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Vogels van gelijke veren vliegen graag samen.  
Op zijn Rezoords? Soort zoekt soort. Niet voor niets 
hebben we als thema voor dit presentatiemagazine 
‘ALTIJD SAMEN’ gekozen. Of er nu onderhoud van 
de velden plaatsvindt, de voorraad in de kantine 
aangevuld wordt, de kleedkamers schoongemaakt 
worden of de indeling van de velden voor aanstaande 
zaterdag gemaakt wordt, nooit zal men iemand aan 
de Vlasstraat alleen de klus zien klaren. 

Als de poort van het slot is zijn er altijd meerdere 
mensen aan het werk. Samen zorgen de vrijwilligers 
dat V.V. Rijsoord een goed georganiseerde 
vereniging is. 
 
Net als op de grasmat. Ooit wel eens een spits alleen 
de wedstrijd zien winnen? Alleen samen win je de 
wedstrijd. Maak je de ambities waar. Alleen samen 
bereik je het doel. 
 
Voor trainer Marco van Rijn en zijn spelers wacht dit 
seizoen een grote uitdaging. Een compleet nieuwe 
selectie zal moeten laten zien wat het waard is in de 
eerste klasse. Het zal niet vanzelf gaan, maar samen 
zullen ze er alles aan doen om mooie resultaten te 
bereiken. 

Met elkaar wil de jeugdafdeling van de kraaien ook 
op een hoger plan gaan acteren. Jeugdvoorzitter 
Marcel van Duffelen zet uiteen waar de ambities naar 
toe moeten leiden. Wat Kevin Versteeg, Sander van 
Die en Niels van Aken gemeen hebben? Ze spelen 
alle drie, na een afwezigheid van een aantal jaren, 
weer in het blauw-wit van de Kraaien. U leest in het 
magazine waarom ze weer terugkeren op het oude 
nest. Dit en nog veel meer verhalen uit de club, vullen 
deze presentatiegids. 

Samen hebben we deze presentatiegids tot stand 
gebracht. Clubleden, bestuur, vrijwilligers en bovenal 
onze sponsoren. Het is al vaker gezegd: zonder hen 
geen gids. Daarom ook dit jaar weer een heel groot 
DANKJEWEL! 
 
Het is de laatste gids voor het honderdjarig bestaan 
van de vereniging, dat we volgend jaar samen gaan 
vieren. De voorbereidingen voor het jubileumjaar zijn 
al in volle gang. Maar eerst gaan we van dit seizoen 
iets moois maken, samen!   

Want Kraaien vliegen nu eenmaal graag… samen! 
 
Veel leesplezier namens het redactieteam, 
Denise, Gerda, Michel, Ronald en Willem 

ALTIJD SAMEN

“Samen zorgen 
de vrijwilligers dat 

V.V. Rijsoord een goed
georganiseerde 

vereniging is.”
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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! 
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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



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!



GERDA EN RAMON 
TREKKEN SAMEN DE KAR
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In de sportwereld is een duo-voorzitterschap geen 
noviteit meer, al is het nog lang geen gemeengoed. 
Voor Rijsoord bleek het dé oplossing om de impasse 
die ontstond bij het zoeken naar een opvolger van 
voorzitter Ramon de Borst te doorbreken. Sinds de 
algemene ledenvergadering van januari 2022 trekt 
Ramon (53) samen met Gerda Kranendonk (53) de 
kar. En dan te bedenken dat beiden eerder hadden 
aangekondigd met bestuurswerk te stoppen. Ergo: 
de voorzittersrol werd ingevuld, het bestuur bleef op 
sterkte én jaren bestuurservaring (Ramon: zes jaar, 
Gerda: vier jaar) gingen niet verloren.  

Samenwerking 
“Het idee was er ineens,” vertelt Gerda. “Tijdens een 
eindgesprek over de renovatie van het complex 
speelde door m’n hoofd dat er ook een eind zou komen 
aan een prettige samenwerking als gevolg van onze 
voorgenomen besluiten. En mede omdat de gesprekken 
met aangezochte bestuurskandidaten steevast op niets 
uitliepen, vroeg ik Ramon eens na te denken over een 
duo-voorzitterschap met mijn persoontje.” 

Ramon: “Ik was helemaal overrompeld, temeer daar ik 
al geruime tijd had aangegeven echt te willen stoppen. 
Twee termijnen vond ik meer dan voldoende. Je leidt 
eigenlijk een bedrijf met zo’n 900 leden. Ik wilde even 
een pas op de plaats. Met het idee van een ‘duobaan’ 
kwamen bij mij ook de vragen over de uitvoerbaarheid, 
maar na enige bedenktijd zag ik het wel zitten. Ook 
omdat Gerda en ik door de jarenlange samenwerking 
aan een half woord voldoende hadden. In bestuurlijke 
zin waren we het niet altijd eens met elkaar, maar 
functioneel gezien kwamen we er wel altijd samen uit.” 
 
Terugkijken 
Hoewel het duo zich op de toekomst richt, mag er toch 
ook met reden tevreden teruggekeken worden op wat 
er in de achterliggende jaren bij Rijsoord gerealiseerd is. 
“Om te beginnen is de vereniging financieel gezond en 
zijn er op het gebied van duurzaamheid flinke stappen 
gezet. We zijn bijna energieleverancier. 

Daarnaast zijn er acht kleedkamers gerenoveerd,” aldus 
Ramon. “De obligatielening was ook een enorm succes,” 
vult Gerda aan. “En gelet op de ledenaanwas doen 
we hier kennelijk toch iets goed. Met de beschikbare 
velden zitten we echt tegen onze grenzen aan. We 
mogen bovendien best trots zijn op de aanpak tijdens 
de coronapandemie. Binnen de regelgeving hebben we 
steeds naar verantwoorde mogelijkheden gezocht om, 
vooral met de jeugd, in beweging te blijven.” 
 
Toekomst 
Kijkend naar de toekomst, dan zijn er voldoende 
aandachtspunten. “Om te beginnen het 100-jarig 
bestaan in 2023,” stipt Ramon aan. “Dit willen we graag 
vieren, maar tegelijk moeten we Rijsoord voorbereiden 
op de tijd die daarna volgt. Zeg maar toekomstbestendig 
maken. Denk hierbij aan het vrijwilligersbeleid. Zij zijn 
van onschatbare waarde, maar het wordt met de jaren 
moeilijker om alle taken ingevuld te krijgen.” Gerda: “Op 
beleidsmatig gebied moeten we ook steeds de vraag 
stellen: Wat willen we met Rijsoord? Denk aan het juiste 
evenwicht tussen recreatief en prestatief voetbal, de 
aandacht voor meiden en vrouwen plus de doorstroming 
van de eigen jeugd naar selectieteams.” 
 
Aandachtsgebieden 
Gerda en Ramon delen in hun persoonlijke portefeuille de 
aandachtsgebieden beleid en strategie en het 100-jarig 
bestaan. Gerda richt zich daarnaast op het kledingplan, 
de supportersvereniging, PR en communicatie en 
volgt ook de financiële zaken en het voetbaltechnische 
beleid.

Op het gebied van duurzaamheid en informatie-
technologie is Ramon weer de eerste aanspreekpersoon. 
Ook doet hij de contacten naar ‘buiten’, denk aan 
de gemeente en de KNVB. Het jeugdbeleid, het 
vrijwilligersplan en kantinezaken hebben eveneens zijn 
aandacht. 
 
Bang voor misverstanden? De een zegt ja, de ander nee. 
“Nee, niet echt. We weten heel goed van elkaar hoe we 
ergens in staan,” besluit het duo.  
 
 

“Gerda en Ramon delen in 
hun persoonlijke portefeuille 

de aandachtsgebieden 
beleid en strategie en 

het 100-jarig bestaan.”
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BESTUUR

VOORZITTER
Beleid en strategie, Kledingplan, supportersvereniging, 

100 jarig bestaan
voorzitter@vv-rijsoord.nl

06 23 55 99 59

GERDA  
KRANENDONK

EMO  
VAN DIJK

KARIN  
VAANDRAGER

PIET  
VAN DER MEULEN

TECHNISCHE ZAKEN
Wedstrijdsecretariaat,

scheidsrechters, tuchtzaken
e.vandijk@vv-rijsoord.nl

06 10 82 78 44

ALGEMENE ZAKEN
Vrijwilligers, kantine

en bestuurskamer, hygiëne, EHBO/AED
algemenezaken@vv-rijsoord.nl

06 81 26 99 21

PENNINGMEESTER
Ledenadministratie,

Business Club, Club van 100, onderhoud
penningmeester@vv-rijsoord.nl

06 53 91 32 90

“‘Pas wanneer ik op het sportpark kom en denk dat ik beter kan gaan strijken, dan stop ik ermee.” 
Bijna een kwart eeuw zet Karin Vaandrager zich als vrijwilliger in voor V.V. Rijsoord. Van EHBO’er tot 

het draaien van zaterdag diensten in de keuken. Op diverse plaatsen heeft ze zich al belangeloos 
ingezet. Vanaf begin dit jaar maakt ze deel uit van het dagelijks bestuur. Wat overigens niet 
betekent dat ze daarmee haar plaats achter de frituur opzegt. Naast haar bovengenoemde 

aandachtgebieden, hoopt ze een bijdrage te leveren aan de bevordering van de saamhorigheid en 
eenheid binnen de vereniging. Ze is een teamspeler met een eigen mening, die ze echter laat voor 

wat het is, als de meerderheid voor een andere oplossing of strategie kiest. 
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RAMON  
DE BORST

