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Beste VVN’ers,
 
Zaterdag 9 maart was de topper voor ons 
vlaggenschip uit tegen Bergambacht. Vele 
echte Nieuwerkerkers trotseerden de kou, 
onweer, wind en regen. Het is om trots op te 
zijn, dat er zoveel mensen de zaterdagselec-
tie een hart onder de riem steken. De 
uitslag viel geheel terecht in ons voordeel 
uit en de komende wedstrijden moeten 
uitwijzen of dit genoeg was. Heel veel suc-
ces de komende tijd en ik hoop dat heel veel 
mensen ons eerste elftal blijven volgen.
 
Onze Technische Commissie en het 
Hoofd Jeugdopleidingen zijn al druk 
bezig met volgend seizoen. Er zijn al 
duidelijke en goede stappen gezet. Mijn 
blijk van waardering hoe deze mensen 
het oppakken, dit verdient veel respect. 
Op 5 april is onze vrijwilligersavond in 

het supportershome. Ik kijk er enorm 
naar uit. Maak als coach, trainer, vaste 
vlagger, of welke rol dan ook gebruik van 
deze mogelijkheid om gezellig met andere 
Nieuwerkerkers over onze club te kletsen. 
Wim Raaphorst gaat ons verrassen met 
mooi beeldmateriaal van het verleden tot 
nu over onze prachtige vereniging. Ik hoop 
dat er veel mensen op af komen, dit mag u 
niet missen.
 
Het bestuur is in overleg met de gemeente 
om de veldoverbelasting te verhelpen. Ik 
hou u op de hoogte over dit verloop. De 
trainingscapaciteit en de grote wachtlijsten 
(vooral bij de pupillen) baren ons zorgen. 
Hopelijk wordt dit snel opgelost.
 
Ik wens u veel voetbalplezier.

Hans Jeroense (voorzitter)

Deadline van de Goalgetter 4 is 15 mei 2019
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In de Goalgetter, op de website en op Social 
Media via Twitter, Facebook en Instagram 
zorgen we voor afwisselende stukken, die 
de binding van leden met de club vergroten. 
De reacties van ouders, opa’s en oma’s als 
een Speler van de Week in de spotlight 
wordt gezet zijn geweldig. Ik lees dan trots 
en waardering terug en de bevestiging dat 
iedere speler belangrijk is voor onze club. 
Daarnaast leest iedereen graag over ons 
eerste elftal dat een goede uitstraling heeft. 
Steeds meer mensen vinden de weg naar 
wedstrijden van ons eerste op zaterdag, 
ondanks het slechte weer. Dat zal in de 
kampioensrace en met voorjaarsweer zeker 
enorm toenemen. Menno Homan zal hier in 
de social media en op de website vanuit de 
selectie veel aandacht aan besteden.

Met onze fotografi e in de Goalgetter en 
op de website proberen we spelers te 
verrassen en te belonen met een mooie 
foto. Dan sta je zomaar op de cover van het 
clubblad! Toch speelt daar sinds de grotere 
bewustwording en strengere wetgeving over 

privacy een grote verantwoordelijkheid. 
Wat als iemand dat echt niet wil of het recht 
wil behouden dat niemand weet dat hij of 
zij bij vv Nieuwerkerk voetbalt? Dat is een 
moeilijke discussie, waar je niet uitkomt. 
Als je op het pad van de rechten van 
individuen gaat, dan wordt het onmogelijk 
om de communicatie interessant te houden 
en ontnemen we het plezier van velen die 
het wel leuk vinden als de fotograaf van 
vv Nieuwerkerk langs de lijn zit.

Via berichtgeving op ons terrein en in 
voorwaarden van het lidmaatschap 
hebben we formeel geregeld dat we het 
recht hebben om foto’s van leden en 
tegenstanders online te mogen publiceren. 
Als u niet akkoord bent met deze werkwijze, 
dan willen we daar natuurlijk rekening 
mee houden. Stuur dan een berichtje naar 
marceldedood@gmail.com.

