zijn als
het leuk is en er voor elkaar zijn als het wat minder

DNA:

•

gaat!

Voor mij is het DNA van Rijsoord iets heel natuurlijks
geworden. Vanaf mijn 10e ben ik begonnen bij
Rijsoord en volgens mijn vader was er maar één
club waarvoor ik kon kiezen: Rijsoord! Misschien
dat je het als kind nog niet echt merkte, maar nu
besef je het des ter meer. Rijsoord doet heel veel
voor zijn leden! Vanaf dat ik binnen kwam werden er
allerlei feestavonden, kerstdiner, sinterklaas, bingo,
toernooien, zaalvoetbal, familiedag en ga zo maar
door georganiseerd. Rijsoord is meer dan alleen maar
voetbal, het is net één grote familie die je niet in de
steek kan laten, maar zeker ook nooit kan loslaten.

•
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PATRICK
SLUIMERS
Vanaf jongs af aan ben ik op de voetbal te
vinden. Vanaf vijfjarige leeftijd was ik al op de
velden te bekennen. In heb in verschillende
jeugdelftallen gespeeld en vervolgens elf jaar
in de selectie van Rijsoord 1. Na deze periode
heb ik nog een korte uitstap gemaakt naar
Drechtstreek en bij V.V.GZ gespeeld.
Naast het voetballen begon ik op mijn vijftiende als
trainer bij de E1. In al die jaren heb ik alle lichtingen,

uit in de hoofdklasse, we zijn geëindigd als 6e. Met

van kabouters tot en met A1, voorbij zien komen als

de ontwikkelingen van de KNVB m.b.t o23 komen

trainer. Nu, op 35-jarige leeftijd, ben ik samen met

er meer kansen voor Rijsoord. Ons streven voor dit

Mitchell, hoofdtrainer van het 2e elftal, wat uitkomt in

seizoen is dat we in de top 5 eindigen.

de hoofdklasse.
Ik ben letterlijk opgegroeid in de gang van Rijsoord.
Voor ons wacht dit jaar een nieuwe uitdaging

Als baby lag ik al in de kinderwagen mijn slaapjes te

als eerstejaars senior trainers. Wij als trainers

doen in de gangen van Rijsoord. Rijsoord is mijn 2e

zijn altijd dichtbij onszelf gebleven. Wij waren

thuis. Met een vader op de club die zich altijd inzet

zelf geen spelers van individuele acties, maar

voor vrijwilligerswerk, word je zelf enthousiast om

teamspelers die het moesten hebben van karakter,

een bijdrage te leveren voor de club.

inzet en winnaarsmentaliteit. Dit willen wij als staf
overbrengen op de groep. Karakter vormt je als

Met passie zet je je in voor de club. Jeugdactiviteiten,

voetballer, het maakt je tot de speler die je bent. Dit

toernooien, trainer en feestjes, niks is te gek voor

willen wij ook terugzien in onze spelers. Wij willen

Rijsoord. Nu 30 jaar later vind ik het mooi dat mijn

dat ons team een eigen manier van spelen heeft. Een

dochter ook kan rondhuppelen op de club. Ze is pas

stukje herkenbaarheid voor de club.

twee, maar ze helpt papa nu al met de spullen tillen

Vorig jaar is er een eerste stap gezet om de kloof

voor de training. Kortom Rijsoord daar groei je mee

kleiner te maken tussen het 1e en 2e elftal. Hier willen

op en daar blijf je bij.

•

wij dit jaar verder op voortborduren. Dit ook om te
kijken of onze spelers meer aansluiting
kunnen krijgen bij het eerste elftal.
Vorig jaar kwam het 2e voor het eerst
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V.V. RIJSOORD

Van links naar rechts Rijsoord 2. Achterste rij: Jochem Kouwenhoven, Freek de Regt, Joep Nooteboom, Rick Strohauer,

Joël

Jan-Willem Blaak, Bas van der Spoel. Voorste rij: Stefan Havelaar, Wim Velthuizen (grensrechter), Mitchell Pol (trainer),

Patr

Jan Willem Taekema, Jaimie van Brenkelen, Varoen Sewpal, Youri Haasdijk, Sander Oudijn.
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D

HET TWEEDE

uer,

Joël Shazhad, Colin van der Heijden. Middelste rij: Jens Bestebreurtje, Dennis Havelaar, Jochem Hoekstra, Jasper Mulder,

),

Patrick Sluimers (trainer) Matthijs Kruithof (team manager), Jeffrey Vaandrager (verzorger). Niet op de foto: Siem Geluk,
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Het best gekwalificeerde technisch
personeel vind je bij InAxtion!
Bij InAxtion gaan we altijd voor het beste. Voor zowel
onze opdrachtgevers als voor onze medewerkers.
Dankzij deze instelling lukt het ons om dé match
tot stand te brengen tussen gekwalificeerde professionals en vakbekwame opdrachtgevers in de Elektro
& Instrumentatie en Werktuigbouwtechniek. Dat doen
we deskundig, proactief en snel. Iets wat onze naam
InAxtion ons verplicht. Wilt u weten wat dat voor u kan
betekenen? Ga dan voor het beste. Join the team.

Meer informatie? Kijk op www.inaxtion.com
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VAKGARAGE
LOS RIJSOORD
START
Gestart in Rijsoord
als garage en verkoop
punt van gerenommeerde
merken als BMW, Lancia en Honda
zijn we in 2019 aangesloten bij de
Vakgarage en heten we sindsdien;
VAKGARAGE RIJSOORD.

Wij innoveren
mee en één van deze
innovaties is het “cleanen”
van uw motor.
Is uw voertuig 3 jaar of ouder
dan kunnen wij doormiddel van een
behandeling met waterstof de motor weer
schoner laten werken.
Hierdoor verbeteren de prestaties en gaat het
brandstofverbruik fors omlaag.
Bekijk het filmpje via de QR-code.

Al
sinds jaar
en dag is er ook een
sponsorschap met de
voetbalclub 200 meter
verderop in de straat.
En voor de leden van V.V. Rijsoord
hebben wij een spetterende actie!
Scan snel de qr-code en laat je
verrassen!

Vele tevreden klanten
gingen u al voor, lees de
ervaringen hier:

Bij Vakgarage
Rijsoord kunt u terecht
voor onderhoud, APK en
reparatie van uw auto, elk merk of
type. We beschikken over de nieuwste
technologien om de reparaties/onderhoud
perfect uit te voeren.
OVERTUIGD?
Maak dan snel een afspraak en kom zelf eens
ervaren wat Vakgarage Rijsoord voor u kan
betekenen.