MARCEL  
VAN DUFFELEN

SABRINA  
BOEKHOUT

JEUGDVOORZITTER 
Beleid en strategie, 

jeugdafdeling
jeugdvoorzitter@vv-rijsoord.nl

06  83 44 08 32

SECRETARIS  
PR, 

jeugdcommissie
secretaris@vv-rijsoord.nl

06 43 41 64 51

VOORZITTER
Beleid en strategie,

duurzaamheid, IT, 100 jarig bestaan
voorzitter@vv-rijsoord.nl

06 52 51 89 03

“Waar kan ik je mee helpen.” De vraag van Sabrina Boekhout aan de toenmalige secretaris Gerda Kranendonk, 
was niet tegen dovemansoren gezegd. Als HR-Adviseur en met aanvullende opleidingen in communicatie 
en marketing was ze een zeer welkome versterking in het team van vrijwilligers. ,,Een vereniging kan niet 
zonder vrijwilligers, dus toen ik wekelijks met mijn dochter Ilse aan de Vlasstraat kwam, was het voor mij 

een logische stap om mijn diensten aan te bieden. Sinds kort heeft ze de vrijgekomen functie van secretaris 
overgenomen. Ook Sabrina zet haar PR-werkzaamheden en zitting in de jeugdcommissie voort. Ze hoopt dat 
ze komende tijd vaak de vraag gesteld krijgt, ‘Waar kan ik je mee helpen’, want uit ervaring weet ze dat ‘extra 

handjes’ op ieder moment en op ieder niveau in de vereniging gebruikt kunnen worden. 
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Met een kleine vierhonderd leden floreert de 
jeugdafdeling van V.V. Rijsoord als nooit tevoren. 
Het is geen reden voor het bestuur om op de 
lauweren te rusten. Integendeel. Voor de afdeling 
aan de Vlasstraat waar de jonge Kraaien hun 
vertier vinden, heeft de club grote ambities. Met 
het opstellen van het ‘Jeugdplan 2022 – 2027’ 
heeft jeugdvoorzitter Marcel van Duffelen, 
samen met de overige bestuurders, trainers en 
coördinatoren, missie, visie en doelstelling in 
een plan gevat. 

Marcel: ,,V.V. Rijsoord is een familievereniging 
waar ambitie en recreatie hand in hand gaan. Wij 
bieden leden, spelers, vrijwilligers en supporters 
een sportieve en veilige omgeving waar plezier en 
sportiviteit voorop staan. Bewegen is gezond. Het 
beoefenen van een sport is daarbij belangrijk voor 
het welzijn van onze jeugd. Aan ons als vereniging 
de uitdaging om ieder kind de juiste begeleiding te 
bieden, om zo het maximale uit zijn of haar talent 
te halen. Altijd veilig, fair, sportief en vooral met heel 
veel plezier. Dat vraagt iets van alle betrokkenen 
bij de club. Van het bestuur, de technische staf, 
teamleiders, vrijwilligers en natuurlijk de ouders. 
Als vereniging zijn we ambitieus en streven we 
naar prestaties op een zo hoog mogelijk niveau. 
Spelvreugde en plezier is de basis en staat voor 
iedereen centraal Voor alle kinderen streven we 
ernaar het maximale uit hun talenten te halen.

Dat gaat natuurlijk niet zomaar en zeker niet in 
één seizoen. Om ons doel te bereiken zullen wij 
gaan opleiden en begeleiden. Door bijvoorbeeld 
jeugdtrainers kadercursussen aan te bieden en 
gekwalificeerde trainers, interne trainers te laten 
begeleiden in het ‘train de trainer’ traject. 

Met het Technisch Jeugd Opleidingsplan willen we 
de kwaliteit van de jeugdopleiding bevorderen en zo 
de ontwikkeling van de jeugd op een hoger niveau 
brengen. Talentvolle spelers willen we in een vroeg 
stadium op een hoger niveau begeleiden en kansen 
bieden door te stromen naar de selectie.

Activiteiten
Ik heb het al eerder gezegd, plezier en sportiviteit 
staan voorop. Tijdens het seizoen zijn er tal van 
activiteiten en evenementen voor de jeugd. Dit zijn 
zowel voetbalactiviteiten als niet voetbalinhoudelijke 
activiteiten. Ze bevorderen de saamhorigheid en 
gezelligheid binnen de club. Niet zelden ontstaan in 
de jeugdteams vriendschappen voor het leven.

Vrijwilligers
Net als alle amateurverenigingen draait ook V.V. 
Rijsoord op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan dit 
plan de prullenbak in. Zonder vrijwilligers kan de 
club niet bestaan. De jeugdafdeling kan bouwen op 
een groot aantal loyale vrijwilligers. Maar nieuwe 
mensen die zich voor de club in willen zetten zijn 
altijd welkom en hard nodig. Of men de club wil 
helpen als trainer, begeleider, scheidsrechter, of met 
het draaiend houden van  de kantine, schoonmaak 
of klusjes. Alle hulp is welkom én belangrijk om de 
kinderen een geslaagd en sportief seizoen te bieden.

Niet alleen de hoogste teams van V.V. Rijsoord 
zijn belangrijk. Alle jeugdspelers van onze club zijn 
bouwstenen van de pijlers waar de club op rust. 
Zij zijn de voetballers, supporters, scheidsrechters, 
bestuurders of vrijwilligers van de toekomst!”

DE JEUGD HEEFT
DE TOEKOMST
Jeugdvoorzitter Marcel van Duffelen

2022 | 2023
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“Talentvolle spelers willen 
we in een vroeg stadium 
op een hoger niveau 
begeleiden en kansen 
bieden door te stromen 
naar de selectie.”
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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
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YOUR PARTNER IN 3D SCANNING, 3D MEASURING & LASER ALIGNMENT
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Nieuwland Parc 1
2952 DA Alblasserdam

20
jaar

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
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TERUGKERENDE
KRAAIEN
De één vertrok omdat het niet leuk meer was in zijn elftal, de ander vertrok 
om zijn sportieve ambities elders waar te maken en de derde ging bij zijn 
vrienden in Zwijndrecht voetballen. Kevin Versteeg, Niels van Aken en 
Sander van Die. Alle drie verruilden ze een aantal jaren geleden - om eigen 
redenen - V.V. Rijsoord voor een andere voetbalvereniging. Alle drie spelen 
dit seizoen weer in het blauw-wit van hun vertrouwde ‘cluppie’. Waarom?



NIELS (16)
Van mijn vijfde tot tiende jaar voetbalde ik bij V.V. Rijsoord. 
Na E1 had ik het niet meer naar mijn zin en ben ik 
vertrokken naar Slikkerveer. Bij Slikkerveer werd ik door 
Sparta AV uitgenodigd om een aantal trainingen te volgen. 
Ik mocht blijven en heb een poosje op Nieuw Terbregge 
gespeeld. De mentaliteit bij zo’n club is heel anders. In de 
kleedkamer is het ieder voor zich. Van saamhorigheid en 
gezelligheid is bijna geen sprake. Ondanks dat ik droomde 
van een carrière als profvoetballer ben ik toch naar 
Slikkerveer teruggegaan. Nu ga ik weer bij V.V. Rijsoord 
voetballen. De sfeer binnen de club spreekt mij erg aan 
en ze spelen in competities die mij meer aanspreken. 
Het voelt als thuiskomen. Ik zie weer allemaal jongens 
waarmee ik voorheen in het team speelde.”

KEVIN (22)
Vier was ik toen ik mijn eerste partijtje speelde aan de 
Vlasstraat. En ik had er nooit weggegaan als Feyenoord 
zo’n acht jaar geleden niet aangeklopt had. Dat vond ik 
toch wel een kans om niet onbenut te laten. Het waren 
mooie, leerzame jaren waarin ik mij als speler goed kon 
ontwikkelen. Wat de club betreft had er nog geen einde 
aan hoeven komen, maar toen V.V. Rijsoord voor de 
deur stond begon het oude nest toch weer te trekken. 
Als centrale verdediger hoop ik komend seizoen een 
basisplaats in het eerste te bemachtigen. Wat zou het 
mooi zijn als ik samen met mijn broer Timo in het veld sta. 
Naast Timo kom ik nog een bekende tegen. Met Danny 
Haasdijk heb ik in de jeugd gespeeld. Nu spelen we dus 
weer samen in de selectie. Overigens hoef ik het sportpark 
maar op te lopen en ik kom bekenden tegen. Als echte 
Kraai ken je natuurlijk veel leden van de vereniging. Dat is 
sowieso een goede reden om het mooie blauw-wit tenue 
weer aan te trekken.”

SANDER (39)
De enige reden dat ik in andere kleuren dan blauw-wit 
gevoetbald heb, zijn mijn vrienden. Van mijn vierde tot ik 
op mijn zesendertigste stopte, heb ik aan de Vlasstraat 
gespeeld. ‘Kom bij ons voetballen joh.’ Zo haalde een 
vriend mij over de voetbalschoenen bij Groote Lindt weer 
aan te trekken. Daar heb ik geen spijt van, maar mijn oude 
‘cluppie’ bleef wel trekken. Om een lang verhaal kort te 
houden, komend seizoen speel ik in de 35+ competitie 
op zaterdag. Mét mijn vrienden. In totaal stappen we 
met zestien man over naar V.V. Rijsoord. We voetballen 
met elkaar en zetten ons als vrijwilligers in voor de jeugd. 
Mooier kan niet. Toen ik het shirt weer aantrok voelde 
het als vanouds. Binnenkort verruil ik mijn woonplaats 
Ridderkerk voor een mooie woning in Rijsoord. Mijn 
cluppie bevindt zich dan op steenworp afstand. Als 
geboren Rijsoordenaar ben ik dan écht weer thuis. 
Mooier kan niet. Nee, mij krijgen ze hier niet meer weg.”