Marcel de Dood
marceldedood@gmail.com
06 2708 6442
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VoetbalVereniging nieuwerKerK
opgericht: 20 juli 1929
sportpark dorrestein 2 / ingang spoorlaan
2912 tl nieuwerkerk aan den iJssel
telefoon: 0180-313812
postadres: postbus 25
2910 aa nieuwerkerk aan den iJssel
e-mail:  vvnieuwerkerk@planet.nl
website:  www.vvnieuwerkerk.nl

bestuur
Voorzitter  Hans Jeroense 06-53293877
secretaris  rené Vis 0180-315429
penningmeester davy govers 06-15318699
Jeugdvoorzitter Hein de Jong 06-10487685
algemene zaken Jan twigt 06-22979305
sponsorzaken Marco van zwol 06-55243370

Commissies
** Jeugd:
Voorzitter Hein de Jong 06-10487685
wedstrijdsecretarissen
Junioren Jenny Kiontke 0180-317066
pupillen ruta Koolhaas  06-48251935
Jeugdcoördinatoren
Jo 19 bob lammers  06-15178758
Jo 17 pascal bek  06-46133146
Jo 15 vacant
Jo 15 richard smit 06-15028767 
Jo 13 Jacqueline 
 van bergen bravenboer 06-40848031
Jo 13 Freek de Jong 06-15023762
Jo 11 Joop roelofs 06-13279356
Jo 11 arthur strijbos 06-10408667 
Jo 09 peter schoneveld 06-27108450 
Jo 09 vacant 
Jo 07 sandra de Jong  06-22773061 
M- jeugd rené de pee  06-37193209 

** technische zaken
Voorzitter rob van de berg 06-82137902
Hoofd jeugdopleidingen raoul graham 06-10405199
Jeugd e en F edwin van den Haak  06-53425581

** senioren overige teams
Voorzitter  remco Verkuil 06-18170297
** trimvoetbal Joost Koffl ard 06-54356655
** Materialen Martin de graaff 06-13805345
** sponsorzaken Marco van zwol 06-55243370
 rob de bruijn 06-24654328
** Kantine ton boonekamp  0180-313812
  06-12089788 
** scheidsrechters
Voorzitter rob berger (a.i.) 06-14933885
Jeugdtoernooien  anita van iJsseldijk 06-30622010
** winkel Martin de graaff  06-13805345

** normen & waarden 
Voorzitter ton Verkaik 0180-318986

** Contributies
administratie  peter beijl  0180-313812
alleen ’s ochtends op maandag, donderdag en vrijdag
rekeningnummer contributies nl13rabo0396209998
t.n.v. vv nieuwerkerk-contributies

Contributie op Jaarbasis:
senioren € 269 Jo 11/Mo 11  € 199
g-voetbal senioren € 123 Jo 09/Mo 09  € 186
dames senioren € 269 Jo 07/Mo 07  € 113
Jo 19/Mo 19  € 241 donateurs € 83
Jo 17/Mo 17  € 241 niet spelend lid € 83
Jo 15/Mo 15  € 216 trimvoetbal/35+ € 176
Jo 13/Mo 13  € 199 inschrijfgeld € 12

goalgetter
eindredactie Marcel de dood 06-27086442
redactie björn de ruiter, Milan ’t Hooft, Corinne Verkuil,  
 willy den outer, laila bakker, Jolanda van het  
 Kaar en Marcel de dood
Coördinatie Corinne Verkuil en willy den outer
Vormgeving zpress studio 
Coördinator rob de bruijn 06-24654328
bezorging Kees nederpelt 06-44358471

Kopij voor de Goalgetter kunt u sturen naar
goalgetter@vvnieuwerkerk.nl.

 Van de redactie

12e man
Frans de Groot is tachtig jaar lid van 
vv Nieuwerkerk. Tachtig jaar lid! Hij 
sprak ooit met teamgenoten over de 4-5 
nederlaag van Oranje tegen Luxemburg 
op 31 maart 1940. Hij voelde de 
spanning en angst voor de Tweede 
Wereldoorlog. Hij trapte met zijn 
kicksen met stalen neuzen een bruine 
leren bal met veter. Was vast fan van 
Abe Lenstra en Faas Wilkes. Hij hielp 
Nieuwerkerk groter en groter worden 
en viert feest als Nieuwerkerk in 1956 
onder leiding van trainer Scholten 

kampioen wordt in de eerste klasse 
van de Goudsche Voetbal Bond (GVB) 
en promoveert naar de vierde klasse 
van de KNVB. Frans wordt benoemd 
als erelid van de vereniging voor al het 
goede werk dat hij deed. Als hij zelf niet 
meer voetbalt, staat hij langs de lijn 
om zoon Frank te zien spelen. Talloze 
verhalen kan en zal hij vertellen over 
zijn leven bij en met vv Nieuwerkerk. 
Heel veel dank Frans, voor tachtig jaar 
lidmaatschap! Je bent met recht een 
erelid, waar we allemaal trots op zijn!
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Dorpsstraat 100 • 2761 AH Zevenhuizen