Toe aan een andere auto?
We beschikken over ruim 100 top occasions op voorraad in alle prijsklassen.
Rijksstraatweg 36 | 2988 BJ Ridderkerk | T (0180) 42 01 11
www.vakgaragerijsoord.nl
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Uw allround
stoffeerder voor
meubels, boot,
caravan en
meer.

MEUBELSTOFFEERDERIJ
HOLLEMANS
BEN JE
NIEUWSGIERIG
OF VOETBAL

JOUW
SPORT IS?

Veersedijk 65, 3341 LL Hendrik-ido-AmbAcHt
078-6814138
www.meubeLstoffeerderijHoLLemAns.nL
info@meubeLstoffeerderijHoLLemAns.nL

Creatieve hoveniers voor de realisatie
en het onderhoud van uw tuin

Of ben je al overtuigd
en wil je ook voetballen
in zo’n mooi shirt?
Sluit je dan snel aan bij
onze “Kraaien club” van
Rijsoord en vlieg ook mee naar
een mooie voetbal toekomst….

Voor meer informatie
Lydia Markus 06-29375670

06-19570263
info@bkhoveniers.nl • www.bkhoveniers.nl
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OOK BIJ V.V. RIJSOORD IS EEN

AED
AANWEZIG

Ook bij V.V. Rijsoord is een AED aanwezig om bij
een hartstilstand de reanimatie te ondersteunen.
Echter een duidelijke instructie hoe te reanimeren
in combinatie met een AED is zeer belangrijk.

De AED
bij V.V.
Rijsoord
hangt
in de
kantine
links
naast de
bar.

DE OVERLEVINGSKANS ALS DE
AED TIJDIG WORDT INGEZET
IN EEN COMBINATIE MET EEN
REANIMATIE IS 50-70%
In vergelijking met alleen een reanimatie is dit meer dan
een verdubbeling van de overlevings kansen.

Volgorde van handelen bij de basale
reanimatie van volwassenen

Voor informatie aangaande reanimatietraining, ehbo
training 0f bedrijfshulpverlening kunt u altijd contact

Slachtoffer reageert niet

opnemen met 0624814206.

s
(Laat) 112 bellen

s
Open de luchtweg

s

112

LAAT een AED
halen indien
beschikbaar

Ademhaling niet normaal

Alleen? Haal een
AED indien direct
beschikbaar

s
30 borstcompressies
2 beademingen

s
Ga door met basale reanimatie 30:2
Onderbreek borstcompressies
en beademingen zo kort mogelijk

s
Copyright: © Nederlandse Reanimatie Raad Versie: januari 2016

Zodra de AED er is, zet deze
aan en voer de gesproken
opdrachten direct uit.

www.reanimatieraad.nl
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uw makelaa!r in
de regio

De koop en/of verkoop van een woning is vaak een grote beslissing
in uw leven! De makelaars van Intrahuis hebben er dagelijks mee te
maken en helpen u hier graag mee. Jolanda: '' wanneer een klant voor
ons kiest bij de aan- of verkoop van een woning, praten wij u helemaal
bij over de marktontwikkeling op dat moment en speciﬁek voor uw
type woning''. De hypotheekrente is nog laag, de prijzen
zijn goed kortom: de ideale periode om een stap te maken!

Dat is de
hoogste
Onze klanten
ns beo
ordeling
waarderen o
!!
,6
9
n
ee
et
in
m
de regio

www.intrahuis.nl | 078 202 10 20 | info@intrahuis.nl | Kromme Nering 4 te Heerjansdam

www.medir.eu
Your partner in 3D scanning,
3D measuring & laser alignment
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+
DE 35
PLUS
Namens
Peter Urban

Wie zijn wij,
De 35+ uh 45+ (jongste is 35 en de oudste is
62 jaar) is een unieke club mensen die allemaal
van het voetbalspelletje houden, maar ook van

wij elke thuiswedstrijd van het eerste als trouwe

supporters te vinden onder de overkapping naast het
hoofdveld. Gedurende het hele jaar worden er uitjes

georganiseerd zoals het beroemde eindejaarsfeest of

gezelligheid en een lekker hapje en een drankje. Wij

het karten en bij temperaturen boven de 25 graden

hebben allemaal verschillende achtergronden, van

zijn wij te vinden op een bootje in de Waal i.p.v. het

directeur tot logistiek medewerker. Het is allemaal

kunstgrasveld.

vertegenwoordigd in de 35+. Ook hebben wij een
liefde voor de vereniging en daarom dragen wij

Waarom ik bij de 35+ speel?

allemaal op onze eigen manier een steentje bij aan

Na vier jaar lang mooie verhalen aanhoren over de

het welzijn van de club.

35+ (tijdens het voetbalkamp en andere gezellige

Wat doen wij,
Wij, de 35+ zijn elke woensdag in groten getale
aanwezig op de training en spelen dan zo’n 1.5
uur (soms ook totdat de winnende goal valt) in
partijvorm op het veld. Het afgelopen seizoen

evenementen van V.V. Rijsoord) heb ik de knoop

doorgehakt om na 21 jaar toch weer de voetbalschoenen aan te trekken en een balletje te gaan trappen
met deze unieke club mensen. Als het werk het

toelaat ben ik op woensdagavond op de vereniging

te vinden en soms neem ik er een paar uur vrij voor.

hebben wij met een aantal mannen ook in competitie

Ik ga met plezier trainen en tot nu toe heb ik er nog

vorm op de vrijdagavonden gespeeld. Verder zijn

geen moment spijt van gehad!

•
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WALKIN

BIJ RIJSOORD IS
HEEL RIDDERKE
De dinsdagmorgen is duidelijk gemarkeerd
Een klusje in de tuin, de auto wassen, boodschappen doen, oppassen op de kleinkinderen; het kan allemaal, maar niet op dinsdagmorgen. De groep Walking Football bij
Rijsoord, zo’n vijfentwintig man sterk, heeft
de dinsdagmorgen duidelijk gemarkeerd in
de agenda staan:
Walking Football en even niets anders.

