
DE KRAAImagazineDE KRAAIDE KRAAImagazineDE KRAAImagazineDE KRAAI

gek
VAN HET SPELLETJE!

PRESENTATIEMAGAZINE V.V. RIJSOORD 2021/2022



2 Presentatiegids V.V. Rijsoord 2021/2022

WIE IS FALCO LINES BV?

WAT BIEDEN WIJ AAN?

EUROPESE LOGISTIEKE,
MULTIMODALE DIENSTVERLENER
BIG ENOUGH TO SERVE SMALL ENOUGH TO CARE

FALCO LINES B.V.
Brouwerstraat 22
2984 AR Ridderkerk

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

FALCO LINES B.V.
IS EEN JONGE, EIGENTIJDSE 
EN DYNAMISCHE LOGISTIEKE
DIENSTVERLENER

YOUR CONTAINER 
TRUCKING PARTNER



3Presentatiemagazine V.V. Rijsoord 2021/2022

Met veel plezier hebben de redactieleden weer 
aan deze uitgave van De Kraai gewerkt. Met de 
wetenschap dat de vorige presentatiegids goed was 
voor een tweede plaats in de Gulden Gids Award, 
wisten we dat er een schepje bovenop moest om voor 
goud te gaan. 

Dat hebben we inhoudelijk gedaan, maar ook aan de uitvoering hebben we 

gewerkt. Want winnen, dat is wat we willen. Net als de elftallen die iedere zaterdag 

het veld op gaan. 

Met als thema ‘Gek van het Spelletje’ hebben we het ons niet onnodig moeilijk 

gemaakt. Het is lastiger iemand aan de Vlasstraat te vinden die niet gek van 

voetbal is, dan andersom.

Alle teams die de clubkleuren vertegenwoordigen hebben 

weer ruimte in het magazine gekregen. De club is tenslotte van 

ons allemaal en het draait niet alleen om de selectie of hogere 

elftallen. Daarnaast hebben we weer mooie gesprekken 

gevoerd met een aantal vrijwilligers. Mensen die hun liefde voor de club omzetten 

naar uren vrijwilligerswerk achter de bar, in de massageruimte, aan de bestuurstafel 

of op andere onmisbare plekken. Stuk voor stuk sterke schakels in de keten die 

V.V. Rijsoord vormt. Tevens is dit het eerste interactieve presentatiemagazine 

geworden. Door het scannen van de QR code op pagina 71 geven we de lezers 

een kijkje achter de schermen bij het tot stand komen van dit magazine. En voor 

de liefhebbers hebben we een prijsvraag in het magazine opgenomen, waarin de 

voetbalkennis getest kan worden.

Zonder advertenties geen presentatiemagazine. Zo simpel is het. De loyaliteit van 

onze sponsoren aan het blauw wit, zo bleek ook nu weer, is grenzeloos groot. 

Ondanks dat de meeste ondernemers een lastig jaar achter de rug hebben, haakten 

ze weer probleemloos aan. Namens alle leden, hartelijk dank daarvoor.

Gek van het spelletje is zeker een bindende factor tussen De Kraaien. Maar 

er is meer. Waarom zou je anders iedere dag belangeloos voor de club actief 

zijn? Sponsoren in geld of diensten? Of op voetballoze zaterdagen de kantine 

opendoen? Met elkaar vormen De Kraaien een onverwoestbaar Kraaiennest, dat 

gevuld is met voetbalvrienden die het blauw/wit een warm hart toedragen.

Veel leesplezier namens het redactieteam,

Denise, Gerda, Michel, Ronald en Willem•

Colofon: 

Het presentatiemagazine 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 fotografi e: Denise Bazen, 
Gerda Kranendonk, Ronald Hooijmeijer, 
Michel van Straten
Acquisitie: 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 toestem-
ming van de opdrachtgever.

GEVULD MET 
VOETBALVRIENDEN

    OnverwoestbaarKraaienn est
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Voor het presentatiemagazine 2021-
2022 heeft de redactie gekozen voor 
het thema ‘Gek van het spelletje’. En 
gek van voetbal, dat zijn we! Dat merk 
je pas echt als je het moet missen, 
zoals afgelopen seizoen toen na een 
paar wedstrijddagen de boel door 
corona weer op slot ging. Toch hebben 
we beslist niet stilgezeten!

Als voorzitter van V.V. Rijsoord neem ik mijn petje af voor 

alle vrijwilligers die in mogelijkheden bleven denken. Door 

hun inzet werd er volop getraind, onderlinge wedstrijden 

gespeeld en mooie buitenevenementen neergezet. Dat was 

op de velden. Maar ook daarnaast is er hard gewerkt zoals 

jullie kunnen zien als je ons sportpark bezoekt. 

We zijn dan ook blij dat we jullie weer mogen ontvangen op 

ons sportpark. Een voetbalwedstrijd spelen zonder publiek 

is maar een kale bedoeling en op een gegeven moment mis 

je - na het zoveelste onderlinge partijtje - de krachtmeting 

met andere clubs.

We staan dan ook te trappelen om weer te starten en te 

kijken wat we tactisch, technisch en mentaal in huis hebben. 

Onze nieuwe trainer Clemens Bastiaansen en zijn kersverse 

staf gaan er met de spelers alles aan doen om te handhaven 

in de hoofdklasse. En die uitdaging ligt er ook voor  

Rijsoord 2. 

De jeugdafdeling van V.V. Rijsoord groeit gestaag door. En 

in het meidenvoetbal hebben we inmiddels vanaf O-9 tot 

en met O-15 één of meerdere teams. Dat vraagt om een 

gedegen structuur en beleid. Ook op dat punt zijn mooie 

stappen gemaakt door de jeugdcoördinatoren en trainers. 

Ze zijn er klaar voor om die uit te gaan rollen.

Met elkaar hebben we ons door een moeilijke coronaperiode 

heen geslagen. Het is geweldig om te zien hoe vrijwilligers, 

leden en sponsoren onze mooie club trouw zijn gebleven. 

We zijn klaar voor het nieuwe seizoen. 

Ik wens alle teams, supporters, clubs en bestuurders een 

sportief maar vooral ook leuk seizoen toe!

Ramon de Borst

Voorzitter V.V. Rijsoord•

VAN HET 
SPELLETJE

Gek
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Ze zouden andere karakters hebben, 
maar voor zover dat opgaat blijkt dat de 
samenwerking tussen Gerard Sluimers 
en Emo van Dijk op geen enkele manier 
in de weg te staan. Het duo vormt nu voor 
het derde seizoen Rijsoords Technische 
Commissie (TC). Ze vullen elkaar prima 
aan. Er mocht dan de afgelopen twee 
jaargangen vrij weinig gevoetbald 
worden, voor de TC was er volop werk 
aan de winkel. Alleen al de wisselingen 
binnen de selectie en verschillende 
trainersbenoemingen vulden voor een 
groot deel de agenda.

Trainers
Als TC was één van hun meest recente klussen het zoeken van een 

vervanger voor Sieme Zijm. De beoogde trainer voor het seizoen 

2021-2022 koos eind mei alsnog voor een lucratief aanbod van 

PSV om met een tweejarig contract fulltime toe te treden tot de 

jeugdstaf. “Een begrijpelijke keuze, maar voor ons was dat wel 

even schrikken. Met Zijm hadden we weer een jonge, ambitieuze 

trainer in huis en er was een duidelijke klik met de groep en met 

de staf,” verklaart Gerard Sluimers. “Met het aantrekken van zijn 

opvolger Clemens Bastiaansen – twintig jaar ouder – was het even 

afwachten of die klik er weer zou zijn. Maar niets is minder waar. 

Bastiaansen werd meteen goed ontvangen.”

Emo van Dijk vult aan: “Dankzij bemiddeling van de VVON 

(Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland) is de link gelegd 

met Rijsoord. Uiteindelijk hebben we ook in Bastiaansen, 

een ervaren trainer met een fl inke staat van dienst, heel veel 

vertrouwen.”

Taak
“Grofweg is het onze taak om zorg te dragen voor al het wel en 

wee rond Rijsoord 1 en 2,” verduidelijkt Emo van Dijk de taak van 

KUNNEN HET 

PRIMA 
de TC. “Dat betekent veel overleg met onder andere spelers, 

(jeugd)trainers en overige stafl eden. De insteek is dat we met 

Rijsoord op niveau willen blijven spelen.”

Gerard Sluimers: “Een nevendoel van de TC is om zelf opgeleide 

jeugd door te laten stromen naar 1 en 2. Tot op heden is daar 

helaas nog niet veel van terechtgekomen, omdat de stap naar de 

selectie te groot was. Zodra de mogelijkheid zich 

voordoet, willen we talentvolle spelers uit de 0-19 

geregeld mee laten doen met selectieactiviteiten. 

En is er een reële kans van slagen, dan schuiven we 

ze ook graag door.”

Prestaties en sfeer
“We gaan voor prestatief voetbal op niveau, maar niet 

ten koste van alles,” benadrukt het tweetal. “De sfeer vinden 

we zeker zo belangrijk. We zien onszelf ook als cultuurbewakers. 

Een speler die wij polsen of een speler die hier aanklopt moet ook 

passen bij de Rijsoordcultuur. Door de coronaperikelen hebben 

we spelers van buitenaf de afgelopen jaren weinig zelf zien 

spelen. We moesten daarom nog meer dan anders afgaan op de 

referenties uit ons netwerk. Ja, daar horen ook de trainers bij. Die 

weten als geen ander welke spelers elders weinig speeltijd krijgen, 

maar voor ons interessant kunnen zijn. Andersom is Rijsoord 

voor die spelers weer interessant. We spelen nog altijd in de 

hoofdklasse en dan kom je toch in de kijker. De tijd zal het leren, 

maar we denken dat er nu weer een behoorlijke groep staat.” •

Kaplaarzen en step
Gerard Sluimers (‘Voetballen op straat in een ketelpak met 

kaplaarzen aan’) en Emo van Dijk (‘Op de step naar Oranje 

Wit’) groeiden op in een omgeving en in een tijdperk, waarin 

voetbal veel, zo niet alles betekende. De liefde voor het spelletje 

zorgde er ook voor dat ze in de achterliggende jaren altijd 

in een soms wisselende rol voor Rijsoord beschikbaar waren. 

“Voetbal betekent nog altijd heel veel voor me, al is het niet 

meer zo erg als het geweest is,” bekent Sluimers. “Vroeger sloeg 

ik Studio Sport geen enkele keer over. Tegenwoordig weet je 

vaak de uitslagen al en dan denk ik: laat maar.” Voor Van Dijk 

geldt ongeveer hetzelfde. “Een Europacup wedstrijd wilde je 

vroeger echt niet missen. Daar keek je naar uit. We gingen bij de 

buren kijken die al kleurentelevisie hadden. Nu, laat ik heel wat 

wedstrijden schieten. Er is een overkill aan voetbal op tv.”
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MET ELKAAR VINDEN
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Nikkelstraat 4
2984 AM  Ridderkerk

Schoonmaakbedrijf t 0180 221 486
Schoorsteenveegbedrijf t 0180 424 643

Onderhoud van o.a.:
• Kantoren, gebouwen, 

scholen en winkels
• Opleveringsschoonmaak
• Glazenwasserij

• Reinigen zonnepanelen
• Hogedrukreiniging
• Gevelreiniging
• Gevelimpregnering

Sinds 1974 ervaring in schoonmaken

Wat doen we 
eigenlijk niet?
www.de-schouw.nl 

e info@de-schouw.nl

Clemens  Bastiaansen 
Het kan verkeren. Aanvankelijk 
was het de bedoeling dat dit 
seizoen Sieme Zijm bij Rijsoord 
als opvolger van Brasco 
Tuvaljevic aan de slag zou gaan. 
Zijm koos eind mei echter voor 
een lucratief aanbod van PSV. 
Snel handelen was geboden. 
Half juni slaagde Rijsoord er 
vervolgens in om Clemens 
Bastiaansen (63) vast te leggen.

Uitdaging
“We hadden een goed gesprek en waren het al 

snel eens over de doelstelling: handhaving in de 

hoofdklasse,” schetst Clemens Bastiaansen zijn 

entree bij Rijsoord. “De eerlijkheid gebiedt dat 

ik bij Achilles Veen en VV Dongen werkzaam 

ben geweest bij clubs die op voorhand met de 

eerste vijf mee zouden gaan doen. Nu ligt dat 

even anders. Ik zie het dan ook als een enorme 

uitdaging om vanuit een totaal ander perspectief 

en ook nog eens met een vrijwel nieuw team 

iets neer te zetten. Rijsoord kan van mij een 

enorme passie voor het spel en honderd procent 

inzet verwachten. Het zou mooi zijn wanneer de 

spelers op diezelfde manier de uitdaging aangaan. 

Presteren doe je met elkaar. Ik koester ook de 

samenwerking met de staf. Het is de liefde voor het 

voetbal en de kleedkamer die mij drijft.”

Carrière
Clemens Bastiaansen werd als 16-jarige door 

Hans Eijkenbroek gescout bij Beek Vooruit. Via 

het voetbalinternaat van Willem II verwierf hij een 

profcontract bij de ‘Tricolores’. Na zijn periode 

bij Willem II speelde hij bij FC Eindhoven en RBC 

Roosendaal. Net over de grens bouwde hij zijn 

spelerscarrière af bij VV Hoogstraten, KV Turnhout 

en Schilde SK.

GAAT DE 

Als trainer was hij jarenlang bij de jeugd en bij 

beloftenteams werkzaam: Willem II/RKC O19, Jong NAC 

Breda, Jong Helmond en Jong Willem II. Bij de amateurs 

had hij Dongen en Achilles Veen onder zijn hoede. Ook was 

hij docent bij de KNVB. Daarnaast is hij nog altijd werkzaam 

als docent bij de ROC-opleiding Sport en Bewegen.