T: 0180-631611

E: info@notariszevenhuizen.nl

Kerkepad 2 • 2912 XG Nieuwerkerk aan den IJssel 

T: 0180-313222

E: info@notariskantoorvanderhammen.nl 

www.notariskantoorvanderhammen.nl

Voor mensen,
door mensen!

Dorpsstraat 100 • 2761 AH Zevenhuizen

T: 0180-631611

E: info@notariszevenhuizen.nl

Kerkepad 2 • 2912 XG Nieuwerkerk aan den IJssel 

T: 0180-313222

E: info@notariskantoorvanderhammen.nl 

www.notariskantoorvanderhammen.nl

Voor mensen,
door mensen!

Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties 
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

• Korte contracten;

• Alle kantoren worden turn key opgeleverd;

• Glasvezel internet;

• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  

NL

Kantoorhuur.indd   1 28-08-18   13:45

betaaloplossingen

Uw partner in betaaloplossingen van:

GoalGetter_maart2019.indd   6 18-3-2019   15:56:51



Team in Beeld: Zondag 11

‘Ooit worden we nog eens kampioen!’

Goalgetter nummer 3 - maart 2019

‘Eigenlijk is het heel simpel: speel je in de 
achtste klasse dan ben je stokoud of kun 
je écht niet voetballen.’ Klaas (stokoud) 
windt er geen doekjes om, de wetten voor 
spelen in de kelderklasse zijn keihard. 
Althans, op papier. In de praktijk blijkt er 
van een Nederlandse voetbalcrisis absoluut 
geen sprake in de achtste klasse. Zo treedt 
zondag 11 van vv Nieuwerkerk regelmatig 
aan tegen elftallen die verrassend goed 
kunnen voetballen en verdacht fit zijn. Is 
hier sprake is van competitievervalsing? Of 
is het oudste elftal van VVN onbewust in 
de nadagen van haar ‘sportieve’ loopbaan 
beland? 

‘We zijn inmiddels op 
zeker het oudste team van 
de club, zo niet de regio.’

Als team heeft Zondag 11 bij aanvang van 
seizoen “18/”19 definitief voor een andere 
koers gekozen. Het nastreven van (spel)
plezier en gezelligheid vormen de pijlers 

van deze nieuw ingeslagen weg. Om deze 
doelstelling te realiseren moesten er de 
nodige versterkingen worden aangetrokken. 
Door het uiteenvallen van het elftal van 
Ruud Wetzel kon de selectie op passende 
wijze versterkt worden. Deze transfers 
bleken stuk voor stuk een schot in de roos. 
Ervaren krachten die al decennia meelopen 
op Sportpark Dorrestein en wekelijks tot 
het gaatje gaan in de derde helft. 

‘Vaak staan we al achter 
vanaf de kleedkamer, 
maar lopen we weer  

in zodra de derde  
helft begint!’

Dat de pret zich enkel beperkt tot na de 
wedstrijden van zondag 11 is overigens 
een illusie. Toen een wedstrijd met 17.30 
als aanvangstijd op het programma stond 
werd doodleuk besloten om dan maar vóór 
de aftrap alvast een feestje te bouwen. ‘We 

zijn toen met z’n allen naar de Ballentent 
in Rotterdam gegaan. Hebben daar volop 
gegeten en gedronken om vervolgens, je 
gelooft het niet, de wedstrijd nog te winnen 
ook!’ Ook benadrukt aanvoerder Klaas dat 
juist bij uitwedstrijden een goede nazit van 
wereldbelang is. ‘Regelmatig blijven we 
zo lang hangen in de kleedkamer dat het 
hele complex al uitgestorven is. Toch mooi 
om op die manier het meeste uit je zondag 
te halen.’ Overigens kan niet iedereen de 
passie waarmee dit gebeurt waarderen. Zo 
merkte een verbijsterde fan van zondag 
11 bij het aanschouwen van een feestende 
kleedkamer na wederom een kansloze 
nederlaag op dat: ‘het misschien simpeler 
zou zijn om iedere zondag maar gewoon 
een kleedkamer af te huren en het voetbal 
helemaal achterwege te laten…’. Breed 
glimlachend kan Klaas dit beamen, maar 
houdt hij toch een slag om de arm: ‘toch een 
keer kampioen worden, dat zou pas echt 
mooi zijn…’