Praatje pot
Sinds de introductie in oktober 2018 verzamelen
de ‘krasse kraaien’ zich elke dinsdagmorgen in de
kantine. Er is dan eerst koffie. Tien uur is de afgesproken tijd, maar de meesten zijn er al ruim van
te voren. Praatje pot, lief en leed wordt gedeeld en
ook de verrichtingen van de lokale clubs worden
nog eens tegen het licht gehouden. Na de koffie
wordt er begonnen met een warming up, daarna
volgen lichte oefenvormen en tenslotte is er het

VOET IN VORM
Pedicurepraktijk
Myriam Strohauer
Rijksstraatweg 42 Ingang praktijk via de achterkant (witbloemstraat)
2988 BJ Ridderkerk
Telefoon : 06 – 14230470
E-mail
: info@voetinvorm.nl
Website : www.voetinvorm.nl
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ING FOOTBALL

RD IS ER VOOR
RKERK EN OMSTREKEN

gebruikelijke partijtje. Dit allemaal onder leiding van
trainer Dirk Plaizier. De ‘derde helft’ bestaat uit een

Auteur: Michel van Straten

gezamenlijke lunch, waarvoor steeds sponsors worden
aangezocht.

Overal vandaan
De groepsleden komen overal vandaan en hebben
bijna allemaal een voetbalverleden. Er zijn oerkraaien,
die al jaren bij Rijsoord op de ledenlijst staan, maar
ook spelers van buitenaf. Barendrecht en Zwijndrecht
bijvoorbeeld. En dan is er ook nog een flinke groep die
van ‘over de brug’ (lees viaduct A15/A16) komt. Veelal
spelers met een verleden bij Bolnes, RV.V.H of Slikker-

tekst: Michel van Straten

veer. Tja, en dan blijken er soms nog rekeningen open

Variant

te staan. Volop animositeit dus.

Walking Football is de voetbalvariant die reke-

Inhalen

ning houdt met de fysieke mogelijkheden van
60-plussers. Zo mag er niet gerend worden en

Door de coronaperikelen kwam de groep Walking

is lichamelijk contact niet toegestaan. Ook mag

Football na 4 maart niet meer in actie. De driedaagse

de bal niet boven heuphoogte komen. Is de bal

trip naar Assen (trainen bij ACV) had het hoogtepunt

‘uit’, dan is ingooien er niet bij. Het is intrappen

van het seizoen moeten worden, maar werd gecanceld.

of indribbelen. In principe wordt er zes tegen zes

Het is te hopen dat het seizoen 2020-2021 weer meer

(zonder keepers) gespeeld op een kwart veld,

sportruimte gaat bieden. Er is nog een hoop in te

maar daar kan men - al naar gelang het aantal

halen.

aanwezige spelers – mee variëren.

•
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Midden in het Oosterpark

Even geen zin om te koken?
Wij bezorgen graag bij u thuis!
Kijk snel op www.pannenkoerier.nl

Op zoek naar een leuk en origineel Kado?
Geef een KOEpon twv 5-10-20-50 EUR

Keurmeesterstraat 31• 2984 BA Ridderkerk
Telefoon 0180 42 69 95
info@dekoningrepro.nl • www.dekoningrepro.nl
60 Presentatiegids V.V. Rijsoord 2020/2021

43138.indd 1

9/17/2020 9:21:01 AM

VROUWEN- EN
MEISJESAFDELING
BIJ V.V. RIJSOORD

BLIJFT
GROEIEN

Dat voetbal niet alleen een sport is voor jon
gens wisten we bij V.V. Rijsoord al lang. Maar
de groei die het damesvoetbal de afgelopen
drie jaar heeft doorgemaakt… daar konden we
alleen maar van dromen. V.V. Rijsoord staat
met haar damesteams weer op de kaart
en we gaan er alles aan doen om dat zo te
houden.

Technische Staf

Dit seizoen beschikt Rijsoord over een Vrouwen 1,
een MO15-1, MO13-1, MO13-2, MO11-1 en een MO9-1.
De oplettende lezer ziet dat het nog ontbreekt aan
een MO17 en MO19. Het mooie is dat we van onderuit
op kunnen bouwen, maar aan de andere kant missen
we op dit moment wel de aansluiting met Vrouwen 1.
Daarom zijn we naarstig op zoek naar meiden die in

De technische staf van vrouwen 1 wordt gevormd

deze leeftijdscategorie willen spelen.

door oud-speelsters Natasja Verschoor en
Marianne Plomp. Ook de meidenteams hebben

Naast de trainingen en wedstrijden worden er diverse

stuk voor stuk enthousiaste trainers die zelf op

activiteiten georganiseerd zoals een Vrouwen en

hoog niveau hebben gespeeld. We zijn nog op

Meisjestoernooi in 2021, een strandtraining en er staat

zoek naar een technisch-coördinator die de

een afsluitingsweekend in de agenda voor mei/juni

meisjesafdeling gaat leiden. Heb je interesse?

2021. Sportiviteit en gezelligheid gaan zo hand in

Neem dan contact op met Bram of Ardi.

hand.

•

Wij zijn altijd op zoek naar vrouwen en meisjes
die V.V. Rijsoord willen komen versterken.
Wil je lid worden van V.V. Rijsoord of heb je het op dit moment bij je huidige vereniging
niet meer zo naar je zin? Of misschien ken je iemand die graag wil gaan voetballen?
Neem dan gerust contact op met:
• Bram Lindhout (voor het vrouwenteam) via telefoonnummer 06 – 27440784
of stuur een e-mail naar: e.kuil3@upcmail.nl
• Ardi Huizer (voor de meisjesteams) via telefoonnummer 06 – 51395280
of stuur een e-mail naar: huizerlangeweg97@gmail.com.
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GROENTEN EN

Na zeven jaar bij zijn broer gewerkt te hebben
kiest Hans van Ooijen er in 1988 voor om
samen met zijn vrouw Marry de zaak van zijn
broer Sjaak over te nemen. Op het moment
van de overname zijn Hans en Sjaak de enige
twee medewerkers. Het bedrijf was vooral
actief in aardbeien en witlof. Het vervoeren
van de producten vond plaats met één eigen
combinatie die Hans bestuurde. Sjaak was
verantwoordelijk voor de aardbeien inkoop en
de administratie. Na de overname bleef Sjaak
de aardbeien kopen en ging Hans zich meer
specialiseren in het aankopen en vervoeren van
andere groenten en fruit. Marry nam de administratie over van Sjaak. En er werd één extra
vrachtwagen aangeschaft.