Mooie momenten
Een rijk CV is ook goed voor mooie sportieve momenten. 

“Ja, de nacompetitie van het seizoen ‘78/’79 is er zo 

een,” vertelt de Tilburger. “Met Willem II promoveerde ik 

toen naar de eredivisie. We streden om promotie met FC 

Groningen (met de broertjes Koeman), Fortuna SC en 

Telstar. De laatste wedstrijd wonnen we met 3-0 van Telstar 

voor 20.000 uitzinnige mensen. Na afl oop groot feest. 

Vlak voor rust knalde ik de 1-0 binnen. Ik was 19 en ging 

helemaal uit mijn dak. Ook de bekerfi nale van ’86 zal ik 

nooit vergeten. Met het kleine RBC (onder leiding van Hans 

Verèl) stond ik toen tegenover het grote Ajax. Uitverkocht 

stadion, witte badjas, de hele week gekkenhuis, ruststand 

0-0 en we dachten aan een stunt. Uiteindelijk 3-0 voor Ajax, 

maar toch.’’ 

Ontwikkeling
En als trainer? “Ik kan kampioenschappen noemen of een 

periodetitel, maar dat ligt zo voor de hand. Als trainer ben ik 

altijd op zoek naar een goede band met spelers en wil ik ze 

verder helpen. Die waardering daar doe ik het eigenlijk voor. 

Dat geeft me plezier en voldoening. Joris Mathijsen en Wout 

Weghorst - ‘Ik heb nog geregeld contact met hen’ - zijn wat 

dat betreft bekende namen, maar het geldt natuurlijk voor 

elke speler. Dus ook die van Rijsoord.” •

Clemens  Bastiaansen Clemens  Bastiaansen 
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Het best gekwali� ceerde 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 gekwali� ceerde 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

InAxtion-1_2-1_4-2106.indd   1InAxtion-1_2-1_4-2106.indd   1 5-8-2021   09:47:225-8-2021   09:47:22
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 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

 Jeugdcommissie

 Supportersvereniging

 Kantinebeheer

 Onderhoud

 Damescommissie

De (voortgang van de) commissie-

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

RijsoordVV

CLUBinfo

Piet van der Meulen – Penningmeester, Karin Vaandrager – Algemene zaken (a.i.), Emo van Dijk – Technische zaken, Sabrina 

Boekhout – Jeugd zaken, Ramon de Borst – Voorzitter.

Piet

Karin

Emo

info
Sabrina

Ramon
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Bandjeverstandje.nl

Banden – Velgen - WinterBanden – Velgen - Winter

Heeft u een reserve Heeft u een reserve 
band/wiel nodig? band/wiel nodig? 

Kleine zelfstandige en particulier Kleine zelfstandige en particulier 
koopt zijn banden hier!koopt zijn banden hier!

 

Bel Paul Bestebreurtje Bel Paul Bestebreurtje 
op 0180-619411op 0180-619411

Koedood 2Koedood 2
2993 AL Barendrecht2993 AL Barendrecht
autobanden@live.nlautobanden@live.nl

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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“Voetbal betekent voor mij nog altijd 
heel veel,” bekent Hans Niehold (57), 
in het dagelijkse leven salesmanager 
bij sponsor Falco Lines. “Ik heb zelf 
gespeeld, ben (assistent)trainer 
geweest bij de jeugd en de dames, 
ging mee met voetbalkampen, 
heb de nodige wedstrijdjes als 
clubscheidsrechter gefloten en volg 
altijd de verrichtingen van het eerste 
bij thuiswedstrijden. Dat doe je 
allemaal niet wanneer je het spelletje 
niet leuk vindt.”

“Nee, een grote voetballer was ik niet,” verduidelijkt de 

geboren en getogen Kraai. “Ik speelde vanaf m’n achtste, 

maar kreeg bij de overgang naar de senioren last van 

kraakbeenproblemen in een knie. Een paar jaar later ben ik 

toch weer begonnen in de lagere elftallen. Ook in de zaal 

heb ik nog een tijd gespeeld. Dat trainen en fluiten deed ik 

ook zonder ‘papieren’. Gewoon voor het plezier dus.”

Top
Vervolgt: “Maar bij Rijsoord stopt het niet bij voetbal. Het 

is natuurlijk moeilijk voor mij om te beoordelen, maar ik 

denk dat Rijsoord op sociaal gebied in de regio toch wel bij 

de top behoort. Kijk eens wat hier allemaal georganiseerd 

wordt. En daar ben ik ook wel gevoelig voor. Voor zo’n 

club wil je graag wat extra’s doen. Zo hoop ik straks op 

de woensdagavonden weer achter de bar in de kantine te 

staan, wanneer de 35+ groep speelt. Da’s gewoon feest. Ik 

heb wat andere bardiensten moeten schrappen, want voor 

m’n werk zit ik geregeld in Duitsland. Dat was niet meer te 

combineren.”

Leuk
“Laat ik vooropstellen dat ik dat vrijwilligerswerk leuk 

vind om te doen, maar het is natuurlijk ook zo dat ze je 

weten te vinden,” vertelt Niehold met een glimlach. “En 

zeg dan eens nee. Bij de overgang naar kunstgras werd het 

hoofdveld opnieuw ingericht. Nou, daar gingen heel wat 

uurtjes inzitten. En laatst ben ik nog bezig geweest met 

het weghakken van de vloertegels in de kleedkamers 1 en 

2 en de tussenliggende gang. Dat viel knap tegen. Ik was 

na afloop versleten. Maar ach, dan ben je weer vergeten, 

wanneer het er allemaal schitterend uitziet.” •

HANS NIEHOLD 
BIJ RIJSOORD

De vele rollen van 
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JE KUNT INDIVIDUEEL PAS UITBLINKEN ALS 
HET TEAM GOED STAAT. MET INTRAHUIS 
WEET JE ZEKER DAT ER EEN TEAM ACHTER 
JE STAAT, WAARDOOR JIJ KAN SCOREN!

AANKOOP
VERKOOP
TAXATIES

VERKOOPSTYLING

Kromme Nering 4 
2995 BH Heerjansdam 

078 - 202 10 20
0180 - 39 62 18

WWW.INTRAHUIS.NL

MET JOLANDA EN HAAR TEAM 
WEET JE DAT JE LOKAAL GOED 
VERTEGENWOORDIGD BENT!
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Gebruiksaanwijzigingen • Wikkels • Stickers • Posters • Magazines • Kaarten 

Plattegronden • Menukaarten • Cursusboeken • Behang • Zeildoeken • Etiketten 

Enveloppen • Placemats Cadeaubonnen • Prijskaartjes • Uitnodigingen 

Naambadges • Behang • Rolbanners • Programmaboekje • Geboortekaartjes 

Visitekaartjes • Containerstickers • Diploma’s • Garantiebewijzen • Kranten 

Bierviltjes • Labels • Bouwtekeningen • Prijslijsten • Raamstickers • Boeken

Kalenders • Notitieblokjes • Spandoeken • Foamborden • Mailings 

Ringbanden • Polisbladen •  Omslagen • Formulieren • Canvasprints

Keurmeesterstraat 31
2984 BA  Ridderkerk 
Telefoon 0180 42 69 95
info@dekoningrepro.nl
www.dekoningrepro.nlvan visitekaartjes tot megaprints!

Uw allround 
stoffeerder voor 
meubels, boot, 

caravan en 
meer.

Veersedijk 65, 3341 LL Hendrik-ido-AmbAcHt

078-6814138
www.meubeLstoffeerderijHoLLemAns.nL

info@meubeLstoffeerderijHoLLemAns.nL

MEUBELSTOFFEERDERIJ
HOLLEMANS
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Wim vertelt dat Johan op zijn 6e is begonnen 

met voetballen. “We woonden toen in Drievliet 

dus je kon kiezen uit meerdere verenigingen. Dit 

werd uiteindelijk V.V. Rijsoord, vooral omdat hier 

ook de vriendjes van Johan voetbalden.

In de jaren dat Johan actief was als voetballer, 

ben ik zeer actief geworden als vrijwilliger. 

Van leider, samen met Henk de Koning, tot 

jeugdvoorzitter, bestuursvoorzitter en ook 

voorzitter van de Businessclub. Ook heb ik nog 

een tijd als chau eur op de bus gereden. In 

het begin was dit met een geleende bus van 

Ortgies, tot de club zijn eigen bus kreeg. Nu 

verzorg ik nog het wedstrijdverslag. Tot voor 

kort deed ik ook nog de fotografi e, maar dat 

neemt nu iemand anders voor zijn rekening.”

Johan haakt in op het gesprek en vertelt over 

de periode dat hij in het 1e elftal speelde.

“Wij waren een vriendenelftal met veel jongens 

van de club. Dezelfde jongens waar ik ooit mee 

begonnen ben met voetballen. We speelden op 

hoog niveau en dat is wat het uniek maakte”.

Johan is gestopt met voetballen op zijn 32e en 

is 16 jaar lang uitgekomen voor het 

1e elftal. “Opgroeien in een club 

vormt je als mens, ik heb hier 

bijvoorbeeld mijn eerste 

biertjes leren drinken.”

Toen Johan in de jeugd 

speelde was het Dames 

elftal van V.V. Rijsoord, 

Nederlands kampioen. 

“Toen was Damesvoetbal 

bij Rijsoord toonaangevend,” 

benadrukt Johan. “We speelden 

in de jeugd regelmatig tegen de 

dames. En nu speelt mijn eigen dochter Senna 

in het blauw/wit.”

Senna is 10 jaar oud en heeft eerst op atletiek 

gezeten. Drie jaar geleden leek het haar toch 

leuk om te gaan voetballen en “ja”, zegt Johan, 

“dat kan dan maar bij één club...en dat is 

Rijsoord.” Johan traint nu ook zijn eigen dochter 

in de MO-13. De damesafdeling van V.V. Rijsoord 

staat bijzonder goed aangeschreven in de regio 

en bindt veel jonge meiden aan zich.

Senna: “Ik vind het team waarin ik speel, de 

wedstrijden en trainingen heel erg leuk.”

Ook vertelt Senna dat alle kinderen in de 

vereniging Jeanne heel goed kennen en dat het 

drinken en de snoepjes na de training natuurlijk 

het allerleukst zijn.•
Familie de R� ij

Se� a

Johan

IN DE DUG 
OUT MET

Wim
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Bel snel voor een afspraak! T (0180) 42 01 11

SKODA OCTAVIA
1.6 TDI BUSINESSLINE | NAVIGATIE | TREKHAAK | 
HALF-LEDER | STOELVERWARMING
september 2017  108.531 km Diesel Handgeschakeld

PRIJS € 13.400

VOLKSWAGEN GOLF
1.0 TSI BLUEMOTION | NAVIGATIE | CRUISE & 
CLIMATE CONTROL |
oktober 2016  110.869 km Benzine Handgeschakeld

PRIJS € 12.700

MINI MINI
1.5 136PK COOPER BUSINESS | NAVIGATIE | 
PANORAMA | CAMERA | ADAPTIEF ONDERSTEL | 
CRUISE & CLIMATE CONTROL | juli 2017  94.713 km 
Benzine Handgeschakeld PRIJS € 18.900

VOLKSWAGEN UP!
1.0 MOVE UP! | *NAVIGATIE* | AIRCO | DEALER-
ONDERHOUDEN
augustus 2016  99.342 km Benzine Handgeschakeld

PRIJS € 6.900

FORD TRANSIT CONNECT
*L2* 1.5 TDCI TREND | NAVIGATIE | CAMERA | 
AIRCO | CRUISE CONTROL |
april 2018  137.065 km Diesel Handgeschakeld

PRIJS € 10.900 (EXCL. BTW)

FORD MONDEO
*2.0 145PK* LIMITED | NAVIGATIE | TREKHAAK | 
BLUETOOTH | CRUISE & CLIMATE CONTROL
januari 2010  240.489 km Benzine Handgeschakeld

PRIJS € 5.900

MITSUBISHI SPACE STAR
1.0 71PK BRIGHT | NAVIGATIE | BLUETOOTH | 
CLIMATE CONTROL | DEALER ONDERHOUDEN |
augustus 2015  91.788 km Benzine Handgeschakeld

PRIJS € 7.800

MERCEDES-BENZ A-KLASSE
A 180D BUSINESS | NAVIGATIE | CAMERA | 
HALF LEDER | BLUETOOTH
oktober 2017  147.793 km Diesel Handgeschakeld

PRIJS € 15.300

NISSAN QASHQAI
1.2 CONNECT EDITION | NAVIGATIE | 360 
CAMERA | PANORAMA | LANE ASSIST | CRUISE 
& CLIMATE CONTROL | juli 2015  125.415 km 
Benzine Handgeschakeld PRIJS € 15.700

RENAULT KADJAR
ENERGY TCE *BOSE* | NAVIGATIE | LEDER | 
SCHUIFDAK | CAMERA | CRUISE & CLIMATE 
CONTROL | april 2016  92.659 km Benzine
Handgeschakeld PRIJS € 15.700

VOLKSWAGEN TRANSPORTER
2.0 TDI | CRUISE & CONTROL | HALF LEDER | 
AIRCO |
juli 2012  163.870 km Diesel Handgeschakeld

PRIJS € 12.900

Robert van Pelt; “Wij zijn en blijven altijd de lokale speler in Rijsoord”. 
Families komen al jaren en dag bij ons buurten, nieuwe auto kopen,

onderhoud & reparatie en een lekkere kop koffie.