Benieuwd geworden naar de sportieve 
prestaties van Nieuwerkerks oudste 
elftal? Wacht dan niet te lang met het 
bezoeken van een wedstrijd: voor je het 
weet is het te laat. Zondag 11 trapt haar 
thuiswedstrijden af rond het middaguur, 
zo blijft er voldoende tijd over voor de 
befaamde derde helft. Met name deze 
raadt Goalgetter haar lezers van harte 
aan! Zelf in beeld komen voor Team in 
Beeld? Neem contact op met de redactie 
en nodig ons uit voor een gesprek!

Voor deze tweede editie van Team in Beeld viel uw verslaggever wederom 

met zijn neus in de boter. Of beter gezegd: het speciaalbier. Klaas Kremers, 

zowel binnen als buiten de lijnen het kloppend hart van Zondag 11, koos 

namelijk bierlokaal Locus Publicus als locatie voor een goed gesprek over 

slecht voetbal, niet warmlopen, feest in de kleedkamer en titelaspiraties.  

7

Door Milan ’t Hooft

Zondag 11-spelers leven blijkbaar nog in de tijd van de fotorolletjes. Er was verrassend weinig fotomateriaal beschikbaar.
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“Bijzonder om je kind zo te zien”
Door Marcel de Dood

“Ik heb het wel geprobeerd, Feyenoord en 
klaverjassen, dat waren twee basisdingen 
in de opvoeding. Rotterdams natuurlijk.” 
Davina (23) vult aan: “Mijn moeder is 
de grootste Feyenoord-fan, die ik ken. 
Ik moest één keer mee, Feyenoord-Roda 
JC. Mama hoopte de hele wedstrijd dat 
Feyenoord zou scoren, omdat de Kuip dan 
zo mooi op en neer gaat. Dat gebeurde 
in de laatste minuut. 1-0, ik weet het nog 
precies. Het was ook heel leuk om bij De 
beste zangers van Nederland You’ll never 
walk alone voor Lee Towers te zingen. 
Dat deed ik voor mijn moeder. En laatst 
trad ik op in de business lounge van 
Feyenoord. Toen kwam ik thuis in een 

Feyenoord-shirt met alle handtekeningen. 
Dat vond mama ook prachtig.”

Astrid (56) voetbalde in haar jeugd 
twee jaar bij SMV, de enige club met 
damesvoetbal. “Ik was eigenlijk te 
jong, je moest 16 zijn en ik was 14. Het 
leeftijdsverschil met mijn teamgenoten 
was te groot, daarom stopte ik. Toen Niels 
na de F0 in een F-team kwam, belde de 
club rond voor vaders om leider te worden. 
Ik sprak Marina Lourier, de moeder van 
Björn, die bij Niels in het team kwam. 
Haar man Wilco ging het niet doen, 
maar zij wel. Dat vond ik een topidee. 
Marina stopte al snel, Niels later ook. 

Ik ben veel langer doorgegaan. Het was 
mijn kans om weer op het voetbalveld te 
staan. Na enkele jaren kon ik samen met 
René de Pee een meidenteam formeren. 
We begonnen met elf speelsters en aan 
het eind van het jaar hadden we twintig 
meiden. Het was de echte start van het 
meidenvoetbal bij Nieuwerkerk, voor die 
tijd speelden de meiden met jongens in 
een team en haakten ze allemaal af. De 
meiden van toen spelen nu in Vrouwen 1.”

“Als mijn ouders de TV 
niet konden verstaan, 

brulden ze dat ik voor hun 
niet hoefde te jengelen.”

Astrid stond op het voetbalveld, vader 
Simon was van de autosport. Davina zat 
op dansen. “Best bijzonder dat ik die 
vrouwelijke kant ontwikkeld heb. Ik was 
vaak bezig met dansen en zingen. Mijn 
oudere zus Linda ook, samen hebben we 

Ruim twee jaar nadat Astrid Hoogendoorn stopte als trainer en coach van 

een meidenteam, stapt ze binnen in het nieuwe supportershome, samen 

met dochter Michelle. Heel Nederland kent haar als Davina Michelle, door 

haar hit Duurt te lang, die elf weken bovenaan stond in de top 40. “Ik ben hier 

wel eens geweest, met mijn moeder mee, of als mijn broertje Niels moest 

voetballen. Maar ik was meer van dansen en muziek, dan van voetbal.”