“Alle drie spelen 
dit seizoen weer in het 
blauw-wit van hun 
vertrouwde ‘cluppie’.”



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

HOOFDMAN-ROODZANT.NL
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marketingconcepten | design | producties
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www.barlokalemedia.nl

vroege vogels
lezen de combinatie 
gratis als eerste



www.barlokalemedia.nl

vroege vogels
lezen de combinatie 
gratis als eerste
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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!

BEGIN 2023 
VERHUIZEN WIJ NAAR 
HENDRIK IDO AMBACHT
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Bandjeverstandje.nl

5 KWPN paarden te koop!

RESERVEWIELEN IN OPRUIMING!
RESERVEWIELEN IN OPRUIMING!

Banden – Velgen - WinterBanden – Velgen - Winter
HHeeft u een reserve eeft 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 06 53438087op 06 53438087

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

 

SPECIALIST IN HEAT EXCHANGERS SINCE 1955 
 
 

VE Group 
Bunschotenweg 110 
NL-3089 KC Rotterdam 
+31 10 429 96 66 
+31 10 429 31 90 
info@ve-groep.nl 
 

 

VE Group 
Bunschotenweg 110 
NL-3089 KC Rotterdam 
+31 10 429 96 66
+31 10 429 31 90 
info@ve-groep.com
www.ve-group.com
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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

WWW.TEGELHANDELBOER.NL  INFO@TEGELHANDELBOER.NL
Vestigingen in: Nieuw-Lekkerland - Raamsdonksveer - Ridderkerk - Capelle a/d IJssel - Standdaarbuiten

KOM INSPIRATIE OPDOEN IN ONZE UITGEBREIDE SHOWTUINEN

tuintegels - sierbestrating - GeoCeramica - tuinhout - overkappingen 
tuinverlichting - zand & tuinaarde - graszoden - kunstgras

De basis voor elke tuinDe basis voor elke tuin

KEUZE UIT MEER DAN 5000 ARTIKELEN



Indeling KNVB District West II 2022-2023

SPEELSCHEMA 
V.V. RIJSOORD 1       
2022-2023

Speelronde 1
Za 24 september 2022
Spartaan ’20 –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 2
Za 1 oktober 2022
V.V. Rijsoord –  
RVVH
DJ vanaf 16.30 uur

Speelronde 3
Za 8 oktober 2022
Heerjansdam –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 4
Za 15 oktober 2022
V.V. Rijsoord –  
SHO

Speelronde 5
Za 29 oktober 2022
De Zwerver –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 6
Za 5 november 2022
V.V. Rijsoord –  
CVV Zwervers

Speelronde 7
Za 12 november 2022
Terneuzense Boys –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 8
Za 19 november 2022
V.V. Rijsoord – 
XerxesDZB

Speelronde 9
Za 26 november 2022
V.V. Rijsoord –  
Brielle

Speelronde 10
Za 3 december 2022
DCV –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 11
Za 10 december 2022
V.V. Rijsoord –  
Nieuw Lekkerland

Speelronde 12
Za 21 januari 2023
V.V. Rijsoord –  
BVCB

Speelronde 13
Za 28 januari 2023
SVOD’22 –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 14
Za 4 februari 2023
V.V. Rijsoord – 
Spartaan’20

Speelronde 15
Za 11 februari 2023
RVVH – 
 V.V. Rijsoord

Speelronde 16
Za 4 maart 2023
V.V. Rijsoord – 
Heerjansdam
DJ vanaf 16.30 uur

Speelronde 17
Za 11 maart 2023
SHO –  
V.V Rijsoord

Speelronde 18
Za 18 maart 2023
V.V. Rijsoord –  
De Zwerver

Speelronde 19
Za 25 maart 2023
CVV Zwervers –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 20
Za 1 april 2023
V.V. Rijsoord – 
Terneuzense Boys

Speelronde 21
Za 15 april 2023
XerxesDZB –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 22
Za 22 april 2023
VV Brielle –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 23
Za 29 april 2023
V.V. Rijsoord –  
DCV

Speelronde 24
Za 13 mei 2023
Nieuw Lekkerland –  
V.V. Rijsoord

Speelronde 25
Za 20 mei 2023
V.V. Rijsoord –  
SVOD’22

Speelronde 26
Za 27 mei 2023
VCB 1 – 
V.V Rijsoord  

Za 10 juni 2023
Familliedag
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Marco van Rijn houdt van heldere afspraken
Handen werden geschud of opgestoken, er 
waren joviale schouderklopjes: kortom bij 
Rijsoord werd met enthousiasme gereageerd 
op de rentree van Marco van Rijn als 
hoofdtrainer. Op zijn beurt is de inwoner van 
Rhoon ook content met zijn terugkeer aan de 
Vlasstraat. Aan zijn eerste periode (oktober 
2019-juni 2020) bij de Kraaien bewaart hij 
goede herinneringen. Wat zijn tweede periode 
gaat brengen? De tijd zal het leren. 

Diezelfde tijd zal ook leren of er voor Rijsoord 
als het om de trainer gaat weer een stabiele 
periode aanbreekt. Marco van Rijn stapte in, 
nadat het contract met Steef Buijs ontbonden 
werd. Rijsoord wilde met Van Rijn verlengen, 
maar laatstgenoemde kon het aanbod van 
Spijkenisse niet weerstaan. Brasco Tuvaljevic 
kwam voor een jaar, waarna Sieme Zijm het 
stokje zou overnemen. ‘Zou’, want nog voor 
de competitiestart haalde PSV hem voor de 
jeugdopleiding binnen. Vervolgens werd routinier 
Clemens Bastiaansen gestrikt, die na goed 
overleg zijn dienstverband tot één seizoen 
beperkte.

Vechtmachine
“Het was drie jaar geleden natuurlijk een heel 
andere selectie en de competitie werd door 
coronaperikelen voortijdig afgebroken, maar 
toch kijk ik met veel genoegen op die tijd terug,” 
benadrukt de 49-jarige oefenmeester. “De eerste 
wedstrijd thuis tegen DUNO (D). Rijsoord de 
onderliggende partij, maar toch met 1-0 winnen. 
In korte tijd zag je een campingelftal veranderen 
in een vechtmachine, in een team dat weer 
met een doel voor ogen speelde.” Vervolgt”: 
“De realiteit is dat ik nu bij Rijsoord eigenlijk 
weer vanaf ‘nul’ moet beginnen. Van de huidige 
selectie ken ik alleen Stefan Havelaar nog. De 
rest is nieuw voor me. Nee, over een periodetitel 
of een kampioenschap zullen we het voorlopig 
niet hebben. De doelstelling is om ons zo snel 
mogelijk veilig te spelen én het gevoel van trots 
weer te krijgen. 

Dat geldt voor de spelers, maar
ook voor iedereen die Rijsoord een warm hart 
toedraagt. Het zal niet makkelijk zijn, maar toch.”

Afspraken
Marco van Rijn heeft oog voor de individuele 
speler (‘Wat heb je, wat kan je, wat wil je?’), maar 
voetbal is nu eenmaal een teamsport en gelooft 
dan ook in de kracht van het collectief. “Ik heb 
ooit meegemaakt dat een spits in een seizoen 
29 doelpunten maakte. Die moeten we houden 
werd er geroepen. Maar niemand had het over 
de speler die 26 keer voor een assist zorgde. Ik 
bedoel maar,” haalt Van Rijn een anekdote op. 
“Ook bij Rijsoord leg ik de groep vragen voor: 
Waar staan we, wat willen we bereiken, wat 
willen we uitdragen en wat hebben we daar 
voor over? Wanneer dat voor iedereen duidelijk 
is, kunnen we op basis van heldere afspraken 
aan de slag. Aan dat laatste hecht ik heel veel 
waarde.”

Marco van Rijn was als speler actief bij 
achtereenvolgens VOB, EDS, SVV, Xerxes, WCR 
en weer EDS. Als trainer diende hij bij WCR, 
Nieuwenhoorn,  Poortugaal, Nieuw-Lekkerland, 
Alphense Boys, FC IJsselmonde en Spijkenisse.

Overleg
De Albrandswaarder werkt overdag als 
accountmanager bij Teamwerk, een organisatie 
die bruggen slaat tussen bedrijven en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De veel 
tijd vragende combinatie werk, aandacht voor 
het gezin en het trainersvak verleidde hem 
meermalen tot de uitspraak om meer afstand 
te nemen van de voetballerij. “Klopt helemaal,” 
bekent de goedlachse Van Rijn. “Maar waar ik in 
het verleden zelf de besluiten nam, doe ik dat nu 
in overleg met m’n vrouw (Kim) en de kinderen 
(zonen River, Milan en Davin en dochter Dionne). 
Na wat gepraat waren we erover uit dat er twee 
clubs mochten bellen. Ja, en één van die clubs 
was Rijsoord.”  

“Ik leg de groep vragen 
voor: Waar staan we, 

wat willen we bereiken, 
wat willen we uitdragen 
en wat hebben we daar 

voor over?”
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Eerste rij zittend: 
Donovan Braaf, Guido Peelen, 
Luca Bouwmeister, Francesco Messina, 
Damian Muller, Stefan Havelaar, 
Youri Haasdijk, Danny Haasdijk en 
Niek Meijer. 