VAKGARAGE 
LOS RIJSOORD

  “97% Beveelt ons aan”

  Wij zijn al 25 jaar sponsor 
         van V.V. Rijsoord
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SPAR Heerjansdam
Remco en Linda Klootwijk

“JE VINDT HET BIJ SPAR”

• INT-servicepunt
• Brood van de ambachtelijke bakker
• Bezorgservice
• Verse belegde broodjes, verse pizza en verse salades

Internetsite:
www.spar.nl

Openinstijden:
ma t/m za 8-20, zondag 13-17

Manning 7 
2995AE Heerjansdam
Tel: 0786771331
heerjansdam@despar.info
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Onderste rij van links naar rechts: Dennis Havelaar, Matthijs Kruithof, Je
 rey Vaandrager, Patrick Sluimers, Mitchell Pol, 

Wim Velthuizen, Floris Wegner

Bovenste rij van links naar rechts: Timo Versteeg, Michael Harding, Sander Oudijn, Joep Nooteboom, Rick Strohauer, 

Jamie van Brenkelen, Joël Shahzad, Quinten de Jong

Middelste rij van links naar rechts: Jochem Kouwenhoven, Melchisedeh Rijssel, Bas van der Spoel, Youri Haasdijk, Julian den 

Braber, Varoen Sewpal, Stefan Havelaar, Mick Vlasblom

gek van 
HEREN 2
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HEREN 4

gek van 

HEREN 3

gek van 

EEN GEKKE VRAAG...

1. Hoe heette V.V. Rijsoord vroeger?
Presentatiemagazine V.V. Rijsoord 2021/2022   25
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“I am A4”

Bel voor meer informatie met 
Hans Brinkman via 06-52345781 

www.toshibatec.nl

Maak kennis met de 
nieuwste superheld.
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HEREN 6

gek van 

HEREN 5

gek van 

EEN GEKKE VRAAG...

2. Hoeveel stippen staan er op een voetbalveld?
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Internationaal transportbedrijf in 
Koel- en verwarmd transport
groenten- en fruit, bloemen en 
planten vervoer.

Dagelijks groupage van en naar Luxemburg,
geheel Duitsland en Oost Frankrijk.   
Vaste lijndiensten van en naar 
Parijs en Zuid-Frankrijk.

Internationaal transportbedrijf in 

Dagelijks groupage van en naar Luxemburg,

Transportweg 20
2676 LL Maasdijk
Tel. 0174-514171
Fax 0174-517981

E-mail: info@transtolk.nl
Internet: www.transtolk.nl

Ook voor:  
Vervangen van 
inbouwappara-
tuur!

Opknappen van 
uw keuken!

Al uw installatie-
werk 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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HEREN 7

gek van 

Ook eens vrijblijvend ervaren hoe deze 
ondernemende club uw netwerk kan 
vergroten en versterken? 

Neem dan contact op met 
businessclub@vv-rijsoord.nl 
of maak een afspraak 
met Marcha van Veen - 
               06-42605069

ONDERNEMEN, 
NETWERKEN EN 

GEZELLIGHEID 
HET GAAT 

HAND 
IN HAND 

ZO OOK BIJ DE BUSINESSCLUB 
VAN V.V. RIJSOORD

“Een kraai vliegt 
namelijk nooit alleen”
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GESPREK MET

De jeugdcommissie in V.V. Rijsoord 
organiseert en regelt gedurende 
het seizoen allerlei activiteiten en 
evenementen voor jeugdleden. 

Ook het afgelopen seizoen met alle beperkingen, hebben 

Sabrina en Daniëlle toch geprobeerd om zoveel mogelijk 

activiteiten doorgang te laten vinden met het team. Voor de 

mini’s (O-7) tot en met de jongens en meiden (O-19). Vorig 

jaar nog met een klein clubje enthousiaste JC leden, dit jaar 

met een dubbel aantal. 

De twee energieke dames praten enthousiast over de JC en 

vullen elkaar tijdens het gesprek aan:

‘Met de extra mankracht zijn we klaar voor het nieuwe 

seizoen. Het doel van de jeugdcommissie is om de 

onderlinge sfeer te bevorderen en de jeugd te betrekken 

bij onze club. Hoe mooi is het dat de jeugd tijdens de 

coronamaatregelen een uitlaatklep had tijdens trainingen, 

evenementen en onderlinge wedstrijden. 

Het afgelopen jaar hebben we als team mooie resultaten 

weten te boeken voor de club. Samen met alle kinderen en 

ouders hebben we meer dan 10.000 euro binnengehaald 

voor alles wat nodig is om onze jeugd te faciliteren. Heel 

veel geld wat een perfecte bestemming heeft gekregen. 

De Rabo Club Support actie, Grote Clubactie en de verkoop 

van de chocoladerepen daar heeft voor het team veel 

tijd gekost. De verbouwing van ons Jeugdhome, wat in 

september klaar is, is onder andere van deze opbrengsten 

gefi nancierd.

Alle activiteiten die de commissie organiseert worden 

zoveel mogelijk buiten de wekelijkse trainingen en 

zaterdagse wedstrijden om georganiseerd. 

Eén van die activiteiten is Pupil van de week;

Iedere thuiswedstrijd van het vlaggenschip van V.V. Rijsoord 

wordt er een Pupil van de Week gekozen. De pupil ervaart 

dan hoe het is om in het eerste elftal te spelen. Hij, of zij, kan 

het team vanuit de dug-out aanmoedigen. Zo bevorderen 

we de betrokkenheid tussen de senior- en jeugdspelers. 

Als Pupil van de Week neem je echt een kijkje achter de 

schermen. Je zit met de selectie in de kleedkamer, doet mee 

aan de warming-up, je ontmoet de scheidsrechter en loopt 

naast de scheids het veld op. Je mag de aftrap verzorgen, 

in de dug-out plaatsnemen en als klap op de vuurpijl krijg 

je na afl oop van de wedstrijd in de bestuurskamer een 

verrassing.

Sabrina Boekhout 
en Danië� e van Ooijen
De Pupil van de Week wordt gekozen uit de spelers in de 

leeftijdscategorie 10 jaar. Dit jaar gaan we deze activiteit 

weer opstarten. Dit kon vorig jaar geen doorgang krijgen 

door de beperkingen. 

Waar het team ook veel zin in heeft, is de organisatie van de 

echte feestjes. Sinterklaas, Kerst en Carnaval zijn feesten die 

je met de kinderen van diverse leeftijden vorig jaar niet kon 

vieren. Dit jaar gaan we er weer voor. De kinderen staan te 

popelen om weer los te gaan.

De jeugdcommissie organiseert dit jaar de volgende 

activiteiten;

 Open trainingen via Brede School Ridderkerk 

 Spaaractie Albert Heijn

 Feestelijke opening jeugdhome

 Rabobank Club Support Actie

 Grote Clubactie met natuurlijk een feestelijke uitreiking 

 Sinterklaasfeest

 Kerstfeest

 Oliebollen zaalvoetbaltoernooi

 Pupil van de week

 Penaltybokaal

 Het Kindercarnaval

 Verkoop van chocolade eieren 

 De Chocoladebingo

 Penaltybokaal fi nale avond 

 Afsluitavond Pupillen/Junioren

 En mogelijk nog meer activiteiten en ze ondersteunen 

acties van individuele jeugdelftallen

Uiteraard wanneer alle versoepelingen van de maatregelen 

voortgezet worden. 

Dit alles kan niet worden geregeld zonder hulp van alle 

ouders. Waar we natuurlijk ook dit jaar weer een beroep op 

gaan doen. Heel veel ouders helpen ons met veel plezier. 

Met elkaar zorgen we voor een geslaagd event,’ besluiten de 

twee het gesprek. 

Mocht je niet weten, wie de JC leden zijn, ze dragen 

vanaf het nieuwe seizoen kleding waaraan je hen perfect 

kan herkennen. Vragen, feedback, opmerkingen of wil je 

ook vrijwilliger worden bij V.V. Rijsoord? Zoek de JC actief 

op! •

EEN GEKKE VRAAG...

3. Welk merk levert de bal in de eredivisie?
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VOET IN VORM
Pedicureprakt i jk

 
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

TOUWSLAGERSTRAAT 1 • 2984 AW RIDDERKERK • 
TEL. 0180-229068 

INFO@KALLENBERG.NL • WWW.KALLENBERG.NL

Op zoek naar; een nieuwe of 
gebruikte bedrijfsauto? 

Kallenberg Bedrijfsauto’s in Ridderkerk 
heeft er ruim 50 op voorraad.

Ook voor onderhoud en reparatie van 
alle merken bent u welkom.
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JO9

gek van 

JO7/8

gek van 

EEN GEKKE VRAAG...

4. Wat is het grootste stadion van Nederland?
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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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JO19

gek van 

JO15

gek van 

EEN GEKKE VRAAG...

5. Voor welke club speelde Clemens Bastiaansen de meeste duels?
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BAR Lokale Media is onder andere uitgever van 60.000 huis-aan-huis kranten wekelijks verspreid in 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Met een lezersbereik van 80 procent is het bereik van 

de papieren krant nog steeds groot. Maar ook onze online platformen scoren hoog. Onze klanten 

ervaren dat een mix van online en offline bereik, maximaal rendement biedt. Met maatwerk brengt 

ons team u bij uw doelgroep. Om te informeren, inspireren of te amuseren.  

BAR Lokale Media is trots om sponsor te mogen zijn van een wereldclub als V.V. Rijsoord. 

Onze collega Willem heeft dezelfde passie voor zijn vak als voor het voetbalspel. 

Weet jij welke beroemde goal hij hier nadoet? Mail je antwoord naar actie@barlokalemedia.nl, 

de vijf eerste juiste inzendingen krijgen een passend geschenk.

trotse sponsor van een wereldclub

www.barlokalemedia.nl
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gek van 
JO17

EEN GEKKE VRAAG...

9. Hoe heet de mascotte van Feyenoord?
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KANTOOR  Linnenstraat 3
2988 XL  Ridderkerk (Rijsoord)

T +31 (0)85 489 1336
T +31 (0)180 420 215
E info@vanooijenbv.nl
www.vanooijenbv.nl

Van de teler tot het winkelpunt: één vlotte keten!

Flandria groenten en fruit: zó vers. Dat zie je, dat proef je!
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Ardi Huizer, 50 jaar oud en eigenaar 
van een glastuinbouwbedrijf. Ardi heeft 
4 kinderen waarvan een dochter en 
zoon voetballen. 

De afgelopen jaren is Ardi in V.V. Rijsoord actief als trainer 

voor verschillende teams en inmiddels ook als algemeen 

coördinator.

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar door corona 

en alle maatregelen die daarop volgden voor de club.  De 

laatste 4 weken van het seizoen is er alsnog een mooie 

RegioCup georganiseerd onder de jeugd. Dit was meteen 

een mooi moment om de nieuwe elftal indelingen te maken 

en iedereen meteen in die samenstelling te laten voetballen 

tijdens de RegioCup.

Onder de jeugd is ook de penaltybokaal gehouden. 

Het leuke is dat deze door een meisje met 100% score 

gewonnen is. 

3,5 jaar geleden heeft Ardi zich toegelegd op het meiden 

voetbal binnen Rijsoord. Dit heeft ertoe geleid dat V.V. 

Rijsoord inmiddels 7 meiden teams heeft (MO 11-1/ MO11-2/ 

MO 13-1/ MO13-2/ MO15-1/ MO15-2). In jongens onder 8 en 

onder 9 spelen ook een aantal meiden mee.

Ardi vindt plezier ontzettend belangrijk binnen een 

vereniging. Om dit plezier erin te houden worden er 

diverse voetbalactiviteiten, een afsluitingsweekend in mei/

juni en enkele avonden georganiseerd. Lol met elkaar en 

saamhorigheid voor de totale afdeling staat voorop.

EVEN VOORSTELLENArdi Huizer
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Neem om lid te worden van V.V. Rijsoord, ook als het op 

dit moment niet zo leuk is bij je huidige vereniging, gerust 

contact op met Mariëtte van den Hoek via een mailtje naar 

nieuweleden@vv-rijsoord.nl. Mariëtte neemt dan contact 

met je op. Op basis van leeftijd en ervaring bepalen we dan 

wanneer je mee kunt trainen, om zelf te ervaren hoe het er 

in onze club aan toe gaat.
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EEN GEKKE VRAAG...

10. Welke club speelt op Het Kasteel?
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gek van 
DAMES 1

EEN GEKKE VRAAG...

11. Wat betekent ‘de zestien’?
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20997 MMD Forbo Allura A5 advert.indd   1 06-07-2020   13:28
Zenostraat 214 – 222 - 3076 AZ Rotterdam - Tel. 010-419 90 79 - info@lombardijeninterieur.nl

wwwwlombardijeninterieur.nl

OOK UW WONINGINRICHTER VOOR:
P.V.C. Stroken - Laminaat - Vinyl - Marmoleum - Parket - Tapijt - Karpetten

Gordijnen - Vitrage - Inbetween - Velours - Vouwgordijnen - Binnen Zonwering
 Project Service

Allura pvc stroken Allura pvc stroken 
in hout- en in hout- en 
steenlook. steenlook. 

Niet van echt te Niet van echt te 
onderscheidenonderscheiden

kijk op onze website voor uw passende vloer!
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MO15

gek van 

MO13

gek van 

EEN GEKKE VRAAG...

12. Maak af: ‘Laat maar waaien’ (2x), …
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V.V. RIJSOORD heeft weer 
gekozen voor KELME en 
geniet van bestelgemak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk de webshop van 
KELME en maak kennis 
met de fraaie producten. 
www.kelme.nl 
 
Uw wensen; 

 
 

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 samen-
werking 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. 