Bijzonder om je kind zo te zien
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de Nacht van de muziek op het Emmaus-
college nog gedaan. Maar echte stimulans 
was er niet van thuis. Ik sliep op de 
begane grond in de verbouwde garage. Als 
ik daar Rihanna of een ander imiteerde en 
mijn ouders de TV niet konden verstaan, 
brulden ze dat ik voor hun niet hoefde te 
jengelen. En of de deur dicht kon. Dat ging 
dan meestal met een grote klap.”

Na haar Havo-diploma doet Davina twee 
opleidingen, eerst Verloskunde en daarna 
een lerarenopleiding, het beroep van 
moeder Astrid. “Leren was niks voor mij. 
Ik ben in de horeca gaan werken. Toen 
Idols drie jaar geleden terugkwam, besloot 
ik mee te doen. Ik kwam door de audities, 
en verder niet zo ver. Een productieteam 
dat jong talent wil ontwikkelen uit 
Zwijndrecht heeft me benaderd. Daar ben 
ik mee gaan werken, nummers schrijven 
enzo. Het is tegenwoordig nog lastiger dan 
vroeger om een label te vinden. Dus hebben 
we samen een Youtube-kanaal opgezet, 
waar we elke week een cover op plaatsten. 
Dat liep op tot 12.000 abonnees. Totdat 
Pink mijn cover van What about us de 
hemel inprees en die uitvoering viral ging. 

Een paar maanden later had ik 120.000 
subscribers. Ik had ook mijn eigen nummer 
Relove uitgebracht, geen knaller, maar 
wel genoeg om geselecteerd te worden 
voor De beste zangers van Nederland. 
In dat programma zingen acht artiesten 
van verschillende leeftijden en genres 
elkaars nummer. Ik was de opkomende 
Youtuber tussen de gearriveerde artiesten. 
Mijn uitvoering van Duurt te lang werd 
een single en een megahit. Mijn leven 
stond even op zijn kop. Gelukkig heb ik de 
nuchterheid van mama, ik liet me leven, 
maar ging niet zweven.”

“Ik heb de nuchterheid van 
mama. Ik liet me leven, 
maar ging niet zweven.”

Astrid is trots op haar dochter. “Davina had 
haar eigen clubtour dit jaar. Bij haar eerste 
concert in Bibelot in Dordrecht was onze 
hele familie aanwezig. Neven, nichten en 
ook de twee oma’s. Die kregen een aparte 

stoel, ze waren de enigen die mochten 
zitten. Ik wist niet wat ik kon verwachten, 
het was een geweldige show met licht en 
van alles. Er waren bijna 1000 man in de 
zaal. Het is heel bijzonder om je kind zo 
te zien. We merken het ook dagelijks. Ik 
werk op de Hogeschool Rotterdam en al 
mijn studenten weten het. Mijn man Simon 
is vrachtwagenchauffeur, als hij met zijn 
wagen aankomt, weten ze het ook. Dan 
mag hij zo doorrijden. En Linda is tandarts 
in een kinderpraktijk, daar komen ook elke 
dag filmpjes vandaan met kinderen die 
Davina’s nummer zingen.”

Davina legt de lat hoog. “Ik ben wel 
een streber. Wat anderen goed genoeg 
vinden, moet van mij beter. Al droom 
ik ook weer niet te veel. Een stabiele 
carrière in de muziek is voor mij prima. 
Er komt nu een mooi jaar aan. Ik sta 
in het voorprogramma van Pink op het 
Malieveld, ga Pinkpop doen in juni, 
mag vijf avonden meedoen met Marco 
Borsato in De Kuip en ga veertig festivals, 
waaronder Culinesse doen. En nu is mijn 
nieuwe single Skyward uit. Ik leef nu al 
mijn droom.”
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If you can 
 dream it
   