Middelste rij: 
Timo Versteeg, Jochem Kouwenhoven, 
Erik Jan Groeneveld (ass. scheidsrechter), 
Gerard Sluimers (team manager), 
Rens Boudesteijn (verzorger), 
William Rijsdijk (ass. trainer), 
Marco van Rijn (hoofdtrainer), 
Stefan van der Meulen (keeperstrainer), 
Mark Zwang, Kevin Versteeg en 
Sander Oudijn. 

Achterste rij: 
Chakib Lechheb, Jari Bendt, 
Rafael Andrade, Jesse Verveer, 
Sander van Groningen, Zafer Bal,  
Everlon Zimmerman, Dogukan Kulup 
en Mike Hoogstad 

HEREN 1





Eerste rij zittend: 
Jochem van Kouwenhoven, 
Mika de Heer, Patrick Sluimers 
(hoofdtrainer), Mitchell Pol  
(ass. trainer), Majed Dlala en 
Ruben van den Hoek

Middelste rij: 
Timo Versteeg, Noah de Widt, 
Floris Wegner, Matthijs Kruithof 
(teamleider), Wim Velthuizen 
(ass. Scheidsrechter),  Foutah Diallo, 
Robin Morais, Michael Harding en 
Julian den Braber

Achterste rij: 
Mick Vlasblom, Merlijn de Groot, 
Casper Gerritse, Jesse Verveer, 
Enriqué Edomaruse en Mino Diaby

HEREN 2



Joel Shahzad Miguel Young On Thomas Commijs Bram Kaptein



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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Het huidige Rijsoord 4 is een verzameling van “echte” 
kraaien aangevuld met jongens van “over de brug”. De 
oorsprong van deze groep ontstaat ruim 15 jaar terug. 

Een leuke groep met jongens kiezen voor V.V. Rijsoord 
om daar een vriendenteam op te richten. Ze starten als 
Rijsoord 8 en worden door een overvloed aan talent al 
snel kampioen op het veld. Naast het veld is er ook een 
zeer groot gedeelte van de groep die kampioen denkt 
te worden tijdens de 3e helft in de kantine. Maar daar 
komen ze pas achter de kracht van de VV-Rijsoord… 

In de kantine zijn in de beginjaren nog een aantal 
vriendenelftallen die wekelijks genieten van de 3e helft 
en de gastvrijheid die de kantine biedt. Al snel past het 
nieuwe Rijsoord 8 zich aan en zijn ze niet meer weg te 
denken bij de V.V. Rijsoord. Hier ontstaat uiteindelijk het 
Rijsoord 4 zoals we nu kennen. 

In de loop der jaren werden de jonkies van Rijsoord 8 
gretig benaderd om mee te doen of in te vallen bij het 
2e, 3e en het oude 4e. Zelfs de keeper heeft wel eens 
bij het 1e ingevallen om zo V.V. Rijsoord uit de brand te 
helpen. 

Toen de jaren gingen tellen, de omstandigheden 
veranderden in huiselijke kring en de spier/vet Toen 

Toen de jaren gingen tellen, de omstandigheden 
veranderden in huiselijke kring en de spier/vet 
verhouding bij een hoop mensen “omdraaide” werd van 
een 4-tal elftallen één nieuw elftal “gesmeed”, dit is het 
huidige Rijsoord 4!

Een groep jongens met veel plezier in het spelletje, 
waarbij de oudste speler 56 is, de jongste speler begin 
20 en er diverse vriendschappen al een leven lang 
bestaan. Gaan wekelijks de strijd aan met veelal jongere 
tegenstanders. Door onze aparte regels (bijvoorbeeld, 
verkeerde inworp is een kratje bier of een gele kaart is 
een bittergarnituur) kan het weleens gebeuren dat er 
bij een flinke achterstand opeens uit het niets keihard 
gejuicht wordt!! De tegenstanders kijken ons verdwaasd 
aan, maar wij weten dat we zojuist weer een krat bier 
hebben verdiend omdat iemand zijn “inworp” afgekeurd 
is door de scheids… Deze humor en het samenzijn op 
de club hopen wij nog vele jaren voort te kunnen zetten!!  

Ook herbergt het 4e een aantal sponsoren van de V.V. 
Rijsoord alsmede een aantal vrijwilligers die zich met 
veel enthousiasme inzetten voor “onze” club.   

RIJSOORD 4
Een elftal met ‘kraaien’ DNA. 
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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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“De regelmaat om de wedstrijden van het eerste elftal te bezoeken is eigenlijk een 
beetje verdwenen,” bekent Ab van der Poel (89), die al sinds ’45 op de ledenlijst staat. 
“De laatste jaren ken ik van de spelers niemand meer. Ik mis de ‘eigen’ jongens.”

AB VAN DER POEL

Ja, het waren in de jonge jaren van Ab van der Poel andere tijden. “Op je twaalfde 
mocht je toen pas lid worden,” grijpt hij terug in zijn geheugen. “Eén keer in de week 
trainen en op zaterdag voetballen. Naar uitwedstrijden in de buurt gingen we op de 
fiets. Denk aan IFC, ASWH, Heerjansdam. Bij verre tegenstanders zaten we met z’n 
allen in de open laadbak van de vrachtwagen van tuinder Stip. Kom daar nu eens 
om. Maar voetballen op zaterdag en het werk op de boerderij – we hadden thuis een 
gemengd bedrijf aan de Pruimendijk – ging slecht samen. Het is gebeurd dat trainer 
Aart van Dijl me op de motor kwam ophalen, zodat ik toch nog mee kon doen. Ik heb 
het eerste gehaald en speelde op 10, linksbinnen. Toen ik in 1960 met Corrie trouwde 
ben ik gestopt. Jammer, maar de tijd voor het voetballen ontbrak gewoon. M’n laatste 
wedstrijd was, dacht ik, Rozenburg uit.”

“Ik heb op een andere manier nog wel een binding met de voetbalsport gehad. Als 
consul mocht ik de velden van Rijsoord keuren,” aldus de bewoner van de 
Ds. Allendorpstraat. “Zeventig jaar was toen echter een onverbiddelijke grens en 
ik moest stoppen.”

Waar Ab van der Poel nog altijd niet mee gestopt is, is het klaverjassen. “Een heerlijk 
spelletje. Ik kijk steeds weer uit naar die klaverjasavonden.”

Met z’n allen in de open laadbak van tuinder Stip
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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?



35+ ZATERDAG

35+



GENIETEN VAN 
WALKING FOOTBALL 
EN FEYENOORD
Wanneer je ze op dinsdagmorgen bezig ziet tijdens het walking football, 
zie je al gauw waar als voetbalsupporter hun hart ligt. De een heeft een 
shirt van Feyenoord aan, de ander een trainingsjack met het logo van dé 
club van Zuid. Het gaat om Gijsbert Vermeer (65) en Rob Schipper (73). 
Gijsbert is deelnemer van het eerste uur, Rob haakte al snel na de opstart 
van walking football Ridderkerk aan. De dinsdagmorgen kreeg voor het 
tweetal een vaste invulling.

Gijsbert Vermeer (links) en Rob Schipper
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Van Hanegem
“Ik ben eigenlijk supporter van Feyenoord geworden vanwege de persoon 
Willem van Hanegem, een intrigerende speler,” bekent Gijsbert Vermeer. “En 
dat terwijl ik hem alleen tijdens z’n afscheidswedstrijd heb zien spelen. 
De laatste jaren heb ik geen seizoenskaart meer. Zo nu en dan volg ik losse 
wedstrijden. En de Kuip, ja de oude vertrouwde, die doet mij nog wat. Zeker 
tijdens de open dagen, die ik altijd trouw bezoek. Die sfeer. En als ik dan 
‘You’ll Never Walk Alone’ hoor. Kippenvel.”

Meer dan 50 jaar
“Als kind zat ik al in het stadion,” vertelt Rob Schipper. “Inmiddels heb ik al 
meer dan vijftig jaar een seizoenskaart. Aanvankelijk was ik als speler een 
poosje lid bij CVV, maar volgde al snel m’n vrienden naar SC Feyenoord, 
waar we in de lagere seniorenteams speelden. En van die amateurtak ben 
ik al weer meer dan een halve eeuw lid. De Kuip? Ik denk dat er een nieuw 
eigentijds stadion moet komen.”

Saamhorigheid
Terug naar het walking football Ridderkerk. “Geweldig. De saamhorigheid 
binnen de groep is enorm,” stelt Vermeer. “Het mag misschien wat zwaar 
klinken, maar hier vind ik iets wat ik in mijn persoonlijke omgeving miste, 
zeker na het wegvallen van m’n ouders: een bijna familiale binding. 
Het is voor mij vaak aftellen naar de dinsdag, zo kijk ik naar het walking 
football-gebeuren uit.” Gijsbert speelde ooit in de jeugd van RVVH en later 
in de één van de lagere elftallen van Rijsoord, het zgn. onderwijzersteam, al 
werkte hijzelf bij de PTT, later ING. Schipper: “Ik ben iemand van buitenaf. 
Na een oproepje in het Barendrechts Dagblad (een website, red.) ben ik 
toch maar eens gaan kijken. Het was voor mij een verrassende ervaring 
hoe snel ik werd opgenomen. Nee, de dinsdag wil ik niet missen.” 

“Gijsbert is deelnemer 
van het eerste uur, 
Rob haakte al snel na 
de opstart van walking 
football Ridderkerk aan.”
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 “Overall is er ontzettend 
veel animo om naar 
V.V. Rijsoord te komen, 
de inspiratiebron voor 
onze meiden is hiervoor 
denk ik toch wel onze 
Oranje Leeuwinnen”. 