 
 

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. 

 
 
 

 
 KELME NEDERLAND 

Lubeck 9B 
2993LK  Barendrecht 
 

 
 

Tel. 0180 528 585 
E. info@kelme.nl 
I.  www.kelme.nl 

 

 
 

 
• Financieel voordeel. 
• Bestelgemak 
• Uit voorraad leverbaar 
• Korting voor leden 
• Commissie voor de club 
• Bedrukken van clublogo 
• Volgende dag in huis 

 
 

 
      KELME biedt meer; 

• Breed assortiment 
• Hoge kwaliteit 
• Mooie uitstraling 
• Draagcomfort 
• Snelle levering 

 

met de fraaie producten
www.kelme.nlwww.kelme.nlwww

Uw we
• Financieel voordeel.
• Best
• Uit voorraad leverbaar
• Korting voor leden
• Commissie voor de club
• Bedrukken van clublogo
• Volgende dag in huis

 

 
 
 

 

Uw eigen Clubwebshop bij 
  

Uw eigen Clubwebshop bij
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Jeffrey Vaandrager is al jaren 
verbonden aan de club. Hij begon als 
keeper en vanaf de D’s stond hij als 
voetballer in het veld. Helaas hebben 
enkelblessures, een gebroken been, 
operaties en revalidaties ervoor 
gezorgd dat hij nu niet meer kan 
voetballen.

Tijdens zijn opleiding voor fysiotherapeut werd hij door zijn 

vrienden gevraagd om bij het 2e als verzorger aan de slag 

te gaan. Een mooie manier om nog steeds verbonden te zijn 

met het elftal en de club.

Inmiddels is Jeffrey afgestudeerd als fysio en werkt hij nu 

fulltime als fysiotherapeut bij Fysioholland. Daarnaast geeft

hij ook advies bij een sportschool, hier is hij 1 uur per week 

voor beschikbaar.

“Clubliefde is mij met de paplepel ingegoten”, zegt Jeffrey. 

“Zowel mijn vader als moeder zijn zeer actieve vrijwilligers 

binnen de vereniging. Mijn moeder Karin heeft in het verle-

den ook nog EHBO en verzorging gedaan voor Rijsoord en 

ook bij het 1e elftal.”•

IN DE VERZORGINGS-
KAMER METJeffrey Vaandrager
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Wat de Johan Cruijff Schaal voor de 
landskampioen en bekerwinnaar is, is 
het Ridderkerk Toernooi voor Rijsoord, 
Bolnes, RVVH en Slikkerveer. Het is 
niet erg om te verliezen, maar het is 
toch wel heel lekker voor de start van 
de competitie, de eerste prijs op zak te 
hebben.

Dinsdag 10 augustus trapten RVVH 

en V.V. Rijsoord de eerste wedstijd 

in de jaarlijkse strijd om de Jacques 

van der Linden wisselbokaal af. 

Maar daarvoor was eerst een 

indrukwekkende minuut stilte 

voor de eerder dit jaar overleden 

Lydia Markus. Lydia heeft tientallen 

jaren bestuursfuncties binnen de 

vereniging bekleed en zich op andere vlakken, meer dan 

verdienstelijk gemaakt. Binnen V.V. Rijsoord had ze een 

warme band met vele voetballers. Haar overlijden dreunt 

hard door in de vereniging en is nog dagelijks voelbaar.

In 1978 werd voor het eerst gestreden om het 

kampioenschap van Ridderkerk. In 2003 veranderde de 

naam naar Ridderkerk Toernooi en streden drie clubs uit 

Ridderkerk en V.V. Rijsoord om de Jacques van der Linden 

wisselbokaal. 

De bokaal draagt de naam ter nagedachtenis aan de 

oud-directeur sportzaken van Ridderkerk. Hij overleed 21 

oktober 2002 totaal onverwacht op 60-jarige leeftijd. Van 

der Linden heeft een grote betekenis gehad voor de sport 

in Ridderkerk.

Het afgelopen jaar stond de beker bij RVVH. Maar het 

komende jaar staat de wisselbeker in de prijzenkast aan 

de Vlasstraat te glimmen. Met overwinningen op RVVH 

en Slikkerveer was V.V. Rijsoord dit keer de sterkste van 

allemaal. Aanvoerder Romano Niamut ontving de prijs 

uit handen van Casper Westerveld namens Sport Service 

Ridderkerk. Naast de Jacques van der Linden wisselbokaal 

werd ter nagedachtenis aan de eerder gememoreerde Lydia 

Markus, de Lydia Markus bokaal door haar kleinkinderen 

aan de winnaar overhandigd. Daarmee blijft de prijs ter 

herinnering aan het clubicoon, defi nitief waar hij hoort. 

Aan de Vlasstraat. •

Trainer Clemens Bastiaansen ziet dat het goed gaatV.V. Rijsoord heeft al vroeg in het seizoen de eerste prijs te pakken

Kleinkinderen van Lydia Markus hebben de, naar hun oma 

vernoemde bokaal, overhandigd

JAARLIJKSE 
STREEKDERBY’S IN

Ridderkerk Toern� i

Jayson Donk zat er fel op
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WWW.VANGASTEL-BAL.NL

UW JURIDISCH KOMPAS VOOR

A D V O C A T E N

ONDERNEMINGSRECHT
CONTRACTENRECHT
ARBEIDSRECHT
HUURRECHT
FAILLISSEMENTSRECHT 
BESTUURSRECHT
ERFRECHT
PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Uw Erkend Service Partner voor BMW en MINI.Uw Erkend Service Partner voor BMW en MINI.

KORTOM, UW GARANTIE VOOR DE BESTE SERVICE

GORINCHEM
BMW SERVICE
MINI SERVICE

www.bergwerffbmw.nl
Telefoon: 0183-624011

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.
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De drie musketiers, Jiskefet of 
Emerson, Lake en Palmer. Noem ze 
maar op, de soms wereldberoemde 
trio’s. In Rijsoord hebben ze Lisette, 
Martin en Zorro. Met elkaar bemannen 
deze vrijwilligers al jarenlang de keet 
langs het hoofdveld. 

Een keet die al lang de status van keet ontgroeid is, maar 

nog steevast ‘de keet’ genoemd wordt. Het is een prachtige 

overkapping waar de toeschouwers dicht aan de zijlijn, de 

wedstrijd kunnen volgen. Op zaterdagen dat de hoofdmacht 

aan moet treden, opent het trio om 13 uur de luiken. Een 

nieuw vat bier is aangesloten, de frisdranken staan koud, de 

ballen gehakt en worsten zijn warm. Tijd voor actie.

Zorro: ,,Onze ervaring hebben we achter de bar van de 

kantine opgedaan. Toen er een team voor de keet nodig 

was zijn we dat gaan doen.” Lisette: ,,Je raakt echt helemaal 

op elkaar ingespeeld. Een vaste taakverdeling is er niet, 

maar je ziet wel dat we vaak op dezelfde plek staan. Zorro 

staat meestal te tappen, Martin is van de broodjes en ik 

reken af. In de rust is het aanpoten. In korte tijd moeten veel 

mensen geholpen worden.” Martin: ,,Maar doordat je al zo 

lang in de keet staat, weet je vaak al wat degene die aan de 

beurt is, wil bestellen. Dat gaat als een razende dan.”

Als het fluitsignaal voor de tweede helft heeft geklonken 

neemt de drukte af, maar de tap kan zeker niet dicht. Zorro: 

,,Ik durf te zeggen dat er genoeg mensen zijn die niets 

van de wedstrijd zien. Die komen voor de gezelligheid. 

Socializen met een biertje. En eigenlijk doen wij het ook 

daarvoor. Ook al zijn we zelf gek van het spelletje, van het 

voetbal zien we niets. Maar je voelt wel de emotie die er 

hangt.”

Zo tegen kwart over vier wordt de balans opgemaakt. 

Het bier en de frisdrank blijft wel goed, maar de ballen 

en warme worsten moeten op. ,,Dan begint het echt leuk 

te worden,” zegt Martin. De aanbieding één bal voor 1,50 

euro, twee voor 5 euro doet het nog steeds goed. Hoe is 

het spreekwoord ook alweer? Als de wijn is in de man is de 

wijsheid in de kan, toch?”

,,Entertainment hoort ook bij zo’n baantje,” besluit Zorro. 

,,Gezelligheid hoort ook bij de Kraaien.” •

GEHAKT, LEKKERE BALLEN GEHAKT.Wie maakt me los?
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Zorgeloos uw woning verhuren? 

Gegarandeerde betaling van de huur

Binnen 7 dagen verhuurd

Geen makelaars- en beheerskosten

info@hubbs.nl+31 (0)85 130 42 57 hubbs.nl

ALBLAS ADMINISTRATIE & ADVIES 

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

Rijkstraatweg 46 a+b
2988 BJ  Ridderkerk

T: 0180 – 422595

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

• ADMINISTRATIEF
• FISCAAL
• ADVIEZEN

ALBLAS
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Tot vorig seizoen heeft V.V. Rijsoord ruim 15 jaar mogen rond touren in haar eigen bus. 
Gezien de leeftijd van de bus en de nodige kosten die dit met zich meebrengt is er  
besloten een nieuwe weg in te slaan.

Bij Milot Reizen treffen we een bekende Rijsoordenaar in de vorm 
van Claus Willemsteijn en samen met Claus is er gezocht naar 
een passende oplossing. 
Met ingang van het nieuwe seizoen zal er voor de uitwedstrijden 
een touringcar worden ingezet. Deze zal aan de achterzijde voorzien 

worden van vaste reclame en aan de zijkant zal middels een  
magneetbord de overige sponsors te zien zijn.

Milot Reizen is lid van het Koninklijke Nederlandse Vervoer en is 
ISO gecertificeerd. Onze uitgebreide vloot luxe touringcars wordt 
goed onderhouden en is van alle gemakken voorzien.  
Het van oorsprong Rotterdamse Touringcarbedrijf Milot Reizen is 
gevestigd aan de Edisonstraat 13 in Oud-Beijerland. 

We zijn als sinds 1932 hét adres voor Rotterdam en omstreken 
als het om geheel verzorgde busreizen gaat. Want of het nu om 
goedkope dagtochten, meerdaagse reizen, busverhuur, groeps-
reizen, schoolreizen of busreizen naar pretparken & attractieparken, 
stedentrips en evenementen gaat; kies Milot Reizen!

Edisonstraat 13, 3261 LD 
Oud-Beijerland
Tel. 010-4320366
info@milotreizen.nl
www.milotreizen.nl

MILOT Reizen  
Busverhuur  

is de nieuwe vervoerder van onze club!
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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.” 

Buitendijk 11
3143 LV Maassluis 
+31 (0)10 3168 500

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

C-Shipping & Logistics 
welcomes every 

business opportunity. 

Interested in doing 
business with us? 
Feel free to call us!
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Geluk was nog heel gewoon, toen 
de huidige deelnemers van de groep 
walking football voor de eerste keer 
voetbalschoenen aantrokken. Soms 
zaten er proppen watten in de neuzen, 
omdat het schoeisel nog een maatje 
te groot was. Het deerde niet. Je 
kon meedoen. En dat je in de jaren 
zestig ging voetballen was bijna een 
vanzelfsprekendheid.

Keus
“Voetbal werd je met de paplepel ingegeven,” vertelt Bert 

Alblas (74). “Op maandag hingen er bij ons vijf Rijsoord-

shirts aan de waslijn. “Mijn shirt hing naast dat van mijn 

vader en m’n drie voetballende broers.” Martin van Heijkoop 
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WALKING FOOTBALL: oude liefde roest nietWALKING FOOTBALL: 
FonsBert

Martin
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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 fi nanciële vraagstukken. Zodat er een goede balans ontstaat 

tussen uw kapitaal en onze expertise. Kastanjelaan 8a, 2982 CM Ridderkerk
Postbus 421, 2980 AK Ridderkerk

TELEFOON 0180 - 42 23 99
FAX 0180 - 42 30 70

E-MAIL info@vandrielenpartners.nl
INTERNET www.vandrielenpartners.nl

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

www.dejongbandenservicebv.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag 
8.00 - 17.00 uur

Zaterdag:  
8.00 - 12.00 uur
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MEER WETEN 
WAT WE VOOR U 

KUNNEN BETEKENEN? 
NEEM VRIJBLIJVEND 

CONTACT MET 
ONS OP!

ALLE TRANSPORT OVER 
WATER EN LOGISTIEKE EN 

MARITIEME SERVICES

Buitendijk 11
3143 LV Maassluis
+31  (0) 10 231 15 55
info@rederijdejong.nl

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 
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. 
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Als we het over Kraaien hebben, dan is 

Peter een échte. Zesenveertig jaar geleden 

werd hij aan de Mauritsweg geboren. Hij 

woont nog steeds in Rijsoord en, zoals 

hij zelf zegt, zal hij er ook doodgaan. Jan 

daarentegen noemt zich, ondanks zijn 

vijfentwintigjarige verbondenheid aan het 

blauw-wit, nog steeds geen echte Kraai. 

,,Maar dat heeft ook voordelen”, zegt hij. 

,,Ik durf daardoor misschien wel dingen 

te zeggen die de echte Rezoordenaars 

niet tegen elkaar zeggen. Dat wordt niet 

altijd in dank afgenomen, maar zo ben ik 

nu eenmaal. Als ik dingen anders zie, dan 

zeg ik het. ‘Heb je hem weer,’ hoor ik dan 

vaak. Maar dat is dan maar zo. Ik kan me 

heel boos maken als dingen niet lopen, 

doordat de communicatie niet goed is. 