   you can 
 do it

 Boekhouding
 Fiscale aangiftes
 Jaarrekening
 Salarisadministratie

michelsbv.nl  info@michelsbv.nl      0180 - 31 06 67

Uw totaalinstallateur 
met alle specialismen 
onder één dak

KvINL

Kwaliteit voor
Installaties
Nederland

www.tibvanwijngaarden.nl

Uw totaalinstallateur 
met alle specialismen 
onder één dak

KvINL

Kwaliteit voor
Installaties
Nederland

www.tibvanwijngaarden.nl
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1. De doelverdediger weet, daarbij 
geholpen door de harde wind, de bal 
vanuit zijn eigen strafschopgebied 
rechtstreeks in het doel van de 
tegenpartij te schieten. Wat beslist 
de scheidsrechter?
a. Doelschop. 
b. Scheidsrechtersbal.
c. Aftrap na geldig doelpunt.
d. Aftrap na geldig doelpunt of doelschop.

2. Bij het nemen van een directe vrije 
schop vormt de verdedigende partij 
binnen het eigen strafschopgebied 
het zogenaamde muurtje, arm in 
arm, naast elkaar. De bal wordt 
rechtstreeks tegen één van de armen 
van een verdediger geschoten. Wat 
moet de scheidsrechter beslissen? 
a. De directe vrije schop moet worden 
overgenomen. 
b. Dit is onopzettelijk spelen van de bal met 
de hand en het spel moet gewoon doorgaan.
c. Dit is het opzettelijk spelen van de bal met 
de hand, doch er moet een indirecte vrije 
schop worden toegekend. 
d. Dit is het opzettelijk spelen van de bal met 
de hand. Hij moet een strafschop toekennen. 

3. Wanneer kan de scheidsrechter 
ertoe overgaan om een spelstraf toe 
te passen?
a. Zodra de scheidsrechter het speelveld 
betreedt tijdens de controle voorafgaand aan 
de wedstrijd.
b. Zodra de scheidsrechter het teken heeft 
gegeven om de beginschop te laten nemen. 
c. Zodra de aftrap voor de eerste helft op 
reglementaire wijze is genomen.
d. Zodra alle spelers staan opgesteld. 

4. Wanneer is de bal in het spel bij 
aanvang van de wedstrijd? 
a. Wanneer de speler die de aftrap neemt 
de bal heeft aangeraakt en deze duidelijk 
bewogen heeft. 
b. Wanneer een tweede speler na de aftrap de 
bal heeft aangeraakt. 
c. Wanneer de bal getrapt is en in 
voorwaartse richting beweegt.
d. Wanneer de scheidsrechter het teken voor 
de aftrap heeft gegeven. 

5. Bij welke van de onderstaande 
spelhervattingen mogen 
tegenstanders dichter dan 9,15 meter 
bij de bal staan?
a. De strafschoppen die na afloop een 
beslissing moeten brengen.
b. De strafschop waarvoor de speeltijd wordt 
verlengd. 

c. De indirecte vrije schop voor de 
aanvallende partij in het strafschopgebied 
van de tegenpartij. 
d. De indirecte vrije schop voor de 
aanvallende partij op de lijn van het 
doelgebied van de tegenpartij. 

6. Een speler van de verdedigende 
partij houdt binnen zijn eigen 
strafschopgebied, terwijl de bal 
bij de rechtsbuiten in de omgeving 
van de hoekvlag binnen het veld in 
het spel is, een aanvaller vast. De 
scheidsrechter kent nu:
a. Een indirecte vrije schop voor de 
aanvallende partij toe op de plaats van 
de overtreding, omdat de aanvaller geen 
doelrijpe kans had. 
b. Een strafschop toe. 
c. Een directe vrije schop voor de 
aanvallende partij toe op de plaats waar 
de bal zich bevond op het moment van de 
overtreding en hij geeft de verdediger een 
waarschuwing door het tonen van de gele 
kaart. 
d. Een indirecte vrije schop voor de 
aanvallende partij toe op de plaats waar 
de bal zich bevond op het moment van 
de overtreding en hij geeft de verdediger 
een waarschuwing door het tonen van de 
gele kaart.

7. Een speler die zich op de zijlijn 
bevindt, beledigt op grove wijze 
een wisselspeler van de tegenpartij 
die zich in de dug-out bevindt. 
De scheidsrechter hoort dit en 
onderbreekt hiervoor het spel. Hij 
beslist nu juist als hij:
a. De speler een waarschuwing geeft en het 
spel hervat met een scheidsrechtersbal. 
b. De speler van het veld stuurt en het spel 
hervat met een directe vrije schop. 
c. De speler van het veld stuurt en het spel 
hervat met een indirecte vrije schop. 

d. De speler van het veld stuurt en het spel 
hervat met een scheidsrechtersbal. 