DE MEIDEN 
VAN RIJSOORD
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Tja wat zijn nu de ingrediënten voor het succes bij die meiden 
van Rijsoord. Met deze vraag klopten wij aan bij Ardi en 
Sabrina. Want wat is daar hard geklust de afgelopen periode. 
Afgelopen seizoen is er door tientallen trainers en vrijwilligers 
met veel enthousiasme en toewijding focus gelegd op de 
groei van de meidenafdeling binnen de vereniging. 

Sabrina: “Overall is er ontzettend veel animo om naar V.V. 
Rijsoord te komen. De inspiratiebron voor onze meiden is 
hiervoor denk ik toch wel onze Oranje Leeuwinnen”. Maar 
vooral de reclame die de KNVB maakt en de ondersteuning 
die zij bieden tijdens evenementen, speciaal gericht op 
meidenvoetbal. 

In Ridderkerk zijn veel sportieve kinderen. Ridderkerk is een 
heel actieve gemeente en mede ook door de vele initiatieven 
zoals de inzet van Facet, Brede School en sportdagen van 
scholen worden alle kinderen op de juiste manier enthousiast 
gemaakt om te sporten. Dat er zoveel meiden enthousiast 
werden van voetbal en ook zo graag bij onze vereniging 
wilden spelen, was ons niet bekend.   

Ook afgelopen seizoen hebben we weer fantastische 
evenementen mogen organiseren als jeugdcommissie. 
Eentje die we toch graag belichten is het Oranje Festival. 
Door de KNVB wordt er ontzettend veel reclame voor dit 
evenement gemaakt. Ook worden er diverse materialen 
geleverd om het evenement tot een succes te maken. 
Met al deze hulp was het voor V.V. Rijsoord een mooie manier 
om de dames even in de picture te zetten.   

De samenwerking met Facet en Vet Gezond op deze avond 
maakte het plaatje compleet. Met elkaar zorgde we voor een 
fantastische avond. Tijdens dit Festival kregen alle potentiële 
nieuwe leden en onze huidige leden een clinic van vier dames 
van Feyenoord 1.  

Daarnaast merkt Sabrina op dat we als vereniging in corona 
tijd altijd geprobeerd hebben te blijven trainen binnen de 
maatregelen die van toepassing waren. Hierdoor konden 
nieuwe enthousiastelingen meetrainen. Met die hele groep 
hebben we complete teams kunnen vormen en het afgelopen 
seizoen mooie resultaten weten neer te zetten. Wat een 
succes was het afgelopen seizoen voor onze meiden. Naast 
het sportieve gedrag en vooral ook respect voor elkaar en 
tegenstanders hebben we ook mooie resultaten geboekt. 

Zo zijn MO 11 en MO 13 kampioen geworden en hebben 
we goed meegedraaid in alle competities. Dat beloofd ook 
aankomend seizoen weer wat!  

Om de puzzel voor aankomend seizoen rond te maken 
schuiven er diverse talenten door en vormen we met alle 
teams weer nieuwe teams. Iedereen komt aan spelen toe 
en onze trainers zorgen er twee keer per week voor dat alle 
dames werken aan hun conditie, talenten, teamspirit en 
ook natuurlijk met heel veel lol en enthousiasme op het veld 
staan.

Ardi vertelt vol trots dat Dames-1 gaat uitkomen in 7x7 
competitie. Gezien de nieuwe aanwas van leden hebben wij 
er vertrouwen in dat Dames-1 spoedig weer 11x11 zal gaan 
spelen en na Dames-1 hebben we aankomend seizoen zelfs 
acht meidenteams ingeschreven; 

MO11-1 MO11-2 MO11-3
MO13-1 MO13-2
MO15-1 
MO17-1 
Dames 1

In de regio Ridderkerk is op dit moment weinig 
concurrentie op het gebied van meiden voetbal, maar onze 
buurgemeenten hebben gelukkig ook succes met hun 
meidenlijn. Dat zorgt ook voor het dichterbij spelen op de 
zaterdagen, heel fijn. 

Rijsoord heeft afgelopen seizoen in samenwerking met 
Facet verschillende activiteiten georganiseerd, zoals eerder 
aangegeven met het ‘oranje festival’, maar ook de campagne 
‘de week van respect’ waarop de meiden van V.V. Rijsoord te 
zien waren op posters langs de wegen in Ridderkerk. Al deze 
activiteiten hebben bijgedragen aan de groei van de meiden 
afdeling en daar zijn we onze partners heel dankbaar voor. 
Met een korte trotse blik terug, gaan we met veel sportplezier 
weer starten aan het nieuwe seizoen. En namens al onze 
voetballende meiden hopen wij jullie allemaal terug te zien op 
de velden van Rijsoord.  
 
Ardi en Sabrina verheugen zich op het nieuwe seizoen!

INGREDIËNTEN TOT SUCCES:
• 140 kinderen op de clinic
• 280 stuks fruit uitgedeeld
• 100 liter water
• 15 trainers op de been
• 4 Feyenoord vrouwen
• Hulp van Vet Gezond en Facet

Presentatiegids V.V. RIjsoord



MILOT Reizen  
Busverhuur  
is de vervoerder van onze club!

Wij zijn 
op zoek naar 
parttimers!

Met ingang van het vorig 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 mid-
dels 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 & attractie-
parken, stedentrips en evenementen gaat; kies Milot Reizen!

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



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

06-19570263
info@bkhoveniers.nl • www.bkhoveniers.nl

Creatieve hoveniers voor de realisatie
en het onderhoud van uw tuin

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.



Keukens in vele stijlen 
zoals modern, 
industrieel, landelijk 
en veel meer.

Kom naar 
onze show-
room!
Pruimendijk 236, 2989 AN 
Ridderkerk-Oostendam

info@verveerkeukens.nl • Telefoon: 078 681 33 68 • www.verveerkeukens.nl

Wij doen wat anderen beloven!
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DÉ MAKELAAR VOOR UW WONING
Geen huis is hetzelfde. Ook de aanpak niet. 
Een huis goed verkopen is meer dan een bord 
in de tuin en een foto op internet. Het beste 
resultaat is gebaseerd op de beste kennis en 
de meeste ervaring. Delta Makelaars bewijst 
zichzelf tijdens het verkooptraject. Gedurende 
dat proces komt onze meerwaarde pas ècht 
goed tot z’n recht. 

LOKAAL GEWORTELD
Onze klanten waarderen ons gemiddeld 
met een 9.2. En dat is niet zomaar. Wij 
hebben jarenlange ervaring als makelaar 
in Barendrecht & Riddderkerk en ruime 
kennis van de regio. Ons vak is onze passie. 
Uitstekende resultaten en blije klanten zijn 
onze uitdaging. Harder lopen, dieper graven. 
Meer weten, meer ervaring en beter adviseren. 
Lokaal geworteld. 

PMS 3308

GRATIS 
WAARDEBEPALING

Profiteren van de gestegen prijzen 

in jouw buurt? Vraag dan een gratis 

waardebepaling aan via deze QR-

code. Een ervaren collega met kennis 

van de buurt en de huizen in jouw 

wijk neemt dan snel contact op om 

een afspraak in te plannen.

WWW.DELTAMAKELAARS.NL

FACEBOOK /DELTAMAKELAARS

INSTAGRAM /DELTAMAKELAARS

RIDDERKERK
VERLENGDE KERKWEG 5 
0180 - 200 000 

BARENDRECHT
ACHTEROM 60
0180 - 200 002

scan mĳmĳm
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IETS TE VIEREN OF
LEKKER UIT ETEN? de 

Wevershoeve

Wevershoeve.nl | 0180 - 62 12 20  | Noldijk 41 A

AIRPORT SERVICE

ZAKELIJK VERVOER

ROLSTOELVERVOER

SCHEEPVAART VERVOER

Gediplomeerd, Professioneel, Discreet en Flexibel.
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OP NAAR 100 JAAR
V.V. RIJSOORD

15 mei 2024 bestaat Rijsoord 100 jaar. Een mooie mijlpaal, 
dus reden voor een feestje. En laat het bouwen van een 
feestje maar aan de kraaien over. Dat hebben ze door de 
jaren heen wel bewezen. Achter de schermen wordt al 
volop nagedacht over een mooie invulling van dit jubileum.

In 1924 werd onze vereniging opgericht onder de naam ‘De 
Zwervers’. Die naam werd gekozen omdat de club van weiland 
naar weiland trok. In het interview met Ab van der Poel, die 
zich het langst lid van de club mag noemen, komt de sfeer 
van weleer naar voren.

Wat is er in bijna 100 jaar veel gebeurd maar ook veranderd. 
Het verenigingsleven is continu in ontwikkeling en vraagt keer 
op keer om meebewegen en bijsturen. Wat niet is veranderd is 
de tomeloze inzet van vrijwilligers. De stille krachten waar de 
club nog steeds op draait. 

Een aantal van deze oud-gediende kraaien hebben de koppen 
bij elkaar gestoken en denken nu na over een mooi feest. Zo 
wordt er gewerkt aan een boek over de geschiedenis van V.V. 
Rijsoord, vol met anekdotes en mooie foto’s. En mochten 
jullie bij het lezen denken: dit verhaal of deze foto mag niet 
ontbreken… neem dan contact op met Leen Kruithof, de 
kartrekker van dit mooie stukje werk.

Patrick Rutten, Peter de Koning, Marcha van Veen en Gerda 
Kranendonk denken na over de activiteiten en een spetterend 
feest. Welk team van oud gedienden gaan de schoenen nog 
1 keer uit het vet halen? Welke feesten en activiteiten uit het 
verleden zouden we nog wel eens over willen doen… Het 
ophalen van de herinneringen is al een feest op zich.