Of als er taken niet uitgevoerd worden 

omdat er een tekort aan vrijwilligers is. Ja 

jongens, we moeten het wel met elkaar 

doen, anders lukt het niet. Een beetje de 

boel opporren als het nodig is, daar houd 

ik dan wel van.”

AAN DE BAR METJan Groendijk 

Peter de Koning

Jan is iedere dag op het sportpark te vinden. ,,Er is altijd 

wel wat te beleven. Ik kijk naar de trainingen, klets wat 

met iemand en draag mijn steentje bij als er iets gedaan 

moet worden. Jammer genoeg hebben we geen eigen 

spelersbus meer. Als chauffeur reed ik het eerste naar alle 

uitwedstrijden. Komend seizoen heb ik een nieuwe vaste 

taak. Ik begeleid de scheidsrechters op de middag dat ze 

het eerste fluiten.”

Omdat Jan geen blad voor zijn mond neemt en Peter als 

echte Kraai en er ook een mening op na houdt, hebben de 

twee aan de bar en op social media regelmatig een pittige 

discussie. Gaat het niet over voetbal, dan wel over andere 

zaken die zich in het dorp afspelen. 

Peter: ,,Het is juist vanwege die gesprekken dat ik de 

bardiensten zo mooi vind. Je spreekt heel veel mensen en 

het is gezellig. Op zaterdag zit hier, ook als er op geen enkel 

veld een bal rolt, een vast kern van pak hem beet, veertig 

‘man’. Die komen voor elkaar. Daar doe ik graag de bar voor 

open. Gewoon lekker ouwehoeren over van alles en nog 

wat. En natuurlijk over voetbal. Want al zijn we allemaal 

anders, er zijn twee dingen die ons verbinden. Ons hart 

klopt voor deze club aan de Vlasstraat en we zijn allemaal 

gek van het spelletje.”

‘Heb je hem 
weer,’ hoor ik 

dan vaak.

Het is juist 
vanwege 

die 
gesprekken...

ECHTE LIEFDE
,,Zaterdag is mijn dag. Dan ben ik naar de voetbal. O, 

en verhuizen uit Rezoord doe ik ook niet.”  

Toen Peter de Koning 16 jaar geleden zijn vrouw Linda 

ontmoette, liet hij er geen twijfel over bestaan. Aan 

de zaterdagen kon niet getornd worden en buiten de 

gemeentegrenzen van zijn geboortedorp gaan wonen 

was onbespreekbaar. En dus woont Peter samen met 

Linda en hun dochter, 

nog steeds in de 

Mauritshoek. 

Zijn cluppie draagt 

Peter door een tattoo 

op zijn rug, voor 

altijd met zich mee. 

,,Van Linda voor mijn 

verjaardag gehad. Zeg 

nou zelf, dat is toch 

echte liefde, of niet 

soms?” •

Jan Groendijk en Peter de Koning zijn twee van de vele vrijwilligers die 
V.V. Rijsoord rijk is. Ze treffen elkaar regelmatig aan de bar. Dat is niet 
verwonderlijk, want Peter draait al jaren in het team van barkeepers 
mee. De rolverdeling tussen Jan en Peter is dan ook voorspelbaar.  
Peter tapt en Jan drinkt. &
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ROND HET VELD METWim de Jong
Je hebt mensen die niet alleen  
het werk binnen een vereniging zien, 
maar het ook doen. Een voorbeeld? 
Wim de Jong (73), een onvervalste 
duizendpoot. Je kunt bijna geen 
activiteit binnen de club opnoemen 
of hij doet het of hij heeft het in het 
verleden gedaan.

Voor de volledigheid: Wim de Jong droeg zo’n vijftig 

jaar geleden al zijn steentje bij aan de realisatie van 

de huidige kantine. Hij zat ook in het bestuur van de 

supportersvereniging. Voor die ‘sup’ hoopt hij ook 

weer klaverjasavonden te gaan organiseren en bij 

thuiswedstrijden van het eerste zal hij ook weer graag 

bij het Rad van Avontuur staan. Daarnaast maakte hij 

zich niet alleen als KNVB-scheidsrechter, maar ook als 

clubscheidsrechter verdienstelijk. Die laatste rol vervult hij 

trouwens nog geregeld.

Bezig
“Tja, waar ben ik de laatste maanden zoal mee bezig 

geweest?” Hij denkt even na en begint aan een opsomming. 

“Ik heb me beziggehouden met de tijdelijke units in verband 

met de kleedkamerrenovatie. De materiaalcontainers heb 

ik beter beveiligd. In de keuken van de kantine heb ik 

wat kastjes gerenoveerd en zo links en rechts wat deuren 

onder handen genomen: nieuw hang- en sluitwerk, een 

deurdranger hier of wat bijstellen daar. En laatst heb ik 

kleedkamervloeren geschuurd. Het liefst doe ik dergelijke 

klusjes eigenlijk in m’n uppie. Heerlijk bezig, radiootje erbij.”

Sociale gebeuren
De Jong: “Op m’n twaalfde kreeg ik een ongeluk met een 

paard-en-wagen. Gevolg: een scheurtje in mijn bekken. Met 

voetbal was het gedaan. Van de dokter mocht ik eigenlijk 

helemaal niet meer sporten. Later heb ik toch nog aan 

turnen, judo en kempo gedaan. En op m’n zestiende werd ik 

jeugdleider en later ook trainer bij Rijsoord. Van tactiek had 

ik echter geen kaas gegeten. Ik gaf vooral conditietraining. 

Ik vond het dan ook best dat een bevoegde trainer (Jan de 

Jong, red.) het van me overnam.”

Vervolgt : “Ik was 69 toen ik weer actief het voetbal  

oppikte. Precies, met walking football. Het spelletje blijft 

leuk, maar ik geniet vooral ook van het sociale gebeuren 

eromheen.” •

Laat Wim de Jong 
z’n gang maar gaan
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Met de middenstip zelf heeft hij niet 
zoveel, maar iedere keer als Jeroen 
Troost op het hoofdveld loopt of er 
langs de lijn staat te coachen geeft 
dat een speciaal gevoel.

Tien jaar was Jeroen toen hij lid werd van V.V. Rijsoord 

en in 1985 zijn eerste voetbalwedstrijd speelde. En nu, 

ruim 35 jaar later is hij nog steeds actief voor zijn club. 

‘Van kleins af aan was ik altijd op het pleintje aan het 

voetballen. Dus waarom ik ‘pas’ op mijn tiende bij de 

club kwam weet ik eigenlijk niet. Ik begon in de jeugd 

als scorende middenvelder. Met hard werken mocht ik 

vanuit de jeugd aansluiten bij de selectie. Daar begon ik 

ook op het middenveld, maar toen de positie links back 

vrij kwam zei de trainer tegen mij als rechtsbenige: 

‘ga jij dat maar eens proberen’. En dat deed ik niet 

onverdienstelijk. Ik heb tien jaar op die positie in het 

eerste gespeeld. Een mooie tijd!

In 2000 werden we kampioen. Ik weet het nog goed. We 

hadden 16 wedstrijden op rij gewonnen. De 17e wedstrijd 

konden we de titel binnenhalen. Ik zat vanwege een gele 

kaart op de tribune. Die wedstrijd verloren we. Een week 

later fl ikten we het wel. Daarmee werden we de 1e kampioen 

van de geselecteerde elftallen in 2000 en promoveerden 

we naar de hoofdklasse. Dat was een feest! We namen 

met het team zelfs een CD op. Geen hit op Spotify, maar 

de foto die op de hoes stond spreekt boekdelen over de 

sfeer die er was. Als team presteerden we, maar we hadden 

ook de grootste lol. De uitwedstrijden met de bus waren 

legendarisch, maar ook de trainingsweekenden. 

Als trainer van het team van mijn zoon Sjoerd probeer ik dat 

er bij die jongens ook in te brengen. Plezier in het spel staat 

nummer 1, als tweede vraag ik van ze om hard te werken en 

ik zorg dat er in iedere training een leerelement zit. Tijdens 

de laatste training van iedere maand draait het om de 

TRAFO (TRAiningsFOto). Deze onderlinge competitie werd 

ooit geïntroduceerd door mijn hoofdtrainer Cees Lagendijk 

en ik heb hem overgenomen. Het is een onderlinge 

competitie waarbij de winnaars van die maand op de foto 

gaan. Ik wilde daarop staan en geloof me, die jongens van 

JO15 zijn nu net zo gebrand om op die foto te komen. 

Ik zie die jongens groeien. Letterlijk, maar ook in hun spel. 

Ze snappen het spelletje en worden steeds mondiger. 

Dat zette mij aan het denken. Ook ik wil mezelf blijven 

ontwikkelen. Daarom heb ik de cursus juniortrainer gevolgd 

en doe ik nu UEFA C. Daar leer ik veel van. Less is more, 

bijvoorbeeld. Ik had altijd de neiging om voor de wedstrijd 

veel te praten. Maar dat landt natuurlijk niet. 

Nu geef ik de jongens per linie 1 doelstelling bij balbezit én 1 

doelstelling voor als we de bal niet hebben. In de rust en na 

de wedstrijd komen we daar dan nog even op terug. Werkt 

veel beter.’

Tijdens het gesprek met Jeroen wordt duidelijk dat hij 

oprecht gek is van voetbal. Hij besefte dat zelf tijdens de 

lockdown. ‘Ineens lag alles stil. Geen voetbal op tv, geen 

trainingen voorbereiden, geen wedstrijden coachen, geen 

verslagen schrijven. Ik miste de sport en in het bijzonder het 

voetbal.’

Jeroen stopt veel tijd in de club en in ‘zijn jongens’. ‘Dat 

doe ik met plezier en ga er vol voor. Iets half doen kan ik 

niet. De mensen die mij kennen, weten dat ik fanatiek ben. 

Altijd geweest. Ik ben van de statistieken en hou alles bij. En 

als mijn vader bij mijn wedstrijden kwam kijken, was op de 

parkeerplaats al duidelijk op welk veld ik speelde. De ouders 

van de gasten die ik nu coach herkennen dat. Ik ben altijd 

actief met de wedstrijd bezig en dat is hoorbaar. Het is de 

drive om alles eruit te halen én enthousiasme. 

Ik krijg er ook veel voor terug. Want ik vind het mooi dat er 

iedere training om kwart voor zeven – wat voor weer het 

ook is – 14 jongens op het veld staan die aan de bak willen.

Ik zie het team groeien en vind het mooi dat ik daaraan kan 

bijdragen. Ook al voetbal ik zelf niet meer… het blijft een 

geweldig spelletje. Ik heb na het eerste nog vijf jaar in een 

vriendenteam gespeeld. Maar dat fanatieke van mij, daar 

zitten ze bij zo’n team niet meer op te wachten joh.’

Inmiddels heeft zoon Gijs ook heel veel lol in het voetballen, 

dus Jeroen is nog wel even onder de pannen bij V.V. 

Rijsoord. •

En ook tijdens de afscheidswedstrijd van 

Jeroen alias ‘Schele Leen’ (want toen had 

iedereen bij V.V. Rijsoord een bijnaam) 

spatte de lol eraf.

OP DE 
MIDDENSTIP 

MET…Jeroen 
De legendarische CD hoes

Nu

Toen

EEN GEKKE VRAAG...

13. Kraaien horen bij Rijsoord, 
‘superboeren’ bij…?

 Tr� st
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Ze snappen het spelletje en worden steeds mondiger. 

Dat zette mij aan het denken. Ook ik wil mezelf blijven 

ontwikkelen. Daarom heb ik de cursus juniortrainer gevolgd 

en doe ik nu UEFA C. Daar leer ik veel van. Less is more, 

bijvoorbeeld. Ik had altijd de neiging om voor de wedstrijd 

veel te praten. Maar dat landt natuurlijk niet. 

Nu geef ik de jongens per linie 1 doelstelling bij balbezit én 1 

doelstelling voor als we de bal niet hebben. In de rust en na 

de wedstrijd komen we daar dan nog even op terug. Werkt 

veel beter.’

Tijdens het gesprek met Jeroen wordt duidelijk dat hij 

oprecht gek is van voetbal. Hij besefte dat zelf tijdens de 

lockdown. ‘Ineens lag alles stil. Geen voetbal op tv, geen 

trainingen voorbereiden, geen wedstrijden coachen, geen 

verslagen schrijven. Ik miste de sport en in het bijzonder het 

voetbal.’

Jeroen stopt veel tijd in de club en in ‘zijn jongens’. ‘Dat 

doe ik met plezier en ga er vol voor. Iets half doen kan ik 

niet. De mensen die mij kennen, weten dat ik fanatiek ben. 

Altijd geweest. Ik ben van de statistieken en hou alles bij. En 

als mijn vader bij mijn wedstrijden kwam kijken, was op de 

parkeerplaats al duidelijk op welk veld ik speelde. De ouders 

van de gasten die ik nu coach herkennen dat. Ik ben altijd 

actief met de wedstrijd bezig en dat is hoorbaar. Het is de 

drive om alles eruit te halen én enthousiasme. 

Ik krijg er ook veel voor terug. Want ik vind het mooi dat er 

iedere training om kwart voor zeven – wat voor weer het 

ook is – 14 jongens op het veld staan die aan de bak willen.

Ik zie het team groeien en vind het mooi dat ik daaraan kan 

bijdragen. Ook al voetbal ik zelf niet meer… het blijft een 

geweldig spelletje. Ik heb na het eerste nog vijf jaar in een 

vriendenteam gespeeld. Maar dat fanatieke van mij, daar 

zitten ze bij zo’n team niet meer op te wachten joh.’

Inmiddels heeft zoon Gijs ook heel veel lol in het voetballen, 

dus Jeroen is nog wel even onder de pannen bij V.V. 