8. Terwijl de bal in het spel is, 
maakt een speler zich schuldig aan 
gewelddadig gedrag tegenover een 
medespeler binnen het speelveld. De 
overtredende speler wordt van het 
speelveld gezonden door het tonen 
van de rode kaart. De scheidsrechter 
hervat het spel met een: 
a. Doelschop.
b. Scheidsrechtersbal.
c. Indirecte vrije schop.
d. Directe vrije schop of strafschop. 

9. Een aanvaller heeft zich naast het 
doel buiten het speelveld begeven 
om zich zodoende aan buitenspel 
te onttrekken. Op het moment dat 
de doelverdediger de bal heeft 
opgevangen, komt deze speler 
weer het speelveld inlopen om te 
voorkomen dat de doelverdediger de 
bal uit zijn handen in het spel kan 
brengen. De scheidsrechter moet nu: 
a. Door laten spelen. 
b. De aanvaller een waarschuwing geven voor 
het zonder toestemming betreden van het 
speelveld en bestraffen met een directe vrije 
schop op de plaats waar hij ingreep in het spel 
c. Een indirecte vrije schop toekennen aan 
de verdedigende partij en de aanvaller een 
waarschuwing geven. 
d. De aanvaller alsnog bestraffen met een 
indirecte vrije schop wegens buitenspel en de 
aanvaller een waarschuwing geven. 

10. De doelverdediger heeft, op de 
grond liggend, nog één vinger op de 
bal. Mag de bal nu worden gespeeld?
a. Alleen door een tegenstander.
b. Alleen door een medespeler. 
c. De bal mag niet meer worden gespeeld.
d. De bal mag door iedereen worden gespeeld.

Spelregeltest Je vindt de antwoorden 
op pagina 29

Door Rob Berger
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Guido Hoffman
Postbus 212

2910 AE NiEuwErkErk AAN dEN iJssEl
06 513 13 307

guido@lEAsEbEwust.Nl

www.leasebewust.nl www.goud-bhv.nl

0180-318222

goud bedrijfshuisvesting

is dé deskundige op het gebied

van regionale huisvesting.

kijk voor een uitgebreid aanbod op:

www.goud-bhv.nl

Goud Adv Hitland 92x127.indd   3 16-02-2010   09:25:57

BESTELWAGENDELEN.NL
TWIGTTRUCKS.NL
VANSHARE.NL

Onderdeel van de Twigt Automotive groep
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ermijn ver
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Short L
ease

Twigt-kwart.indd   1 18-9-2015   10:36:53
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“We zien het als beloning van de club”

De jonge trainers zijn trots op het 
diploma en zien het als een opstapje 
dat nodig is voor verdere stappen in het 
trainersvak. “Het was een leuke cursus, 
maar stelde ook weer niet heel veel voor. 
Het niveauverschil in de groep was groot. 
De trainer van ADO JO15-1 was erbij, en 
ook de trainer van Pernis JO11, dat derde 
klasse speelt. Dat heeft toch wel effect op 
de opleiding.”

Erik en Floris hebben al meerdere 
jaren ervaring in het trainersvak. Erik 
vertelt dat ik, de interviewer, hem 
prikkelde om trainer te worden. “Op een 
kampioensfeest van het eerste hadden 
we allemaal wat gedronken en spraken 
we elkaar. Jij was D-coördinator en zocht 
trainers voor het nieuwe seizoen voor 
de D-pupillen. Ik ben toen samen met 
Jordy van Herpen de D8 gaan trainen, 
het team van mijn broertje Simon. Het 
jaar erna vroeg John Hazebroek me 
om assistent van Nick van der Burg bij 
de D2 te worden. Ik vind het echt leuk, 
het is ontspanning voor me naast mijn 
Pre Master Transport Infrastructuur 
en Logistiek aan de TU Delft. Ik ben nu 
assistent van Bart Meeske bij JO13-1. Ik 
wil nog jaren door als trainer.”