Na een aantal jaren kiezen Hans en Marry ervoor
om de zaak uit te breiden met twee nieuwe
vrachtwagens. Hierdoor neemt het werk toe en
groeit het bedrijf. Na enige jaren blijkt dat er ook
veel vraag is naar het transport van groenten en fruit
vanuit België naar Nederland. De transportpapieren
worden gehaald en VOR wordt naast een groot- en
commissiehandel een transportbedrijf.
Deze verandering had grote gevolgen. Het bedrijf
groeide door en het was nodig om het wagenpark
uit te breiden. In twee jaar tijd werden er vijf
trekker-opleggers aangeschaft met uiteindelijk een
wagenpark van zeven trekker-opleggers en twee
bakwagens. Op dat moment rijdt Hans zelf ook nog
vaak op de vrachtwagen. Naast het transport van
België naar Nederland gaat het bedrijf zich ook
specialiseren in het transport van Nederland naar
België. Zo ontstaat er uiteindelijk een lijndienst die
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FRUIT IMPORT

België en Nederland met elkaar verbindt. In 1998

Sponsoring

wordt er een HACCP certificaat behaald.

Voor het achtste seizoen sponsort

In 2002 was het bedrijf zover doorgegroeid dat

Groenten en fruit import van Ooijen B.V.

er geautomatiseerd moest worden. Sjaak was -

het 1e heren elftal van V.V. Rijsoord uit

vanwege zijn leeftijd - gestopt bij VOR en er was

Ridderkerk als sub-sponsor.

een nieuwe inkoper nodig. Vanaf dat moment komt
zoon Robert bij Hans werken. In drie jaar tijd wordt

Daarnaast zijn ze hoofdsponsor van het

de bedrijfsvoering omgegooid en worden een hoop

1e damesteam. Zij hadden destijds geen

zaken veranderd. Het wagenpark bestaat inmiddels

sponsor en vroegen aan Hans of hij bereid

uit tien trekker-opleggers en per 1 januari 2007 heeft

was tot sponsoring. Hier zei Hans graag

Robert 50% van de zaak overgenomen.

ja op en zo is de sponsoring van het
dameselftal ontstaan.

Eind 2009 hebben Robert en Hans ervoor gekozen
het transport gedeelte van het bedrijf uit te besteden

Een Rijsoord hart

aan een gespecialiseerde vervoerder. Om deze

Volgens Hans en Robert beschrijft de

reden is op 1 januari 2010 van Ooijen transport

gezelligheid en saamhorigheid het DNA

opgestart. Deze BV wordt aangestuurd door de Bruin

van de vereniging. En zoals Robert het

Transport uit Hardinxveld. Hans en Robert blijven een

omschrijft: Mijn vader heeft een echt

adviserende rol houden.

Rijsoord hart!

•
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YOUR LOGISTIC PARTNER
FOR DRY BULK CHARTERING
We are the ‘one stop shop’ chartering broker for dry
bulk, break bulk, project cargoes and other shipping
and transport related services.
C-Shipping & Logistics BV is a young and dynamic
company active in dry cargo chartering (shortsea,
deepsea, parcelling), freight trading/contracting,
ship agencies, ship management, inland barging,
transhipment and storage/logistics.
Our team has gained its experience and expertise
in different positions and companies over the last
decades. Therefore, we have the right setup to take
care of your logistical needs and challenges. We
phrase it as: “A young, but experienced company,
with familiar faces.”

C-Shipping & Logistics
welcomes every
business opportunity.

Interested in doing
business with us?
Feel free to call us!

Montrealweg 153
3197 KH Botlek – Rotterdam
+31 (0)10 3168 500

chartering@c-shiplog.com
operations@c-shiplog.com

www.c-shiplog.com
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MO11-1

MO13-1
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INQAR, PARTNER IN MOBILITEIT
INQAR Ridderkerk betekent flexibiliteit en kwaliteit. Wij leveren
creatieve en passende mobiliteitsoplossingen aan particulier en het
bedrijfsleven. Wij bieden een persoonlijke en passende oplossing
voor elk mobiliteitsvraagstuk.

Mobiliteit op maat van één dag tot één jaar
Shortlease: flexibel op te zeggen na een maand

Wagenparkbeheer met een vertrouwde
contactpersoon

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
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VHC Kreko Groep scoort
zelfs in de rust ...
Wij leveren dagelijks verse groenten,
fruit, vis en vlees producten. Ook een
ruim assortiment delicatessen, droge
kruidenierswaren en diepvries.
Of het nu gaat om restaurant, fastfood,
kantine, kinderdagverblijf etc.
Bij VHC Kreko zit u goed!

www.kreko.nl
VHC Kreko_ADV_136x92_voetbal.indd 1

24-08-20 16:10

OPENINGSTIJDEN:

Ma. - Do. 8.00 - 18.00 uur
Vrij.
8.00 - 20.00 uur
Za.
8.00 - 17.30 uur

Middeldijk 75 • 2992 SH Barendrecht • Tel 0180-621298

WWW.HETROZENPAKHUIJS.NL
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EEN GEWONE
ZATERDAGMIDDAG LANGS DE LIJN...
Soms ben je naar iets op zoek, of weet je dat een
bekende van je iets zoekt. Tijdens een praatje
met een biertje kan je zomaar op dat onderwerp
komen en zegt jouw gesprekspartner; ik weet
iemand die jouw kan helpen. Dat is de kracht van
de Businessclub.

zoals Facebook en LinkedIn, informeren we onze leden.
En met ingang van het nieuwe seizoen ontvangen
sponsoren eens per maand een nieuwsbrief.

Sponsor aan het woord;
Peter Lodder, Lodder Klimaattechniek.
“Recent ben ik als zelfstandig ondernemer begonnen.

Zo gebeurt dat bijvoorbeeld ook op een zaterdagmid-

Via de 35+, waar ik wekelijks voetbal met vele mede

dag onder het genot van een biertje als je bij Rijsoord 1

BCR-leden, ben ik ook aangesloten bij de Businessclub.

gaat kijken. Netwerken is niet alleen vragen, maar ook

Het lidmaatschap heeft mij de afgelopen maanden vele

geven. De stelregel is ook niet voor niets, als je niet kan

mooie opdrachten opgeleverd, niet alleen bij leden van

delen, kan je uiteindelijk ook niet vermenigvuldigen.

de BCR, maar ook weer bij relaties van deze leden. Dat

Lukt het een sponsor nou niet om antwoord te krijgen

ik daarnaast een steentje kan bijdragen aan de voetbal-

op zo’n vraagstuk, dan kan de BCR je zeker helpen. Ons

club Rijsoord is mooi meegenomen”

netwerk is groot en hierdoor is de kans van slagen om
een antwoord op je vraag te vinden binnen deze club

Sponsor aan het woord;

ook hoog.