Rijsoord. •

En ook tijdens de afscheidswedstrijd van 

Jeroen alias ‘Schele Leen’ (want toen had 

iedereen bij V.V. Rijsoord een bijnaam) 

spatte de lol eraf.

OP DE 
MIDDENSTIP 

MET…Jeroen 
De legendarische CD hoes

Nu

Toen

EEN GEKKE VRAAG...

13. Kraaien horen bij Rijsoord, 
‘superboeren’ bij…?

 Tr� st
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WANT MET DE SERVICE VAN LODDER KLIMAATTECHNIEK 
HOUDT JE HET HOOFD KOEL

Neem dan eens vrijblijvend contact op met Peter Lodder.
06-30683024 • info@lodderklimaattechniek.nl 

Ben je die 
warme woon, 
(slaap)kamer 
in de zomer 
ook zo zat?
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Rijsoo rd

Ook voor de 35+ kraaien was het een bijzonder jaar. 
Zo begonnen wij noodgedwongen met wandelen, in plaats 
van voetballen. Je moet toch iets. Het leek of het Walking 
Football een jeugdafdeling was gestart. Saamhorig als we 
zijn, werd de groep iedere week groter. We hielden het enkele 
weken vol, maar na de zoveelste blaar, spierscheuring en 
kramp, hebben we het wandelen maar aan de echte mannen 
overgelaten.

Gelukkig mochten we een korte periode voetballen. Kleed-

kamers op slot, kantine op slot. Geen biertje na de training, 

maar uiteindelijk komen we toch voor het voetballen. Aan 

het einde van het seizoen werden de teugels wat gevierd 

en mochten we weer trainen. Een mooie afsluiting van een 

gek jaar. Want wat hebben we een bizarre tijd achter de rug. 

Enkele 35plussers hebben het virus zwaar te pakken gehad 

en in een enkel geval ternauwernood overleefd. Ook diverse 

iconen van onze club werden getroff en en helaas hebben 

wij van enkele afscheid moeten nemen. Zo zie je maar weer 

hoe betrekkelijk het leven is. Het motto: ‘liever te dik in de 

kist, dan een feestje gemist’, is misschien helemaal niet zo 

gek. 

Tijdens het afgelopen jaar zijn er ook mooie dingen ge-

beurd, of tot stand gekomen. Zo is er de actie voor Dirk 

en Sjaan opgezet, om een brommobiel aan te schaff en. 

Geweldig hoe er gedoneerd is en wat een prachtig autootje. 

En de transformatie van onze kleedkamers. Wat is het 

mooi geworden. Nu kunnen we met trots de tegenstanders 

ontvangen en ze een mooie ruimte bieden waarin ze na de 

wedstrijd hun nederlaag kunnen bespreken.

De start van het seizoen ziet er veelbelovend uit. De posi-

tieve geluiden om je heen nemen toe. Mensen zien het weer 

zitten, er wordt weer gelachen, er wordt weer gefeest, er 

wordt weer gevoetbald… er wordt weer geleefd. Hopelijk 

zien we elkaar weer op de club. Om onze verhalen te delen, 

te lachen, te knuff elen en te ‘bieren’. We blijven tenslotte 

35+. We zijn gek van het spelletje, maar de gezelligheid 

staat voorop. •

35+
door Geo
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B.V. v/h STUWADOORS- EN CONTROLEBEDRIJF 

VAN PELT EN SCHREIJER

Uw betrouwbare partner
in de haven sinds 1954!

Wij zijn gespecialiseerd in:

Aanname van een afgerond geheel 
aan werkzaamheden

Alsmede het ter beschikking stellen 
van arbeidskrachten t.b.v. Stukgoed- 
en Containerladingen zoals:

■  Kraanmachinisten

■ Chauffeurs zwaar en licht 
 materiaal (Containerreachtruck, 
 Terminaltrekker, Vorkheftruck)

■  Ploegleiders

■  Controleurs

■  Radioman Wal en Dek

■  Stuwers

Van Pelt & Schreijer staat
al meer dan 50 jaar synoniem 
voor betrouwbare service en vakkundig personeel.
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,
Ik kom al vele jaren bij Rijsoord en tot 

2004 was dit samen met mijn partner 
Hans. Ik zette hem op zaterdagmiddag 
aan de Vlasstraat af, voor de wedstrij-
den van het 1e elftal. Vervolgens ging 
ik zelf op pad, om rond een uur of half 
vijf terug te keren naar Rijsoord. Er 
ontstond een groep vrienden en zo 
raakte ik zelf steeds meer verbonden 
aan de club. 

Na het overlijden van Hans in 2004 dacht ik na een aantal 

weken, ik moet niet thuis blijven zitten. Het was zaterdag-

middag toen ik de stoute schoenen aan heb getrokken en 

weer richting Rijsoord ben gereden. Ik kreeg een hele fijne 

ontvangst van alle bekenden. Zo pakte ik de draad weer een 

beetje op en kwam de vraag of ik misschien achter de bar 

wilde staan. Dat zag ik toch niet helemaal zitten op dat mo-

ment. Tot er werd gevraagd of ik samen met Annie Mariën 

de bar in de bestuurskamer wilde draaien op de zaterdagen 

dat het 1e elftal thuis speelt. Dit paste mij beter en vanaf 

september 2005 tot maart 2020 hebben we samen bardien-

sten in de bestuurskamer gedaan.

Aan horecaervaring ontbrak het niet. Ik ben ooit bij mijn 

vader in de administratie begonnen. Dat was bij Andeweg. 

Later werd dit Heineken. Na een aantal jaar ben ik bij een 

zorginstelling in de horeca als gastvrouw gaan werken. Daar 

heb ik mijn horecadiploma behaald. Het was hard werken, 

maar daar krijg je niets van.

  

Nu ben ik alweer een aantal jaar met pensioen. Ik geniet 

enorm van mijn hobby bridgen en de werkzaamheden bij 

Rijsoord in de bestuurskamer. Ik doe dit echt omdat ik het 

heel erg leuk vind.’ •

IN DE BESTUURS-
KAMER METElly van Mastrigt
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Gelukkig hebben we de foto’s nog van vorige edities, 

want wat was het stil aan de Vlasstraat het afgelopen 

seizoen. Geen vrolijke gezichten op de seniorendag, het 

kindercarnaval, het winterfeest, de Familiedag of tijdens de 

Fiets4Daagse. Niet even uit je dak gaan tijdens het Kerstbal 

of een van de andere feestavonden. En geen bingo- en 

klaverjasavonden. Het verenigingsleven stond ook op dat 

vlak stil. En het is maar zeer de vraag in welke hoedanigheid 

het dit seizoen terugkomt.

‘Op dit moment geeft de gemeente Ridderkerk nog geen 

vergunningen af voor de grote feesten. Normaalgesproken 

zijn we achter de schermen al volop aan het nadenken en 

plannen voor de activiteitenagenda van het seizoen. 

In potlood is hij wel gemaakt, maar we zijn nog niet gestart 

om er ook concreet invulling aan te geven. Het is verder 

nog even de vraag in welke frequentie we de klaverjas- 

en bingoavondjes gaan organiseren. We missen namelijk 

de nodige handjes om deze activiteiten te organiseren. 

Met de start van het nieuwe seizoen gaan we kijken of 

we vrijwilligers kunnen vinden die hierbij willen gaan 

De altijd zo actieve Supporters-
vereniging staat nu al anderhalf jaar 
noodgedwongen stil. En dat is jammer! 
Niet alleen voor de leden van V.V. 
Rijsoord, maar ook voor honderden 
senioren en mensen met een handicap 
uit de regio.  

helpen’, aldus André van der Wulp, voorzitter van de 

Supportersvereniging.

‘Als bestuur van de Supportersvereniging hebben we 

met bewondering gekeken naar hoe de jeugdafdeling, 

ondanks alles, bol stond van de activiteiten. Trainers, de 

activiteitencommissie, scheidsrechters en nog vele andere 

vrijwilligers, haalden alles uit de kast om de jeugd in

beweging te houden. Toen ons gevraagd werd of we nog 

een man of vrouw van het jaar wilden verkiezen waren we 

unaniem: Al deze mensen moeten in het zonnetje gezet 

worden. Aan het eind van het seizoen en met de start van 

het EK hebben we hen daarom verrast met een bier of 

wijn pakketje. Want samen maken we van V.V. Rijsoord de 

mooiste club van de regio.’ •

Vind jij het leuk om activiteiten 
te organiseren? 

En hou je wel van een mooi feestje? 

Neem dan eens vrijblijvend contact op met André van 
der Wulp, voorzitter van de Supportersvereniging.

SUPPORTERSVERENIGING
MEER DAN ALLEEN

F� stjes
Wist jij de 

vragen van de Kraai?

Omcirkel de juiste antwoorden duidelijk en maak 

daarna een foto van je antwoorden. Stuur die foto 

voor 1 december naar het volgende e-mailadres: 

actie@barlokalemedia.nl met vermelding van naam, 

adres en telefoonnummer. Doe mee en maak kans op 

een leuke prijs.

Antwoordmogelijkheden Kraaienvragen

A B C 

1 De Vlasboys Quick Rijsoord De Zwervers

2 twee drie vijf

3 Adidas Derbystar Puma

4 De Kuip GelreDome Johan Cruy�  
ArenA

5 RBC 
Roosendaal

FC Eindhoven Willem II

6 Liverpool Celtic Manchester 
United

7 de eerste 
reserve 

de supporters de VAR

8 Panenka Panini Panna

9 Kareltje Kuip Coentje Beertje

10 Sparta 
Rotterdam

FC Twente Heracles Almelo 

11 rugnummer 16 de 16de minuut het strafschop-
gebied

12 er gaat niets 
boven de 
Kraaien

de punten zijn 
weer voor de 
Kraaien

wij zijn de enige 
echte Kraaien

13 PSV De Graafschap FC Emmen

M
A

K
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F
F

Scan de QR-code 

en kijk mee hoe 

het magazine is 

gemaakt.
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om er ook concreet invulling aan te geven. Het is verder 
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Met de start van het nieuwe seizoen gaan we kijken of 

we vrijwilligers kunnen vinden die hierbij willen gaan 
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noodgedwongen stil. En dat is jammer! 
Niet alleen voor de leden van V.V. 
Rijsoord, maar ook voor honderden 
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uit de regio.  
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beweging te houden. Toen ons gevraagd werd of we nog 
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unaniem: Al deze mensen moeten in het zonnetje gezet 

worden. Aan het eind van het seizoen en met de start van 

het EK hebben we hen daarom verrast met een bier of 

wijn pakketje. Want samen maken we van V.V. Rijsoord de 
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Zal de investering in het lidmaatschap niet direct optimaal 

renderen, er wordt wel degelijk zaken gedaan tussen de 

businessclub leden onderling. John: ,,Jo� rey en ik hebben 

elkaar via V.V. Rijsoord goed leren kennen. Het eerste 

contact kwam volgens mij tijdens een beurs in Ahoy tot 

stand. Nu voetballen we beiden in het 35+ team. Na afl oop 

in de kantine praat je over van alles en nog wat.”

Jo� rey: ,,De businessclub heeft Vermeer Eemhaven al aardig 

wat leveranciers opgeleverd. Ik denk dat ik met wel vijftien 

tot twintig leden zakelijk of privé zaken doe. Nee, omzet 

halen wij niet uit ons lidmaatschap. Daar hebben we ook 

het product niet naar dat we verkopen. Maar betrouwbare 

leveranciers zijn ook heel belangrijk voor je bedrijf. Een 

mooi voorbeeld hoe dat netwerken gaat kan ik je vertellen 

over het Lascentrum. De hoofdsponsor van V.V. Rijsoord. 

De vertegenwoordiger van Lascentrum had al herhaalde 

pogingen gedaan om bij  ons ‘binnen’ te komen, maar 

kwam niet verder dan de receptie. Op een avond kwam ik in 

gesprek met Perry van Veen die bij Lascentrum werkt. Lang 

verhaal kort: Lascentrum is nu een grote leverancier.”

John: ,,Gunnen en vertrouwen is de basis van zakendoen. 

Het praat net iets makkelijker met iemand die je aan de bar 

hebt gesproken, of dezelfde interesse heeft, dan wanneer je 

koude acquisitie doet.” 

Jo� rey: ,,Ik vind het belang van het netwerk ook niet te 

onderschatten. Via, via kom je bij de juiste personen terecht. 

Samen sterk.”

Zakendoen hoort bij de leden van de businessclub, maar 

voor John en Jo� rey staat de gezelligheid en het spelletje 

voorop. John: ,,V.V. Rijsoord is een kleine vereniging met een 

stevig netwerk. De businessclub is ongelofelijk gemeleerd 

met ondernemers uit tal van branches. Google heb je echt 

niet nodig. Er is altijd wel iemand in de vereniging te vinden 

die iets voor je kan doen, of iemand die weet wie je kan 

helpen.”

Jo� rey: ,,Dat merk je ook goed als er iets gedaan moet 

worden voor de vereniging. Er zijn altijd wel ondernemers 

die opstaan om de kar te trekken of bereid zijn om 

fi nancieel bij de springen.” John; ,,Dat klopt. De kosten 

stoppen dan ook vaak niet bij de jaarlijkse contributie. 

Er is altijd wel iets waar de portemonnee voor getrokken 

moet worden. Maar dat vertellen we zeker niet aan de 

accountant.” •

JOHN DE JONG
Geboren: 8 februari 1970

Bedrijf: Medir International. 

Medir International levert al meer dan 15 jaar producten, 

service, verhuur, training, reparatie en kalibratie voor 

betrouwbare en zeer nauwkeurige 3D metingen, 3D 

scans en laser uitlijningen. Men kan er 24/7 terecht voor 

advies en ontzorgen op verschillende gebieden.