2024… het klinkt nog ver weg, maar voordat je het weet staat 
die mei-maand voor de deur. En dan gaan de kraaien los…

Heb je zin om te helpen en mee te denken? Laat het weten! 



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

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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SAMEN ZIJN
WE STERK

Een oud gezegde wat ook van toepassing is op de 
businessclub van V.V. Rijsoord. Zonder sponsors geen 
vereniging en zonder vereniging geen platform voor 
bedrijven waar ze in een sportieve ambiance elkaar 
ongedwongen kunnen ontmoeten. Vereniging en 
bedrijfsleven vormen dan ook samen een geheel. Veel 
sponsors hebben zich aan V.V. Rijsoord verbonden. 
Algemene reden? Het is een fijne vereniging waar men 
zich direct thuis voelt. Of je nu alleen werkt, of leiding 
geeft aan een internationale organisatie, iedereen is 
gelijk.

Als bestuur van de businessclub proberen we het 
de sponsors natuurlijk naar de zin te maken. Maar 
ook zoeken we de onderlinge verbinding. Een aantal 
keer per jaar zijn er momenten waar we de sponsors 
samenbrengen. 

De jaarlijkse ‘BCR on TOUR’ dag is zo’n moment. Maar 
ook tijdens lunchbijeenkomsten gedurende het seizoen 
brengen we de ondernemers samen. En uiteraard is 
iedere sponsor na elke thuiswedstrijd van de hoofdmacht 
welkom in de bestuurskamer voor een hapje en een 
drankje.

We kunnen u mooie voorbeelden geven van sponsors 
die op deze manier met elkaar in contact komen en ook 
zaken gaan doen. Maar mooie woorden zeggen niet 
zoveel als je het niet hebt beleefd. Dus wilt u een keer 
vrijblijvend kennis komen maken tijdens één van de 
bijeenkomsten, of op zaterdagmiddag na de wedstrijd? U 
bent van harte welkom, want alleen samen zijn we sterk.
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PETER DE KONING
Peter de Koning, voor velen een bekend gezicht op de 
vereniging, een echte kraai! Wij spreken Peter op zijn 
verjaardag, de dag waarop hij 48 kaarsjes uitblaast en 
meteen vertelt dat hij vanaf zijn vijfde al lid is van de 
vereniging. Dit is gewoon al 43 jaar! Peter loopt dan 
ook al heel zijn leven rond op het kraaiennest. 

Sinds dat hij gestopt is met voetballen is Peter vaak 
achter de bar te vinden of is hij betrokken bij één van de 
activiteiten als vrijwilliger. 
 
Peter woont samen met zijn vrouw Linda, dochter Nina 
en hun trouwe viervoeter Bo in Rijsoord. 
In het dagelijks leven is Peter projectmanager en 
verantwoordelijk voor het aanleggen van midden- en 
hoogspanninsginstallaties. Ook trekt hij graag zijn 
hardloopschoenen aan en traint hij onder andere voor de 
marathon van Rotterdam. 

De reden dat Peter zich als ambassadeur bij de 
businessclub van V.V. Rijsoord (BCR) heeft gevoegd, was 
eigenlijk zomaar op een doordeweekse avond na een 
gehouden vergadering, waarbij Peter achter de bar stond. 
We kwamen met elkaar tot de conclusie dat in zijn rol als 
vrijwilliger hij het BCR team heel mooi kon versterken in 
de rol van ambassadeur.  

Peter doet al veel op de club en gaf eerlijk toe dat hij 
misschien wat te snel ja heeft gezegd, maar heeft hier 
absoluut geen spijt van. Hij denkt een mooie bijdrage te 
kunnen leveren als onderdeel van het BCR team en hij 
vindt dit een mooie opstap in zijn ambitie om ooit deel 
uit te maken van het bestuur van de vereniging. Dit is een 
mooi begin om ervaring op te doen. 

Nieuwe ambassadeur voor de BCR

“Peter is vaak achter 
de bar te vinden of 
betrokken bij één 
van de activiteiten 
als vrijwilliger.”



Instructie:
De pan (met uitzondering van de XXL variant) is inclusief aluminium schaal 
en plastic deksel. De plastic deksel voor verwarmen verwijderen. Pan aan-
zetten op stand 2. Na ± 30 minuten is de inhoud warm. Goed en regelmatig 
omroeren. Je kunt de aluminiumschaal ook in de oven op 180 graden 15 tot 
20 minuten verwarmen.

De aluminium schaal met plastic deksel is uitneembaar en met de inhoud 
gemakkelijk koel te bewaren.

Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing naar www.kippie.nl

Borg:
Voor de elektrische pannen wordt borg berekend. Deze borg bedraagt 
€ 15,00 (de borg van de XXL pan is € 50,00). Dit ontvang je retour na het 
inleveren van de pan. Je kunt er ook voor kiezen om de pan thuis te houden 
voor het borgbedrag.

Snackpan
Nr. 1     € 30,99

± 6 pers.  65 hapjes

15 ballen, 15 mini-saté, 
12 pittige kluifjes, 
12 zoete kluifjes, 
11 naturel kluifjes.

Snackpan XL
Nr. 2     € 35,99

± 10 pers.  90 hapjes

24 ballen,  
24 mini-saté,  
14 pittige kluifjes, 
14 zoete kluifjes, 
14 naturel kluifjes.

Mini-saté/ballenpan
Nr. 5     € 35,99

± 8 pers.  80 hapjes

40 ballen, 
40 mini-saté.

Mini-saté/ballenpan XL
Nr. 6     € 59,99

± 14 pers.  140 hapjes

70 ballen, 
70 mini-saté.

Ballenpan
Nr. 8     € 34,99

± 8 pers.  80 balletjes

Aardappelpan
Nr. 13     € 14,99

± 8 pers. 

± 2 kilo 
aardappelpartjes

Beenham pan
Nr. 20     € 54,99

± 12 pers. 

± 2 kilo beenham

Maaltijdpan 4 soorten
Nr. 17     € 36,99

± 6-8 pers.  ± 2400 gr.

Bami, nasi, mihoen
en Chinese bami 
met 6 balletjes, 
6 mini-saté.

Kluifpan
Nr. 3     € 35,99

± 8 pers.  75 hapjes

25 pittige kluifjes, 
25 zoete kluifjes,  
25 naturel kluifjes.

Anti Kluifpan
Nr. 4     € 41,99

± 8 pers.  75 hapjes

± 1 kilo kippeling,
25 mini-saté, 
25 ballen.

Mini-satépan
Nr. 7     € 44,99

± 8 pers.  100 sateetjes

Kippelingpan
Nr. 9     € 40,99

± 8 pers.  ± 2 kilo

Satépan ketjap
Nr.10     € 40,99

± 12 pers.  35 stokken

Satépan pindasaus
Nr. 11     € 40,99

± 12 pers.  35 stokken

Combi maaltijdpan
Nr. 14     € 36,99

± 4 pers. ± 2200 gr.

Keuze uit: bami, 
nasi, mihoen of 
Chinese bami
+
Keuze uit: kip in 
pangangsaus of 
kip in ketjapsaus.

Maaltijdpan
Nr. 15     € 36,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Keuze uit: bami, nasi,
mihoen of Chinese 
bami met 6 balletjes,
6 mini-saté.

Maaltijdpan 2 soorten
Nr. 16     € 36,99

± 6-8 pers.  ± 2400 gr.

2x keuze uit:
bami, nasi, mihoen
of Chinese bami 
met 6 balletjes, 
6 mini-saté.

Sparerib-pan pikant
Nr. 19     € 42,99

± 6 pers.  ± 2500 gr.

Sparerib-pan zoet
Nr. 18     € 42,99

± 6 pers.  ± 2500 gr.

Snackpan XXL
Nr. 21     € 107,99

± 30 pers. 

270 hapjes

72 ballen, 
72 mini-saté,
42 zoete kluifjes,
42 pittige kluifjes,
42 naturel kluifjes.

De Kippiepan
De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

www.kippie.nl

Dönerpan
Nr. 12     € 41,99

± 12 pers.  ± 2 kilo

Kippie Ridderkerk - Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 22B - 2981 ET Ridderkerk - 0180 - 433 727

Instructie:
De pan (met uitzondering van de XXL variant) is inclusief aluminium schaal 
en plastic deksel. De plastic deksel voor verwarmen verwijderen. Pan aan-
zetten op stand 2. Na ± 30 minuten is de inhoud warm. Goed en regelmatig 
omroeren. Je kunt de aluminiumschaal ook in de oven op 180 graden 15 tot 
20 minuten verwarmen.

De aluminium schaal met plastic deksel is uitneembaar en met de inhoud 
gemakkelijk koel te bewaren.

Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing naar www.kippie.nl

Borg:
Voor de elektrische pannen wordt borg berekend. Deze borg bedraagt 
€ 15,00 (de borg van de XXL pan is € 50,00). Dit ontvang je retour na het 
inleveren van de pan. Je kunt er ook voor kiezen om de pan thuis te houden 
voor het borgbedrag.

Snackpan
Nr. 1     € 30,99

± 6 pers.  65 hapjes

15 ballen, 15 mini-saté, 
12 pittige kluifjes, 
12 zoete kluifjes, 
11 naturel kluifjes.

Snackpan XL
Nr. 2     € 35,99

± 10 pers.  90 hapjes

24 ballen,  
24 mini-saté,  
14 pittige kluifjes, 
14 zoete kluifjes, 
14 naturel kluifjes.