John de Jong, Medir International
“De BCR is voor Medir International vooral een gezellig

Misschien niet eens bij een medesponsor, maar dat

gezelschap met goede verbintenissen die V.V. Rijsoord

maakt niet uit. We zijn er tenslotte om elkaar verder te

een warm hart toedragen. Ook een mooie groep van

helpen. Uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat elkaar

ondernemers die elkaar weten te vinden als dat nodig

verder helpen het doel moet zijn.

is. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij Vermeer Eemsha-

Dat hieruit weer een nieuwe sponsor kan binnenkomen

ven al diverse 3D metingen mogen uitvoeren dankzij

is alleen maar leuk en goed voor onze mooie vereni-

Joffrey Hagendijk. Gewoon een heerlijke en eerlijke

ging, want een “echte kraai” vliegt nooit alleen.

club”

En dat “nooit alleen vliegen”

•

geldt ook zeker voor onze
Businessclub, waar wekelijks
enthousiaste mensen bezig
zijn om de club en sponsors
verder te helpen.
Hoe? we organiseren met
elkaar geregeld leuke uitjes
om elkaar beter te leren kennen en als het even kan, koppelen we graag bedrijven/
ondernemers aan elkaar.
Via onze sportpagina’s in
weekblad De Combinatie, de
website, socialmedia kanalen
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BUSINESS
CLUB
RIJSOORD
(BCR)

S P O N S O R M O G E
Businessclub
pakketten

Reclamebord
of doek

PAKKET 1250
€ 1.250,00
ex. BTW per jaar

RECLAMEBORD
LANGS HET HOOFDVELD
Afmeting: 250 x 70 cm

De businessclub V.V. Rijsoord is
blijvend op zoek naar sponsoren.
Met het geld dat ze daarmee
genereren ondersteunen ze de
vereniging. De BCR heeft diverse
mogelijkheden om sponsoren aan
te trekken en in hun behoefte te
voorzien. Sponsor worden van V.V.
Rijsoord staat voor een juiste balans
tussen zakelijk en sportief.
Sponsor worden:
Er zijn drie standaard sponsorpakketten
met bijbehorende grootte. In overleg
worden de pakketten aangepast naar uw
specifieke wensen.

Contract periode
3 jaar
o.a. Tribune bord,
2x sponsorbord
in sponsorhome,
naamsvermelding;
sponsorbord kantine –
presentatiegids – website,
14x advertentie op onze
sport pagina’s in lokale krant
De Combinatie,
Toegang; Sponsorhome
(voor, en na de wedstrijd) –
Kaas & Wijnavond
(incl. 1 intro),
Sponsorevents (incl. 1 intro),
2 toegangspassen voor de
wedstrijd van Rijsoord 1.

Bel voor meer informatie met één van de
Businessclub bestuursleden of stuur een
e-mail. Wij nemen dan contact met u op.

Contract
voor 5 jaar
Kosten
€ 200,00 per jaar excl. BTW
Afmeting: 500 x 70 cm
Contract
voor 5 jaar
Kosten
€ 350,00 per jaar excl. BTW
RECLAMEDOEK
BOVEN HET DOEL
Afmeting: 500 x 100 cm
Contract
voor 5 jaar
Kosten
€ 500,00 per jaar excl. BTW

PAKKET 495
€ 495,00
ex. BTW per jaar
Contract periode
3 jaar
o.a. Tribune bord,
sponsorbord in sponsorhome,
naamsvermelding;
sponsorbord kantine –
presentatiegids – website,
toegang; Sponsorhome
(voor, en na de wedstrijd) –
Kaas & Wijnavond
(incl. 1 intro),
Sponsorevents (incl. 1 intro),
2 toegangspassen voor de
wedstrijd van Rijsoord 1.
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Afmeting: 750 x 100 cm
Contract
voor 5 jaar
Kosten
€ 650,00 per jaar excl. BTW
RECLAMEBORD
BINNENKANT TRIBUNE
Afmeting: 2000 x 70 cm
Contract
voor 5 jaar
Kosten
€ 800,00 per jaar excl. BTW

G E L I J K H E D E N
Kledingsponsoring
HOOFDSPONSOR
(Team/Shirtsponsor
indien beschikbaar)
Investering
in overleg
Contract periode
in overleg
Naast de vaste items die
men als hoofdsponsor
ontvangt stemmen wij
graag uw persoonlijke
op de mogelijkheden af.

:

Overige
sponsormogelijkheden
WEDSTRIJDBAL
U sponsort de wedstrijdbal
voor een thuiswedstrijd
van Rijsoord 1. U wordt
tijdens en na de wedstrijd
omgeroepen en er staat
een naamsvermelding in het
wedstrijdboekje.
€ 50,00 excl. BTW

WEBSITE
WWW.VVRIJSOORD.NL
Er staat een banner van uw
bedrijf op de goed bekeken
website van de club.

SUBSPONSOR
(Team/Shirtsponsor
indien beschikbaar)

Investering
€ 250,00

Investering
in overleg

Contract periode
1 jaar

Contract periode
in overleg

4x per jaar kunt u de banner
wisselen waardoor uw
reclame actueel blijft.

Naast de vaste items
die men als subsponsor
ontvangt stemmen wij
graag uw persoonlijke op de
mogelijkheden af.

KLEDING SPONSOR
LAGERE ELFTALLEN
Investering
in overleg
Contract periode
in overleg
Naast de vaste items die
men als kledingsponsor
ontvangt stemmen wij
graag uw persoonlijke op de
mogelijkheden af.

BUSRECLAME
De spelers van V.V.
Rijsoord verplaatsen zich
bij uitwedstrijden met de
spelersbus.Deze bus bereikt
dus veel provincies van
Nederland. Zeker gezien ons
eerste elftal Hoofdklasse
speelt. Daarnaast maken
ook andere elftallen gebruik
van deze bus. Uw reclame
is geregeld zichtbaar op de
Nederlandse wegen.