Website: www.medir.eu

JOFFREY HAGENDIJK
Geboren: 12 juni 1970

Bedrijf: Vermeer Eemhaven International. 

Vermeer heeft diverse divisies. Vermeer Eemhaven 

International is gespecialiseerd in het ontwerp, de 

engineering en de productie van apparatuur voor de 

procesindustrie, zoals warmtewisselaars. 

Website: www.ve-group.com  

Jo� rey

John

Ze wisten het niet, maar de 
geboortehuizen van John de Jong 
en Joffrey Hagendijk staan nog 
geen honderd meter van elkaar. In 
Slikkerveer wel te verstaan. Dus echte 
Kraaien mogen de twee ondernemers, 
ondanks dat ze beiden al jaren in 
het mooie dorp aan de Waal wonen, 
niet genoemd worden. Tenminste dat 
vinden ze zelf. Echte Kraai of niet, 
John en Joffrey zijn twee van de vele 
onmisbare ondernemers die lid zijn 
van de fl orerende businessclub aan de 
Vlasstraat.

John: ,,Lid worden van de businessclub doe je niet voor 

het fi nancieel gewin. Als ik mijn accountant laat spreken, 

dan adviseert hij direct te stoppen. Absoluut no return on 

investment. Nee, lid worden doe je uit sociale betrokkenheid 

en uit liefde voor de club.”

Jo� rey: ,,Door mijn bezoek aan V.V. Rijsoord ben ik mensen 

in mijn dorp gaan leren kennen. Mijn vrouw kreeg haar 

kennissen en vrienden door het dagelijks bezoek aan het 

schoolplein om de kinderen op te halen. Voor mij was dit te 

weg om te integreren in ‘het Rezoordse’.”

`

LEDEN BCR 
VORMEN 
SAMEN EEN sterk netwerk
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renderen, er wordt wel degelijk zaken gedaan tussen de 

businessclub leden onderling. John: ,,Jo� rey en ik hebben 

elkaar via V.V. Rijsoord goed leren kennen. Het eerste 

contact kwam volgens mij tijdens een beurs in Ahoy tot 

stand. Nu voetballen we beiden in het 35+ team. Na afl oop 
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Jo� rey: ,,De businessclub heeft Vermeer Eemhaven al aardig 

wat leveranciers opgeleverd. Ik denk dat ik met wel vijftien 

tot twintig leden zakelijk of privé zaken doe. Nee, omzet 

halen wij niet uit ons lidmaatschap. Daar hebben we ook 

het product niet naar dat we verkopen. Maar betrouwbare 

leveranciers zijn ook heel belangrijk voor je bedrijf. Een 

mooi voorbeeld hoe dat netwerken gaat kan ik je vertellen 

over het Lascentrum. De hoofdsponsor van V.V. Rijsoord. 

De vertegenwoordiger van Lascentrum had al herhaalde 

pogingen gedaan om bij  ons ‘binnen’ te komen, maar 

kwam niet verder dan de receptie. Op een avond kwam ik in 

gesprek met Perry van Veen die bij Lascentrum werkt. Lang 

verhaal kort: Lascentrum is nu een grote leverancier.”

John: ,,Gunnen en vertrouwen is de basis van zakendoen. 

Het praat net iets makkelijker met iemand die je aan de bar 

hebt gesproken, of dezelfde interesse heeft, dan wanneer je 

koude acquisitie doet.” 

Jo� rey: ,,Ik vind het belang van het netwerk ook niet te 

onderschatten. Via, via kom je bij de juiste personen terecht. 

Samen sterk.”

Zakendoen hoort bij de leden van de businessclub, maar 

voor John en Jo� rey staat de gezelligheid en het spelletje 

voorop. John: ,,V.V. Rijsoord is een kleine vereniging met een 

stevig netwerk. De businessclub is ongelofelijk gemeleerd 

met ondernemers uit tal van branches. Google heb je echt 

niet nodig. Er is altijd wel iemand in de vereniging te vinden 

die iets voor je kan doen, of iemand die weet wie je kan 

helpen.”

Jo� rey: ,,Dat merk je ook goed als er iets gedaan moet 

worden voor de vereniging. Er zijn altijd wel ondernemers 

die opstaan om de kar te trekken of bereid zijn om 

fi nancieel bij de springen.” John; ,,Dat klopt. De kosten 

stoppen dan ook vaak niet bij de jaarlijkse contributie. 

Er is altijd wel iets waar de portemonnee voor getrokken 

moet worden. Maar dat vertellen we zeker niet aan de 

accountant.” •

JOHN DE JONG
Geboren: 8 februari 1970

Bedrijf: Medir International. 

Medir International levert al meer dan 15 jaar producten, 

service, verhuur, training, reparatie en kalibratie voor 

betrouwbare en zeer nauwkeurige 3D metingen, 3D 

scans en laser uitlijningen. Men kan er 24/7 terecht voor 

advies en ontzorgen op verschillende gebieden.

Website: www.medir.eu

JOFFREY HAGENDIJK
Geboren: 12 juni 1970

Bedrijf: Vermeer Eemhaven International. 

Vermeer heeft diverse divisies. Vermeer Eemhaven 

International is gespecialiseerd in het ontwerp, de 

engineering en de productie van apparatuur voor de 

procesindustrie, zoals warmtewisselaars. 

Website: www.ve-group.com  

Jo� rey

John

Ze wisten het niet, maar de 
geboortehuizen van John de Jong 
en Joffrey Hagendijk staan nog 
geen honderd meter van elkaar. In 
Slikkerveer wel te verstaan. Dus echte 
Kraaien mogen de twee ondernemers, 
ondanks dat ze beiden al jaren in 
het mooie dorp aan de Waal wonen, 
niet genoemd worden. Tenminste dat 
vinden ze zelf. Echte Kraai of niet, 
John en Joffrey zijn twee van de vele 
onmisbare ondernemers die lid zijn 
van de fl orerende businessclub aan de 
Vlasstraat.

John: ,,Lid worden van de businessclub doe je niet voor 

het fi nancieel gewin. Als ik mijn accountant laat spreken, 

dan adviseert hij direct te stoppen. Absoluut no return on 

investment. Nee, lid worden doe je uit sociale betrokkenheid 

en uit liefde voor de club.”

Jo� rey: ,,Door mijn bezoek aan V.V. Rijsoord ben ik mensen 

in mijn dorp gaan leren kennen. Mijn vrouw kreeg haar 

kennissen en vrienden door het dagelijks bezoek aan het 

schoolplein om de kinderen op te halen. Voor mij was dit te 

weg om te integreren in ‘het Rezoordse’.”

`

LEDEN BCR 
VORMEN 
SAMEN EEN sterk netwerk
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UW WONING VERKOPEN?

Verlengde Kerkweg 20 Tel. 0180 – 46 40 47
2985 AZ Ridderkerk-Centrum info@atriummakelaardij.nl
                  

www.atrium-makelaardij.nl

HOOFDMAN-ROODZANT.NL
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was er niets mogelijk. Wel konden we de sponsors met de 

kerst nog een lekkere blijk van waardering brengen. Ook 

hebben we in dit bijzondere jaar vijf nieuwe sponsoren aan 

onze mooie club weten te binden. Bedrijven die ondanks 

de corona toch geloven in de kracht van V.V. Rijsoord en de 

businessclub. Hier zijn we stiekem erg trots op. 

Bij het ter perse gaan van dit magazine ziet het er naar uit 

dat we weer de lang gekoesterde uitjes kunnen organiseren, 

zaterdags langs de lijn een biertje kunnen drinken met 

elkaar zodat er weer mooie zakelijke onderlinge contacten 

ontstaan.

Wij zijn alweer vol inspiratie voor een paar leuke events en 

we kunnen alvast een tip geven; haal je fiets maar uit het 

vet…. De rest vertellen we later wel.

Namens het bestuur van de businessclub •

En toen was er een jaar zonder 
LANGS 

DE LIJN 
EN 

ZONDER 
BUSINESS 

EVENTS

De plannen voor de start van het 
afglopen seizoen waren mooi. 
Het eerste elftal bleef in de 
hoofdklasse voetballen, het nieuwe 
presentatiemagazine zou anders 
dan anders worden gelanceerd, de 
businessclub draaide op volle toeren 
met leuke ideeen voor uitjes enzovoort. 
Al snel werd echter duidelijk dat 
er wel kon worden gevoetbald, 
maar dan zonder publiek. Na een 
aantal wedstrijden werden zelfs alle 
competities stil gelegd en was trainen 
voor velen niet mogelijk.

Wat gebeurt er dan in de businessclub tijdens zo’n periode 

dat er niks kan en niks mag zult u zich afvragen? We hebben 

een aantal keer online vergaderd voor de broodnodige 

zaken en financiën, daarnaast volop gebrainstormd wat 

we eventueel nog zouden kunnen ondernemen met de 

sponsors, alles volgens de richtlijnen van het RIVM. Helaas 

..
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SPONSORS 
SEIZOEN 

2021 / 2022

H O O F D S P O N S O R
Lascentrum Welding & Cutting Schuren, Lassen, Slijpen Alblasserdam 078-64 29 656

SUBSPONSORS

Schouten Zekerheid BV Assurantiën Capelle a/d IJssel 010-28 84 444

Signpower Reclame / Signing H.I.Ambacht 078-68 15 683

VOR Van Ooijen BV Groenten- & Fruit import Rijsoord 0180-420 215

SUBSPONSOR JEUGD

Falco Lines Container Trucking Ridderkerk 0180-427 477

KLEDINGSPONSOR

Kelme Sportkleding en artikelen Barendrecht 0180-528 585

UITGAANSKLEDING 2e ELFTAL

Rederij de Jong BV Binnenvaartrederij Rotterdam 010-2311 555

Ad-Fim Financiele dienstverlening Ridderkerk

Autofi rst Molenvliet APK -Onderhoud en verkoop automobielen Zwijndrecht 078-619 3484

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem Makelaar in Assurrantiën Ridderkerk 0180-425 608

Bakkerij van der Waal Bakkerij Ridderkerk 0180-462 200

BAR Lokale Media Uitgever o.a. weekblad De Combinatie Barendrecht 0180-641 022

Berkman Energieservice Tankstation Barendrecht 0180-643 653

Betonnet B.V. Beton- en gevelonderhoud Rijsoord 0180-428 134

Business Club BVV Barendrecht Barendrecht

Cambio Scheepvaart Explotatie binnenvaartscepen Ridderkerk 0180-464 219

DCL transport Zee- Lucht- Wegtransport Ridderkerk 078-2021 017

De Bruijn Groep Installatiebedrijf/Warmteservice Ridderkerk 0180-423 677

De Jong Bandenservice Ridderkerk BV Banden personenauto's en vrachtwagens Ridderkerk 0180-420 077

De Jong’s Timmerfabriek BV Producent gevelbetimmering Bergambacht 0182-385 888

De Schouw Schoonmaakbedrijf Schoonmaakbedrijf Rijsoord 0180-424 643

De Zwaan Kwekerij Kwekerij - Dakdekkersbedrijf Rijsoord 0180-622 820

Delta Makelaars Makelaar Ridderkerk 0180-20000

Frenofl ex B.V. Kunststof vloeren Ridderkerk 0180-425 035

G. Van der Heijden & Zn Int. Transportbedrijf & Distributie Ridderkerk 0180-440 033

Geeve Hydraulics B.V. Hydraulische slangen en componenten Rotterdam 010-4791 511

Giesbers van der Graaf BV Ontwerp en installatie van cv-installaties Rotterdam 010-2982 323

Heineken Brouwerijen Zuid Holland Dranken groothandel Rotterdam 010-2923 300

Hoofdman & Roodzant  Int.import groente en fruit Barendrecht 0180-646 200

Hoveniersbedrijf De Strohalm Tuinaanleg, onderhoud en ontwerp Rijsoord 06-20602946

HUBBS Verhuur o.g Ridderkerk 085-1303871

InAxtion for technical people Werkgever techniek Dordrecht 078-632 6868

Intrahuis Makelaars Makelaar Heerjansdam 078-6771 938

Jaloezieënfabriek Zuid Raamdecoratie Rotterdam 010-4791 388

Javo Holding

Jumbo Ridderkerk Supermarkt Ridderkerk 0180-463 215

Klimaat werkt Detachering Rotterdam 085-047 8080

Kallenberg Bedrijfsauto’s B.V. Mobiliteit Ridderkerk 0180-299068

Kitchen Care Keukens Ridderkerk 0180-427 102

Kruit Assurantiën Registermakelaar in assurantiën Ridderkerk 0180-430 511

Leo Verhagen Slijterij BV Slijterij H.I. Ambacht 078-6823 530

Lifeline Ridderkerk Catering Ridderkerk 0180-433 532

Lodder Klimaattechniek Airco onderhoud en installatie H.I. Ambacht 06-30683024

Vakgarage Los Rijsoord APK en Onderhoud automobielen Ridderkerk 0180-420 111

M&H Loodgieters- dakdekkersbedrijf Installatie- en dakdekkersbedrijf Schiedam 010-4730 069

Maritiem Centrum Barendrecht Jachthaven en jachtservice Barendrecht 078-6772 445

Medir International B.V. Laser uitlijn apparatuur Ridderkerk 0180-464 482

Mee-Ling Chinees Oriëntaals Restaurant Ridderkerk 0180-433 328

Miss Message Marketing Ridderkerk 

Moving Pictures BV Fotografi e

Mr. Th.A.M. Jansen Netwerk Notarissen Notaris Ridderkerk 0180-496 888

Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden Finance Dordrecht 078-6531 531