Mini-saté/ballenpan
Nr. 5     € 35,99

± 8 pers.  80 hapjes

40 ballen, 
40 mini-saté.

Mini-saté/ballenpan XL
Nr. 6     € 59,99

± 14 pers.  140 hapjes

70 ballen, 
70 mini-saté.

Ballenpan
Nr. 8     € 34,99

± 8 pers.  80 balletjes

Aardappelpan
Nr. 13     € 14,99

± 8 pers. 

± 2 kilo 
aardappelpartjes

Beenham pan
Nr. 20     € 54,99

± 12 pers. 

± 2 kilo beenham

Maaltijdpan 4 soorten
Nr. 17     € 36,99

± 6-8 pers.  ± 2400 gr.

Bami, nasi, mihoen
en Chinese bami 
met 6 balletjes, 
6 mini-saté.

Kluifpan
Nr. 3     € 35,99

± 8 pers.  75 hapjes

25 pittige kluifjes, 
25 zoete kluifjes,  
25 naturel kluifjes.

Anti Kluifpan
Nr. 4     € 41,99

± 8 pers.  75 hapjes

± 1 kilo kippeling,
25 mini-saté, 
25 ballen.

Mini-satépan
Nr. 7     € 44,99

± 8 pers.  100 sateetjes

Kippelingpan
Nr. 9     € 40,99

± 8 pers.  ± 2 kilo

Satépan ketjap
Nr.10     € 40,99

± 12 pers.  35 stokken

Satépan pindasaus
Nr. 11     € 40,99

± 12 pers.  35 stokken

Combi maaltijdpan
Nr. 14     € 36,99

± 4 pers. ± 2200 gr.

Keuze uit: bami, 
nasi, mihoen of 
Chinese bami
+
Keuze uit: kip in 
pangangsaus of 
kip in ketjapsaus.

Maaltijdpan
Nr. 15     € 36,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Keuze uit: bami, nasi,
mihoen of Chinese 
bami met 6 balletjes,
6 mini-saté.

Maaltijdpan 2 soorten
Nr. 16     € 36,99

± 6-8 pers.  ± 2400 gr.

2x keuze uit:
bami, nasi, mihoen
of Chinese bami 
met 6 balletjes, 
6 mini-saté.

Sparerib-pan pikant
Nr. 19     € 42,99

± 6 pers.  ± 2500 gr.

Sparerib-pan zoet
Nr. 18     € 42,99

± 6 pers.  ± 2500 gr.

Snackpan XXL
Nr. 21     € 107,99

± 30 pers. 

270 hapjes

72 ballen, 
72 mini-saté,
42 zoete kluifjes,
42 pittige kluifjes,
42 naturel kluifjes.

De Kippiepan
De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

www.kippie.nl

Instructie:
De pan (met uitzondering van de XXL variant) is inclusief aluminium schaal 
en plastic deksel. De plastic deksel voor verwarmen verwijderen. Pan aan-
zetten op stand 2. Na ± 30 minuten is de inhoud warm. Goed en regelmatig 
omroeren. Je kunt de aluminiumschaal ook in de oven op 180 graden 15 tot 
20 minuten verwarmen.

De aluminium schaal met plastic deksel is uitneembaar en met de inhoud 
gemakkelijk koel te bewaren.

Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing naar www.kippie.nl

Borg:
Voor de elektrische pannen wordt borg berekend. Deze borg bedraagt 
€ 15,00 (de borg van de XXL pan is € 50,00). Dit ontvang je retour na het 
inleveren van de pan. Je kunt er ook voor kiezen om de pan thuis te houden 
voor het borgbedrag.

Snackpan
Nr. 1     € 30,99

± 6 pers.  65 hapjes

15 ballen, 15 mini-saté, 
12 pittige kluifjes, 
12 zoete kluifjes, 
11 naturel kluifjes.

Snackpan XL
Nr. 2     € 35,99

± 10 pers.  90 hapjes

24 ballen,  
24 mini-saté,  
14 pittige kluifjes, 
14 zoete kluifjes, 
14 naturel kluifjes.

Mini-saté/ballenpan
Nr. 5     € 35,99

± 8 pers.  80 hapjes

40 ballen, 
40 mini-saté.

Mini-saté/ballenpan XL
Nr. 6     € 59,99

± 14 pers.  140 hapjes

70 ballen, 
70 mini-saté.

Ballenpan
Nr. 8     € 34,99

± 8 pers.  80 balletjes

Aardappelpan
Nr. 13     € 14,99

± 8 pers. 

± 2 kilo 
aardappelpartjes

Beenham pan
Nr. 20     € 54,99

± 12 pers. 

± 2 kilo beenham

Maaltijdpan 4 soorten
Nr. 17     € 36,99

± 6-8 pers.  ± 2400 gr.

Bami, nasi, mihoen
en Chinese bami 
met 6 balletjes, 
6 mini-saté.

Kluifpan
Nr. 3     € 35,99

± 8 pers.  75 hapjes

25 pittige kluifjes, 
25 zoete kluifjes,  
25 naturel kluifjes.

Anti Kluifpan
Nr. 4     € 41,99

± 8 pers.  75 hapjes

± 1 kilo kippeling,
25 mini-saté, 
25 ballen.

Mini-satépan
Nr. 7     € 44,99

± 8 pers.  100 sateetjes

Kippelingpan
Nr. 9     € 40,99

± 8 pers.  ± 2 kilo

Satépan ketjap
Nr.10     € 40,99

± 12 pers.  35 stokken

Satépan pindasaus
Nr. 11     € 40,99

± 12 pers.  35 stokken

Combi maaltijdpan
Nr. 14     € 36,99

± 4 pers. ± 2200 gr.

Keuze uit: bami, 
nasi, mihoen of 
Chinese bami
+
Keuze uit: kip in 
pangangsaus of 
kip in ketjapsaus.

Maaltijdpan
Nr. 15     € 36,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Keuze uit: bami, nasi,
mihoen of Chinese 
bami met 6 balletjes,
6 mini-saté.

Maaltijdpan 2 soorten
Nr. 16     € 36,99

± 6-8 pers.  ± 2400 gr.

2x keuze uit:
bami, nasi, mihoen
of Chinese bami 
met 6 balletjes, 
6 mini-saté.

Sparerib-pan pikant
Nr. 19     € 42,99

± 6 pers.  ± 2500 gr.

Sparerib-pan zoet
Nr. 18     € 42,99

± 6 pers.  ± 2500 gr.

Snackpan XXL
Nr. 21     € 107,99

± 30 pers. 

270 hapjes

72 ballen, 
72 mini-saté,
42 zoete kluifjes,
42 pittige kluifjes,
42 naturel kluifjes.

De Kippiepan
De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

www.kippie.nl

Dönerpan
Nr. 12     € 41,99

± 12 pers.  ± 2 kilo

Kippie Ridderkerk - Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 22B - 2981 ET Ridderkerk - 0180 - 433 727

Instructie:
De pan (met uitzondering van de XXL variant) is inclusief aluminium schaal 
en plastic deksel. De plastic deksel voor verwarmen verwijderen. Pan aan-
zetten op stand 2. Na ± 30 minuten is de inhoud warm. Goed en regelmatig 
omroeren. Je kunt de aluminiumschaal ook in de oven op 180 graden 15 tot 
20 minuten verwarmen.

De aluminium schaal met plastic deksel is uitneembaar en met de inhoud 
gemakkelijk koel te bewaren.

Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing naar www.kippie.nl

Borg:
Voor de elektrische pannen wordt borg berekend. Deze borg bedraagt 
€ 15,00 (de borg van de XXL pan is € 50,00). Dit ontvang je retour na het 
inleveren van de pan. Je kunt er ook voor kiezen om de pan thuis te houden 
voor het borgbedrag.

Snackpan
Nr. 1     € 30,99

± 6 pers.  65 hapjes

15 ballen, 15 mini-saté, 
12 pittige kluifjes, 
12 zoete kluifjes, 
11 naturel kluifjes.

Snackpan XL
Nr. 2     € 35,99

± 10 pers.  90 hapjes

24 ballen,  
24 mini-saté,  
14 pittige kluifjes, 
14 zoete kluifjes, 
14 naturel kluifjes.

Mini-saté/ballenpan
Nr. 5     € 35,99

± 8 pers.  80 hapjes

40 ballen, 
40 mini-saté.

Mini-saté/ballenpan XL
Nr. 6     € 59,99

± 14 pers.  140 hapjes

70 ballen, 
70 mini-saté.

Ballenpan
Nr. 8     € 34,99

± 8 pers.  80 balletjes

Aardappelpan
Nr. 13     € 14,99

± 8 pers. 

± 2 kilo 
aardappelpartjes

Beenham pan
Nr. 20     € 54,99

± 12 pers. 

± 2 kilo beenham

Maaltijdpan 4 soorten
Nr. 17     € 36,99

± 6-8 pers.  ± 2400 gr.

Bami, nasi, mihoen
en Chinese bami 
met 6 balletjes, 
6 mini-saté.

Kluifpan
Nr. 3     € 35,99

± 8 pers.  75 hapjes

25 pittige kluifjes, 
25 zoete kluifjes,  
25 naturel kluifjes.

Anti Kluifpan
Nr. 4     € 41,99

± 8 pers.  75 hapjes

± 1 kilo kippeling,
25 mini-saté, 
25 ballen.