Meer informatie over sponsoren promotiemogelijkheden
binnen de Voetbalvereniging
Rijsoord?
Volgt u ons al op
@Business Club Rijsoord
@Business Club vv Rijsoord

Teamleden Business
Club Rijsoord;
Marcha van Veen
Voorzitter
Tel. 06-42605069
m.vanveen@vv-rijsoord.nl

Denise Bazen – Dijkstra
Secretaris
Tel. 06-52433959
d.bazen@vv-rijsoord.nl

Perry Freriks
Vice-voorzitter
Tel. 06-41362749
p.freriks@vv-rijsoord.nl

Remco van den Bogerd
Penningmeester
Tel. 06-28773033
r.vandenbogerd@
vv-rijsoord.nl

Danny Gerbrands
Commissielid (Jeugd)
Tel. 06-55830056
d.gerbrands@vv-rijsoord.nl

Willem Monteban
Commissielid
Tel. 06-10529503
w.monteban@vv-rijsoord.nl

Investering
€ 250,00 excl. BTW
Contract periode
3 jaar

Algemene informatie;
Stichting Business Club Rijsoord
Postbus 59, 2980 AB Ridderkerk
businessclub@vv-rijsoord.nl
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SPONSORS H O O F D S P O N S O R
Lascentrum Welding & Cutting
SEIZOEN
SUBPONSORS
2020 / 2021 Schouten Zekerheid BV

Schuren, Lassen, Sli

Assurantiën

Signpower
VOR Van Ooijen BV

Reclame / Signing

Groenten- & Fruit im

SUBSPONSOR JEUGD
Falco Lines

Container Trucking

KLEDINGSPONSOR
Kelme

Sportkleding en arti

UITGAANSKLEDING 2e ELFTAL
Rederij de Jong BV

Binnenvaartrederij

OVERIGE SPONSOREN
Ad-Fim

Financiele dienstverlening

Autobedrijf J.W. Pons

Ligier Brommobielen

Zwijndrecht

Autofirst Molenvliet

APK -Onderhoud en verkoop automobielen

Zwijndrecht

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem

Makelaar in Assurrantiën

Ridderkerk

Bakkerij van der Waal

Bakkerij

Ridderkerk

BAR Lokale Media

Uitgever o.a. weekblad De Combinatie

Barendrecht

Berkman Energieservice

Tankstation

Barendrecht

Betonnet B.V.

Beton- en gevelonderhoud

Rijsoord

Ridderkerk

Business Club BVV Barendrecht

Barendrecht

Cambio Scheepvaart

Explotatie binnenvaartscepen

Ridderkerk

DCL transport

Zee- Lucht- Wegtransport

Ridderkerk

De Bruijn Groep

Installatiebedrijf/Warmteservice

Ridderkerk

De Jong Bandenservice Ridderkerk BV

Banden personenauto's en vrachtwagens

Ridderkerk

De Jong’s Timmerfabriek BV

Producent gevelbetimmering

Bergambacht

De Noorde Interieur & Project

Interieur en project

Ridderkerk

De Schouw Schoonmaakbedrijf

Schoonmaakbedrijf

Rijsoord

De Zwaan Kwekerij

Kwekerij - Dakdekkersbedrijf

Rijsoord

Frenoflex B.V.

Kunststof vloeren

Ridderkerk

G. Van der Heijden & Zn

Int. Transportbedrijf & Distributie

Ridderkerk

Geeve Hydraulics B.V.

Hydraulische slangen en componenten

Rotterdam

Giesbers van der Graaf BV

Ontwerp en installatie van cv-installaties

Rotterdam

Haga B.V.

Onderdelen voor voertuigen

Ridderkerk

Heineken Brouwerijen Zuid Holland

Dranken groothandel

Rotterdam

Hoofdman & Roodzant

Int.import groente en fruit

Barendrecht

Hoveniersbedrijf De Strohalm

Tuinaanleg, onderhoud en ontwerp

Rijsoord

InAxtion for technical people

Werkgever techniek

Dordrecht

INQAR Nooteboom

Autoverhuur shortlease

Ridderkerk

Intrahuis Makelaars

Makelaar

Heerjansdam

Jaloezieënfabriek Zuid

Raamdecoratie

Rotterdam

Jumbo Ridderkerk

Supermarkt

Ridderkerk

Kitchen Care

Keukens

Ridderkerk

Kruit Assurantiën

Registermakelaar in assurantiën

Ridderkerk

Leo Verhagen Slijterij BV

Slijterij

H.I. Ambacht

Javo Holding
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en, Lassen, Slijpen

Alblasserdam

078-64 29 656

antiën

Capelle a/d IJssel

010-28 84 444

me / Signing

H.I.Ambacht

078-68 15 683

ten- & Fruit import

Rijsoord

0180-420 215

iner Trucking

Ridderkerk

0180-427 477

kleding en artikelen

Barendrecht

0180-528 585

nvaartrederij

Rotterdam

010-2311 555

s

Lifeline Ridderkerk

Catering

Ridderkerk

0180-433 532

Zwijndrecht

078-618 8323

Lodder Klimaattechniek

Airco onderhoud en installatie

H.I. Ambacht

06-30683024

Zwijndrecht

078-619 3484

Vakgarage Los Rijsoord

APK en Onderhoud automobielen

Ridderkerk

0180-420 111

Ridderkerk

0180-425 608

M&H Loodgieters- dakdekkersbedrijf

Installatie- en dakdekkersbedrijf

Schiedam

010-4730 069

Ridderkerk

0180-462 200

Maritiem Centrum Barendrecht

Jachthaven en jachtservice

Barendrecht

078-6772 445

Barendrecht

0180-641 022

Medir International B.V.

Laser uitlijn apparatuur

Ridderkerk

0180-464 482

Barendrecht

0180-643 653

Mee-Ling Chinees

Oriëntaals Restaurant

Ridderkerk

0180-433 328

Rijsoord

0180-428 134

Miss Message

Marketing

Ridderkerk

Ridderkerk

Moving Pictures BV

Fotografie

Ridderkerk

0180-464 219

Mr. Th.A.M. Jansen Netwerk Notarissen

Notaris

Ridderkerk

0180-496 888

Ridderkerk

078-2021 017

Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden

Finance

Dordrecht

078-6531 531

Ridderkerk

0180-423 677

Rijnmond Payroll Service B.V.