Rijnmond Payroll Service B.V. Administratieve dienstverlening Ridderkerk 0180-769 175

Pannenkoe Ridderkerk Pannenkoekenhuis Ridderkerk 0180-436 660

Ron de Kruij�  electr. Tech. Adviesbureau Advies en Projekt Buro Rotterdam

Prof-IT4All ICT Projecten en Implementatie Ridderkerk 0180-844 891

Restaurant - Bardot Restaurant Rijsoord 0180-430 846

Ross Lovell Restaurant Rijsoord 0180-430 846

Sanders Creatief Drukkerij Ridderkerk 0180-423811

Sierat administratiekantoor BV Administratiekantoor Ridderkerk 0180-425 688

Smart Facility Solutions Facilitaire dienstverlening Den Haag 06-83678548

Supporters Vereniging Rijsoord Rijsoord 

Timmerfabriek De Kievit Timmerindustrie Ridderkerk 0180-412 127

Transtolk B.V. Int. Transportbedrijf Maasdijk 0174-514 171

Tuk Tuk IJs Nooteboom Ambachtelijk Italiaans IJs Ridderkerk 06-11515845

Van der Valk Hotel Ridderkerk Hotel Restaurant Ridderkerk 0180-646 900

Van Gastel & Bal Advocaten Advocatuur Ridderkerk 0180-820 223

Van Gelder Groente en Fruit Groente en Fruit Ridderkerk 0180-618 599

Van Noppen Chocolade Atelier Atelier Chocolatier Ridderkerk 0180-420 507

Vermeer Eemhaven International BV Heat Exchangers Rotterdam 010-4299 666

Vlasdorp Consultancy Consultancy Rijsoord 06-24771745

Voet in Vorm Pedicuren Rijsoord 06-14230470

Windorol West Zonwering H.I.Ambacht 078-6813 425

Winter Bahlman VVE VvE beheer H.I.Ambacht 088-2555 020

Woco Steel bv Staalindustrie Ridderkerk 078-7620 888

Womy Equipment Supply Verkoop gebruikte transporten Zevenbergen 0168-331 733

OVERIGE SPONSOREN
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SPONSORS 
SEIZOEN 

2021 / 2022

H O O F D S P O N S O R
Lascentrum Welding & Cutting Schuren, Lassen, Slijpen Alblasserdam 078-64 29 656

SUBSPONSORS

Schouten Zekerheid BV Assurantiën Capelle a/d IJssel 010-28 84 444

Signpower Reclame / Signing H.I.Ambacht 078-68 15 683

VOR Van Ooijen BV Groenten- & Fruit import Rijsoord 0180-420 215

SUBSPONSOR JEUGD

Falco Lines Container Trucking Ridderkerk 0180-427 477

KLEDINGSPONSOR

Kelme Sportkleding en artikelen Barendrecht 0180-528 585

UITGAANSKLEDING 2e ELFTAL

Rederij de Jong BV Binnenvaartrederij Rotterdam 010-2311 555

Ad-Fim Financiele dienstverlening Ridderkerk

Autofi rst Molenvliet APK -Onderhoud en verkoop automobielen Zwijndrecht 078-619 3484

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem Makelaar in Assurrantiën Ridderkerk 0180-425 608

Bakkerij van der Waal Bakkerij Ridderkerk 0180-462 200

BAR Lokale Media Uitgever o.a. weekblad De Combinatie Barendrecht 0180-641 022

Berkman Energieservice Tankstation Barendrecht 0180-643 653

Betonnet B.V. Beton- en gevelonderhoud Rijsoord 0180-428 134

Business Club BVV Barendrecht Barendrecht

Cambio Scheepvaart Explotatie binnenvaartscepen Ridderkerk 0180-464 219

DCL transport Zee- Lucht- Wegtransport Ridderkerk 078-2021 017

De Bruijn Groep Installatiebedrijf/Warmteservice Ridderkerk 0180-423 677

De Jong Bandenservice Ridderkerk BV Banden personenauto's en vrachtwagens Ridderkerk 0180-420 077

De Jong’s Timmerfabriek BV Producent gevelbetimmering Bergambacht 0182-385 888

De Schouw Schoonmaakbedrijf Schoonmaakbedrijf Rijsoord 0180-424 643

De Zwaan Kwekerij Kwekerij - Dakdekkersbedrijf Rijsoord 0180-622 820

Delta Makelaars Makelaar Ridderkerk 0180-20000

Frenofl ex B.V. Kunststof vloeren Ridderkerk 0180-425 035

G. Van der Heijden & Zn Int. Transportbedrijf & Distributie Ridderkerk 0180-440 033

Geeve Hydraulics B.V. Hydraulische slangen en componenten Rotterdam 010-4791 511

Giesbers van der Graaf BV Ontwerp en installatie van cv-installaties Rotterdam 010-2982 323

Heineken Brouwerijen Zuid Holland Dranken groothandel Rotterdam 010-2923 300

Hoofdman & Roodzant  Int.import groente en fruit Barendrecht 0180-646 200

Hoveniersbedrijf De Strohalm Tuinaanleg, onderhoud en ontwerp Rijsoord 06-20602946

HUBBS Verhuur o.g Ridderkerk 085-1303871

InAxtion for technical people Werkgever techniek Dordrecht 078-632 6868

Intrahuis Makelaars Makelaar Heerjansdam 078-6771 938

Jaloezieënfabriek Zuid Raamdecoratie Rotterdam 010-4791 388

Javo Holding

Jumbo Ridderkerk Supermarkt Ridderkerk 0180-463 215

Klimaat werkt Detachering Rotterdam 085-047 8080

Kallenberg Bedrijfsauto’s B.V. Mobiliteit Ridderkerk 0180-299068

Kitchen Care Keukens Ridderkerk 0180-427 102

Kruit Assurantiën Registermakelaar in assurantiën Ridderkerk 0180-430 511

Leo Verhagen Slijterij BV Slijterij H.I. Ambacht 078-6823 530

Lifeline Ridderkerk Catering Ridderkerk 0180-433 532

Lodder Klimaattechniek Airco onderhoud en installatie H.I. Ambacht 06-30683024

Vakgarage Los Rijsoord APK en Onderhoud automobielen Ridderkerk 0180-420 111

M&H Loodgieters- dakdekkersbedrijf Installatie- en dakdekkersbedrijf Schiedam 010-4730 069

Maritiem Centrum Barendrecht Jachthaven en jachtservice Barendrecht 078-6772 445

Medir International B.V. Laser uitlijn apparatuur Ridderkerk 0180-464 482

Mee-Ling Chinees Oriëntaals Restaurant Ridderkerk 0180-433 328

Miss Message Marketing Ridderkerk 

Moving Pictures BV Fotografi e

Mr. Th.A.M. Jansen Netwerk Notarissen Notaris Ridderkerk 0180-496 888

Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden Finance Dordrecht 078-6531 531

Rijnmond Payroll Service B.V. Administratieve dienstverlening Ridderkerk 0180-769 175

Pannenkoe Ridderkerk Pannenkoekenhuis Ridderkerk 0180-436 660

Ron de Kruij�  electr. Tech. Adviesbureau Advies en Projekt Buro Rotterdam

Prof-IT4All ICT Projecten en Implementatie Ridderkerk 0180-844 891

Restaurant - Bardot Restaurant Rijsoord 0180-430 846

Ross Lovell Restaurant Rijsoord 0180-430 846

Sanders Creatief Drukkerij Ridderkerk 0180-423811

Sierat administratiekantoor BV Administratiekantoor Ridderkerk 0180-425 688

Smart Facility Solutions Facilitaire dienstverlening Den Haag 06-83678548

Supporters Vereniging Rijsoord Rijsoord 

Timmerfabriek De Kievit Timmerindustrie Ridderkerk 0180-412 127

Transtolk B.V. Int. Transportbedrijf Maasdijk 0174-514 171
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Van der Valk Hotel Ridderkerk Hotel Restaurant Ridderkerk 0180-646 900

Van Gastel & Bal Advocaten Advocatuur Ridderkerk 0180-820 223

Van Gelder Groente en Fruit Groente en Fruit Ridderkerk 0180-618 599

Van Noppen Chocolade Atelier Atelier Chocolatier Ridderkerk 0180-420 507

Vermeer Eemhaven International BV Heat Exchangers Rotterdam 010-4299 666

Vlasdorp Consultancy Consultancy Rijsoord 06-24771745

Voet in Vorm Pedicuren Rijsoord 06-14230470

Windorol West Zonwering H.I.Ambacht 078-6813 425

Winter Bahlman VVE VvE beheer H.I.Ambacht 088-2555 020

Woco Steel bv Staalindustrie Ridderkerk 078-7620 888
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Meer informatie over sponsor- 
en promotiemogelijkheden 
binnen de Voetbalvereniging 
Rijsoord?

Volgt u ons al op 
 @Business Club Rijsoord

 @Business Club vv Rijsoord

Teamleden Business 
Club Rijsoord; 

Marcha van Veen-Freriks
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

PAKKET 1250
€ 1.250,00 

ex. BTW per jaar

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.

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

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.

RECLAMEBORD 
LANGS HET HOOFDVELD

Afmeting: 250 x 70 cm

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 

Algemene informatie;
Stichting Business Club Rijsoord
Postbus 59, 2980 AB Ridderkerk
businessclub@vv-rijsoord.nl

S P O N S O R M O G E L I J K H E D E N :

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. 

Businessclub
pakketten

Reclamebord
of -doek

Kledingsponsoring

WEBSITE 
WWW.VV-RIJSOORD.NL

Er staat een banner van uw 
bedrijf op de goed bekeken 

website van de club.

Investering
€ 250,00

Contract periode 
1 jaar

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

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.

Investering 
€ 250,00 excl. BTW

Contract periode  
3 jaar

RECLAMEBORD 
BINNENKANT TRIBUNE

Afmeting: 2000 x 70 cm

Contract 
voor 5 jaar  

Kosten 
€ 800,00 per jaar excl. BTW 

RECLAMEDOEK 
BOVEN HET DOEL 

Afmeting: 500 x 100 cm

Contract
voor 5 jaar  

Kosten 
€ 500,00 per jaar excl. BTW 

Afmeting: 750 x 100 cm

Contract
voor 5 jaar 

Kosten
€ 650,00 per jaar excl. BTW

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. 

SUBSPONSOR 
(Team/-Shirtsponsor 
indien beschikbaar)

Investering 
in overleg

Contract periode 
in overleg

Naast de vaste items 
die men als subsponsor 
ontvangt stemmen wij 

graag uw persoonlijke op de 
mogelijkheden af. 

BUSINESS 
CLUB
RIJSOORD 
BCR
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 

specifi eke wensen.

Bel voor meer informatie met één 

van de Businessclub bestuursleden 

of stuur een e-mail. Wij nemen dan 

contact met u op. •

Overige
sponsormogelijkheden
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Meer informatie over sponsor- 
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Sponsorevents (incl. 1 intro), 
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voor een thuiswedstrijd 
van Rijsoord 1. U wordt 
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€ 50,00 excl. BTW

PAKKET 495
€ 495,00 

ex. BTW per jaar

Contract periode 
3 jaar

o.a. Tribune bord, 
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toegang; Sponsorhome 

(voor, en na de wedstrijd) – 
Kaas & Wijnavond 

(incl. 1 intro), 
Sponsorevents (incl. 1 intro), 
2 toegangspassen voor de 
wedstrijd van Rijsoord 1.

RECLAMEBORD 
LANGS HET HOOFDVELD

Afmeting: 250 x 70 cm

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 

Algemene informatie;
Stichting Business Club Rijsoord
Postbus 59, 2980 AB Ridderkerk
businessclub@vv-rijsoord.nl

S P O N S O R M O G E L I J K H E D E N :

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. 

Businessclub
pakketten

Reclamebord
of -doek

Kledingsponsoring

WEBSITE 
WWW.VV-RIJSOORD.NL

Er staat een banner van uw 
bedrijf op de goed bekeken 

website van de club.

Investering
€ 250,00

Contract periode 
1 jaar

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

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.

Investering 
€ 250,00 excl. BTW

Contract periode  
3 jaar

RECLAMEBORD 
BINNENKANT TRIBUNE

Afmeting: 2000 x 70 cm

Contract 
voor 5 jaar  

Kosten 
€ 800,00 per jaar excl. BTW 

RECLAMEDOEK 
BOVEN HET DOEL 

Afmeting: 500 x 100 cm

Contract
voor 5 jaar  

Kosten 
€ 500,00 per jaar excl. BTW 

Afmeting: 750 x 100 cm

Contract
voor 5 jaar 

Kosten
€ 650,00 per jaar excl. BTW

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. 

SUBSPONSOR 
(Team/-Shirtsponsor 
indien beschikbaar)

Investering 
in overleg

Contract periode 
in overleg

Naast de vaste items 
die men als subsponsor 
ontvangt stemmen wij 

graag uw persoonlijke op de 
mogelijkheden af. 

BUSINESS 
CLUB
RIJSOORD 
BCR
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 

specifi eke wensen.

Bel voor meer informatie met één 

van de Businessclub bestuursleden 

of stuur een e-mail. Wij nemen dan 

contact met u op. •

Overige
sponsormogelijkheden
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LASCENTRUM WENST V.V. RĲ SOORD EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL SEIZOEN.

MET VELE MOOIE HOOGTEPUNTEN!

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.

LASCENTRUM WENST V.V. RĲ SOORD EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL SEIZOEN.

MET VELE MOOIE HOOGTEPUNTEN!MET VELE MOOIE HOOGTEPUNTEN!MET VELE MOOIE HOOGTEPUNTEN!

ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER EEN DAK