Mini-satépan
Nr. 7     € 44,99

± 8 pers.  100 sateetjes

Kippelingpan
Nr. 9     € 40,99

± 8 pers.  ± 2 kilo

Satépan ketjap
Nr.10     € 40,99

± 12 pers.  35 stokken

Satépan pindasaus
Nr. 11     € 40,99

± 12 pers.  35 stokken

Combi maaltijdpan
Nr. 14     € 36,99

± 4 pers. ± 2200 gr.

Keuze uit: bami, 
nasi, mihoen of 
Chinese bami
+
Keuze uit: kip in 
pangangsaus of 
kip in ketjapsaus.

Maaltijdpan
Nr. 15     € 36,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Keuze uit: bami, nasi,
mihoen of Chinese 
bami met 6 balletjes,
6 mini-saté.

Maaltijdpan 2 soorten
Nr. 16     € 36,99

± 6-8 pers.  ± 2400 gr.

2x keuze uit:
bami, nasi, mihoen
of Chinese bami 
met 6 balletjes, 
6 mini-saté.

Sparerib-pan pikant
Nr. 19     € 42,99

± 6 pers.  ± 2500 gr.

Sparerib-pan zoet
Nr. 18     € 42,99

± 6 pers.  ± 2500 gr.

Snackpan XXL
Nr. 21     € 107,99

± 30 pers. 

270 hapjes

72 ballen, 
72 mini-saté,
42 zoete kluifjes,
42 pittige kluifjes,
42 naturel kluifjes.

De Kippiepan
De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

www.kippie.nl

Dönerpan
Nr. 12     € 41,99

± 12 pers.  ± 2 kilo

Kippie Ridderkerk - Winkelcentrum Ridderhof
Ridderhof 22B - 2981 ET Ridderkerk - 0180 - 433 727



ZOEK EN PUZZEL 
GEZELLIG MEE!
ZOEK DE 6 VERSCHILLEN

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN

De overgebleven letters vormen de oplossing:



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

Krommewega 1, Ridderkerk
0180 646900 - hotelridderkerk.nl

WELKOM IN HOTEL RIDDERKERK
ZIEN WE U SNEL?



Rijksstraatweg 36 | 2988 BJ Ridderkerk | www.vakgaragerijsoord.nl

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

  “98% Beveelt ons aan”

Speciaal voor klanten uit Rijsoord bieden wij GRATIS 
haal en breng service bij onderhoud van uw auto! ✁

Wij bieden u de 
volgende voordelen;

-Altijd een prijsopgave 
voor reparatie

-Zelfde dag klaar bij 
onderhoud

-APK GRATIS bij groot 
onderhoud

VAKGARAGE 
LOS RIJSOORD

9,3Klanten beoordelen ons:

Kosten indicatie:
-Kleine beurt/APK 

+/- € 220,00
-Grote beurt/APK (GRATIS) 

+/-  € 330,00
-Vakgarage pechhulp 

€ 25,00 
(i.c.m. onderhoudsbeurt. Voor leden

 V.V. Rijsoord is dit GRATIS)

Kosten indicatie:

Robert van Pelt; 

“Wij bieden de leden 
van V.V. Rijsoord 
GRATIS premium 

pechhulp aan 
bij onderhoud van 

hun auto”



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

Peter de Koning
Ambassadeur
Tel. 06-12599856
p.dekoning@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.

€ 100,00 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 brengt 
de spelers dit seizoen bij vele 

clubs in de regio. 

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 sponsor-

pakketten 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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Secretaris
Tel. 06-52433959 
d.bazen@vv-rijsoord.nl

Perry Freriks  
Vice-voorzitter
Tel. 06-41362749  
p.freriks@vv-rijsoord.nl
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wensen.
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of stuur een e-mail. Wij nemen dan 

contact met u op. •

Overige
sponsormogelijkheden



SPONSORS 
SEIZOEN 

2022 / 2023

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

SUBSPONSORS
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

Admix Reclamebureau Rotterdam 010-2707575

Ad-Fim Financiele dienstverlening Ridderkerk

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

Apotheek IJsselmonde Medici Rotterdam 010-4822766

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

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 B.V. 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

Exact Benelux Delft

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 B.V. 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

Intra Europe Expeditiebedrijf Rijsoord 0180-492000

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

Den Otter kantoorpartners B.V Kantoor artikelen Ridderkerk 0180-425311

Olympic Food Group B.V. Groenten- & Fruit Im/export Barendrecht 0180-646200

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

Pannenkoe Ridderkerk Pannenkoekenhuis Ridderkerk 0180-436 660

QualityPartner Survey Groenten- & Fruit im/export Ridderkerk 0180-239505

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

Restaurant - Bardot Restaurant Rijsoord 0180-430 846

Ross Lovell Restaurant Rijsoord 0180-430 846

Sanders Creatief Drukkerij Ridderkerk 0180-423811

Sierat administratiekantoor B.V. 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 B.V. Heat Exchangers Rotterdam 010-4299 666

Vlasdorp Consultancy Consultancy Rijsoord 06-24771745

Voet in Vorm Pedicuren Rijsoord 06-14230470

VULKAN Benelux Alblasserdam 078-6810780

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

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

Woco Steel B.V. Staalindustrie Ridderkerk 078-7620 888

OVERIGE SPONSOREN
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OVERIGE SPONSOREN
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Bedrijf: Assurantie-Adviesbureau Bakker-Bloem
Bakker-Bloem bedient zowel de zakelijke als de particuliere 
markt op het gebied van assurantiën. Door de mogelijkheden die 
de RegioBank hen biedt leggen ze de klanten een totaalconcept 
van verzekeringen en bankzaken voor.
Lokale betrokkenheid is één van de pijlers waar de manier van 
werken op rust. Als klein kantoor weten ze wie hun klanten zijn 
en voelen klanten zich geen nummer.
Website: www.bakkerbloem.nl

Bedrijf: Lascentrum Welding & Cutting
Lascentrum is een lastechnische groothandel met vestigingen 
in Alblasserdam en Noorwegen. In deze landen zijn ze importeur 
van lasmaterialen van Hyundai Welding. Veel producten leveren 
ze onder de eigen merknaam Lascentrum. De onderneming 
heeft een eigen reparatie- en onderhoudsdienst voor alle merken 
las- en snijapparatuur. 
Website: www.lascentrum.com

Marcel Bindt Brandon Schotanus
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LEDEN BRC 
HELPEN ELKAAR
UIT DE BRAND

Als iemand weet hoe het voelt om je bedrijf in vlammen op 
te zien gaan, is het Marcel Bindt van Lascentrum Welding & 
Cutting uit Alblasserdam. De hoofdsponsor van V.V. Rijsoord 
zag in oktober 2016 hoe een brand in twintig minuten zijn 
bedrijfspand aan de Nieuwland Parc verwoestte. Alles weg. 
Inmiddels staat op dezelfde plek alweer enkele jaren, een 
splinternieuw modern onderkomen.

Voor Marcel was het dan ook vanzelfsprekend om Brandon 
Schotanus met zijn bedrijf een tijdelijk onderkomen te bieden, 
toen de vestiging van Bakker-Bloem aan de Pruimendijk in 
Rijsoord in november vorig jaar hetzelfde lot trof als dat van 
Lascentrum. Kortsluiting bleek de oorzaak van een alles 
verwoestende brand.

De twee ondernemers kennen elkaar niet alleen vanuit het 
BCR netwerk De zakelijke relatie gaat ver terug in de tijd. 
Bakker-Bloem is al lange tijd risicoadviseur van Lascentrum. 
Als adviseur was Brandon dan ook vanaf de eerste minuut 
betrokken toen het pand van Lascentrum in vlammen op ging.

Brandon: ,,Direct nadat we van de brand hoorden hebben 
we alle benodigde spullen bij elkaar gezocht en zijn we naar 
Alblasserdam gegaan. Er moeten dan veel dingen in gang 
gezet worden. Het pand bleek al snel verloren, maar van de 
server was nog wat te redden. Gespecialiseerde bedrijven 
moeten dan opgetrommeld worden en ook de experts van 
verzekeringsmaatschappijen blazen op dat moment een 
deuntje mee. Het is ons werk om dat alles in gang te zetten, 
te coördineren en in goede banen te leiden. Het bedrijf is erbij 
gebaat dat er snel voorschotten worden uitgekeerd, zodat 
gebrek aan liquiditeit snelle wederopbouw niet afremt. De 
samenwerking is op zo’n moment intensief en hecht. Pas dan 
leer je elkaar écht kennen en weet je of je al die jaren de risico’s 
bij de juiste adviseur hebt ondergebracht.”

,,Toen in november ons hetzelfde overkwam werden we 
onze eigen klant. Onze bestanden stonden gelukkig in de 
Cloud, maar inventaris en onderkomen waren onbruikbaar. 
Marcel bood ons direct kantoorruimte met meubilair aan. De 
medewerkers van Lascentrum hebben zelfs geholpen met het 
verplaatsen van meubilair en kasten. Binnen een week waren 
wij weer volledig aan het werk. Volgend jaar hopen we naar 
een eigen onderkomen te verhuizen. Dat zal in eerste instantie 
in Papendrecht zijn waar onze tweede vestiging nu gebouwd 
wordt. Het jaar daarna hopen we onze nieuwe locatie aan de 
Pruimendijk weer te openen.”

En Marcel? Geheel naar zijn stijl, laat hij het woord aan Brandon 
over. Hij is niet de man van de spotlights. ,,Als je kan helpen dan 
is het toch logisch om te doen.” Brandon: ,,Marcel is gewoon de 
grootste goedzak die er is. Die staat er op zo’n moment gewoon 
voor je. Het zal gewoon vreemd zijn als we weer naar een eigen 
onderkomen verhuizen.”
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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.
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ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER EEN DAK