Administratieve dienstverlening

Ridderkerk

0180-769 175

Ridderkerk

0180-420 077

Pannenkoe Ridderkerk

Pannenkoekenhuis

Ridderkerk

0180-436 660

Bergambacht

0182-385 888

Ron de Kruijff electr. Tech. Adviesbureau

Advies en Projekt Buro

Rotterdam

Ridderkerk

0180-433 055

Prof-IT4All

ICT Projecten en Implementatie

Ridderkerk

0180-844 891

Rijsoord

0180-424 643

Restaurant - Bardot

Restaurant

Rijsoord

0180-430 846

Rijsoord

0180-622 820

Ross Lovell

Restaurant

Rijsoord

0180-430 846

Ridderkerk

0180-425 035

Sierat administratiekantoor BV

Administratiekantoor

Ridderkerk

0180-425 688

Ridderkerk

0180-440 033

Smart Facility Solutions

Facilitaire dienstverlening

Den Haag

06-83678548

Rotterdam

010-4791 511

Supporters Vereniging Rijsoord

Rotterdam

010-2982 323

Timmerfabriek De Kievit

Timmerindustrie

Ridderkerk

0180-412 127

Ridderkerk

0180-490 111

Transtolk B.V.

Int. Transportbedrijf

Maasdijk

0174-514 171

Rotterdam

010-2923 300

Tuk Tuk IJs Nooteboom

Ambachtelijk Italiaans IJs

Ridderkerk

06-11515845

Barendrecht

0180-646 200

Van der Valk Hotel Ridderkerk

Hotel Restaurant

Ridderkerk

0180-646 900

Rijsoord

06-20602946

Van Gastel & Bal Advocaten

Advocatuur

Ridderkerk

0180-820 223

Dordrecht

078-632 6868

Van Gelder Groente en Fruit

Groente en Fruit

Ridderkerk

0180-618 599

Ridderkerk

0180-415 300

Van Noppen Chocolade Atelier

Atelier Chocolatier

Ridderkerk

0180-420 507

Heerjansdam

078-6771 938

Vermeer Eemhaven International BV

Heat Exchangers

Rotterdam

010-4299 666

Rotterdam

010-4791 388

Voet in Vorm

pedicuren

Rijsoord

06-14230470

Windorol West

Zonwering

H.I.Ambacht

078-6813 425

Barendrecht

Rijsoord

Ridderkerk

0180-463 215

Winter Bahlman VVE

VvE beheer

H.I.Ambacht

088-2555 020

Ridderkerk

0180-427 102

Woco Steel bv

Staalindustrie

Ridderkerk

078-7620 888

Ridderkerk

0180-430 511

Womy Equipment Supply

Verkoop gebruikte transporten

Zevenbergen

0168-331 733

H.I. Ambacht

078-6823 530
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EEN
NIEUW
BLAUW/
WIT JASJE
Er is heel wat voorbereidend werk aan vooraf
gegaan, maar inmiddels zijn zes kleedkamers
en de toiletten gerenoveerd. Door de coronacrisis konden we van een nadeel een voordeel
maken en opdracht geven om zes kleedkamers
tegelijk te renoveren. We lopen dus voor op
planning en maken nu pas op de plaats om de
resterende financiën op orde te krijgen.
Dat de kleedkamers en toiletten van V.V. Rijsoord
aan een grondige renovatie toe waren, was duidelijk.
Maar hoe start je zo’n groot project? Gelukkig hebben
we enthousiaste voetballers en voetbalvaders met
veel kennis van zaken. Die formeerden met elkaar
een bouwprojectcommissie. Penningmeester Piet
van der Meulen, die zelf ook best handig blijkt te
zijn als het om renoveren gaat: “Het is fijn dat we
kunnen terugvallen op specialisten uit de bouw- en
installatiewereld, want er komt heel wat kijken bij een
De verbouwing is mede uitgevoerd door;
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grondige opknapbeurt. Zo is de stoppenkast geheel
vernieuwd, al het leidingwerk vervangen, een nieuwe
ketel geplaatst, de ventilatie aangepast naar de
geldende normen en hebben de kleedkamers straks
een systeem dat controle houdt over de legionella.
Werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn, maar
na ruim 30 jaar hard nodig. Inmiddels zijn 6 kleedkamers, het toilet boven en de toiletten bij het jeugdhome opgeleverd en die hebben een prachtig nieuw
jasje gekregen. Geheel in blauw/wit uitgevoerd, tot
aan het plafond betegeld én kleedkamers met vier

Een groot compliment

douchekoppen om de doorstroming op wedstrijdda-

We kunnen trots zijn op wat we als kraaien voor

gen te bevorderen. Natuurlijk zijn we gestart met de

elkaar boksen. Want naast de noeste arbeid van

kleedkamers die het hardst nodig waren.”

veel vrijwilligers en lokale aannemers, konden

Met vereende krachten

we ook rekenen op leden en sponsoren die dit
project financieel mogelijk maken. Een landelijke

Door de coronacrisis viel de vereniging van de een

subsidie uit de pot onderhoud sportaccommo-

op de andere dag stil. Dat ging kriebelen bij veel

daties, een in no time volgestorte obligatielening

vrijwilligers, want wat doe je dan met je vrije tijd?

(waarvan de eerste obligaties inmiddels ook weer

De handen uit de mouwen steken, zo hebben wij ge-

zijn uitgeloot) en fantastische bijdragen van het

merkt. Dat heeft geresulteerd in een nieuw plafond

Lascentrum, Van Ooijen groente en fruit, de BCR,

en saus- en verfwerk bij de entree van de kantine en

het Rabobank Coöperatiefonds, Heineken en niet

het halletje bij het jeugdhome. Ook de buitentrap

te vergeten alle acties waaraan jeugdleden de

bij de bestuurskamer werd onder handen genomen.

afgelopen twee jaar hebben meegewerkt. Alleen

Er zitten weer heel wat uurtjes in en daar zijn we

samen kunnen we dit soort ambitieuze projecten

natuurlijk heel blij mee.

voor elkaar boksen. Daarom een groot compliment en dank je wel aan iedereen die zijn of haar
steentje heeft bijgedragen!

Pas op de plaats
Door de coronacrisis konden we versnellen, maar
dat betekent ook dat we nu pas op de plaats
moeten maken. We missen een belangrijk deel
van de inkomsten van vorig seizoen en er is veel
onzekerheid over aankomend seizoen met alle
regels en restricties en de vrees voor een tweede
coronagolf. Als bestuur en projectgroep zijn we
het erover eens: we renoveren verantwoord en dus
gefaseerd. We nemen nu de tijd om de financiën
voor de volgende fase op orde te krijgen en pakken daarna door.

•
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GA JE VOOR LAMINAAT ?
DAN GA JE VOOR QUICK-STEP LAMINAAT !
LOMBARDIJEN INTERIEUR IS
ROYAL PARTNER VAN QUICK-STEP

FLOOR DESIGNERS

OOK UW PROJECTINRICHTER VOOR:
P.V.C. Stroken - Laminaat - Vinyl - Marmoleum - Parket
Tapijt - Karpetten - Gordijnen - Vitrage - Inbetween - Velours
Vouwgordijnen - Binnen Zonwering - Project Service

Zenostraat 214 – 222
3076 AZ Rotterdam • 010-419 90 79
info@lombardijeninterieur.nl
www.lombardijeninterieur.nl
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VAN
ENERGIEVRETER
NAAR

DUURZAAM

Bij V.V. Rijsoord zijn we al een tijdje bezig met
duurzaamheid. De Softs Point langs het hoofd
veld vangen al sinds 2017 zon op. In juli 2020
zijn daar zonnepanelen op het dak bijgekomen
en eind september verwachten we ledverlich
ting te kunnen plaatsen in de lichtmasten rond
de kunstgrasvelden.

Soepele transitie naar groen en
duurzaam

leiden tot het verlagen van de energierekening al
een paar jaar onze aandacht”, zegt voorzitter Ramon
de Borst. “Punt is dat er aan de voorkant een flinke
investering nodig is, waar je vervolgens ieder jaar
de vruchten van plukt. Dat verhaal werd door de
Businessclub en Fonobori goed ontvangen. Met hun
steun hebben we dit jaar flinke stappen kunnen maken en het dak vol kunnen leggen met zonnepanelen.
Daarnaast is duurzaamheid bij de renovatie ook een
belangrijk speerpunt. Dus zodra de oven aan vervan-

Met hulp van onze Businessclub, Fonobori, Softs

ging toe was, zijn we van gas overgegaan op elek-

World, HDO dakbedekking, de gemeente Ridderkerk

trisch, er zijn waterbesparende douches geplaatst, we

en een gunstige subsidieregeling, hebben we de afge-

kiezen voor LED-verlichting en er zijn aanwezigheids-

lopen drie jaar kunnen investeren in duurzame ener-

melders gekomen. Dankzij de gemeente Ridderkerk

gieopwekking en energiebesparende maatregelen.

hebben we – zodra de avonden weer korter worden

En dat gaat de club niet alleen een flinke besparing

– ook LED-verlichting langs de kunstgrasvelden. Dat

op de energienota opleveren. Het heeft ook positieve

alles bij elkaar scheelt ons op trainingsavonden en op

gevolgen voor het milieu, want de CO²-uitstoot wordt

zaterdag de nodige euro’s. Als je dat vervolgens keer

aanzienlijk minder.

het aantal speelweken doet, dan tikt dat echt aan.
Daarnaast willen we ook een vereniging zijn die op

“Energie is één van de grootste kostenposten voor

sociale en maatschappelijke aspecten let. Duurzaam-

de club. Daarom hebben duurzame maatregelen die

heid is er daar één van.”

•

De prestaties van de zonnepanelen volgen? Scan de QR-code.
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SPORTIEF,
GEZOND EN LEKKER
Na een fanatieke wedstrijd is er niets gezelliger dan nog even wat lekkers eten en drinken met elkaar in de kantine.
Omdat V.V. Rijsoord actief bij wil dragen aan een gezondere sportomgeving, hebben we ons aanbod gezonder
gemaakt. Dankzij sponsoren kunnen wij vers fruit tegen een zeer lage prijs aanbieden, staat er in de kantine een
watertappunt waar je gratis een bekertje water kunt tappen en kun je kiezen uit diverse gezond belegde verse
broodjes. Dit is een eerste stap. We gaan ‘de Gezonde Kantine’ verder uitbouwen en in de verschillende productgroepen meerdere gezondere keuzes aanbieden.

•

V.V.
RIJSOORD
PARTNER

RIDDERKERK
SPORTAKKOORD

“V.V. Rijsoord is een vereniging met een
positief bestuur dat graag meedenkt.
Blij dat de vereniging betrokken is
bij VET GEZOND en het Sportakkoord Ridderkerk.”
Annelies Hoogenes, beleidsadviseur
Sport en programmamanager
VET GEZOND

De gemeente Ridderkerk wil iedereen binnen
de gemeente méér laten bewegen en met méér
plezier. Dat kan alleen als clubs, verenigingen,
organisaties, bedrijven en natuurlijk de
gemeente samenwerken. V.V. Rijsoord is daarom
partner geworden van het Ridderkerk Sport
akkoord.
Tijdens verschillende brainstormsessies is een actieplan
voor Ridderkerk opgesteld langs 5 thema’s:

12
3
4
5

Inclusief sporten en bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Van jongs af aan vaardig in bewegen

“V.V. Rijsoord is niet alleen een mooie voorziening voor de wijk, maar voor heel

Op deze thema’s is door de jaren heen veel kennis en
ervaring ontwikkeld door de verschillende partners.
Uit de sessies bleek een enorme bereidheid om deze
kennis en ervaring te delen. Per thema zijn concrete
acties geformuleerd die de komende jaren worden uit-

Ridderkerk. Een warme vereniging
waar het naast de sport wellicht nog
meer om de mens draait. Mooie
initiatieven zoals familiedag en het
winterfeest vinden hier plaats.”

gewerkt. Zo dragen we samen zorg voor een gezonde

•

sportcultuur in Ridderkerk.

Wethouder Henk van Os
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LASCENTRUM WENST V.V. RIJSOORD EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL SEIZOEN.

MET VELE MOOIE HOOGTEPUNTEN!

Advertentie
Lascentrum

ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER EEN DAK
Lascentrum Welding and Cutting is een lastechnische
groothandel met vestigingen in Nederland en
Noorwegen. In deze landen zijn wij de importeur van
lasmaterialen van Hyundai Welding. Veel producten
leveren wij onder onze eigen merknaam Lascentrum.
Naast verkoop en verhuur, bieden wij onze klanten
uitgebreide service in de vorm van advies, training
en begeleiding.