Ook bij Floris Galenkamp speelt Jordy 
van Herpen een belangrijke rol aan het 
begin van zijn trainerscarrière. “Ik was 
17 en moest stoppen door een blessure 
aan mijn elleboog. Vrienden Jim Parie 
en Jordy van Herpen waren trainer van 
de D4 en vroegen of ik ze wilde helpen. 
Daarvoor was ik trouwens ook al vier jaar 
keeperstrainer met Leon Aantjes van de 
E- en F-selectie. Jordy en Jim stopten, 
maar ik wilde hogerop. Dat heb ik bij 
Rob van den Berg aangegeven. Ik wilde 
een 11 tegen 11-team, Rob adviseerde 
om te beginnen bij de E3, omdat dit 
beter is voor mijn ontwikkeling. Ik vroeg 
Stefan Berwald of hij samen met mij 
trainer wilde worden, dat werd een mooi 
trainersduo. Ik ben nu trainer van JO12-1, 
dat in de JO13-competitie op groot veld 
speelt. Ik weet niet waar mijn top als 
trainer ligt, soms zie ik me wel als trainer 

van een eerste jeugdteam van een BVO in 
de toekomst.”

Erik en Floris zien het als een mooie 
beloning van de club dat zij de opleiding 
mochten doen. “De club investeert in 
ons, dat zien we als waardering. We 
tekenen wel een contract, dat we als we de 
opleiding doen zeker twee seizoen trainer 
bij vv Nieuwerkerk blijven. Dat zijn we 
natuurlijk van plan. We hebben mooie 

lichtingen onder onze hoede en het niveau 
van de jeugd van Nieuwerkerk gaat steeds 
verder omhoog. De cursus draagt daar ook 
aan bij. We hebben vooral geleerd om een 
training op te bouwen vanuit een bepaalde 
probleemstelling. Alle oefeningen 
waren gericht op tactische problemen, 
bijvoorbeeld dat je een oplossing moet 
zoeken als de laatste man inschuift. Daar 
moet je dan een tactische training voor 
verzinnen, die gaven we aan de groep 
van Floris. Een  belangrijk leerpunt is 
dat als je bijvoorbeeld de aanvallende 
partij iets wilt leren, dat je het deel van de 
groep dat de verdedigende partij nadoet 
eerst heel goed moet instrueren. Andere 
trainers en Danny Mulder, onze docent 
geven dan feedback. De jongens vonden 
de trainingen trouwens vreselijk, omdat 
ze vaak stilstaan als we wat uitleggen. We 
willen ze nogmaals hartelijk bedanken.”

Floris Galenkamp (21) en Erik Prinsen (24) haalden twee maanden 

geleden hun trainersdiploma, Uefa C Youth om precies te zijn. 

“Ook Howard Nedd heeft het diploma gehaald. Omdat wij 

dezelfde begeleider als Howard hadden, en Howard wegens 

familieomstandigheden naar Aruba moest, haalden wij het diploma iets 

eerder dan Tim van Stigt. Tim is nog bezig met de opleiding.”

Door Marcel de Dood
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Postbus 292
2910 AG Nieuwerkerk a/d IJssel
E: maten204@planet.nl
M: 06-25024526

• Onderhoud en beheer van (platte) daken

   • Onderhoudscontracten

      • Dak inspecties

         • Nieuwbouw werken

            • Renovatie van daken

               • Terras afwerkingen

                  • Parkeerdaken

                     • Daktuinen

                        • Bitumen en kunststofdaken

Alle adviezen en offertes zijn geheel vrijblijvend en voldoen 
aan de laatste richtlijnen en voorschriften Vebidak/BDA

Zuidplas Dakbedekkingen.indd   1 14-8-2013   10:33:32

Postbus 292
2910 AG Nieuwerkerk a/d IJssel
E: info@zuidplasdakbedekkingen.nl
M: 06-25024526

• Onderhoud en beheer van (platte) daken

   • Onderhoudscontracten

      • Dak inspecties

         • Nieuwbouw werken

            • Renovatie van daken

               • Terras afwerkingen

                  • Parkeerdaken

                     • Daktuinen

                        • Bitumen en kunststofdaken

Alle adviezen en offertes zijn geheel vrijblijvend en voldoen 
aan de laatste richtlijnen en voorschriften Vebidak/BDA

0141575.pdf   1 9-2-2015   17:03:38

Plaatwerk • Kentekenplaten • Remslangen 
maken • Remleidingen maken • 

Training/Cursus • Digitaal bestellen • 
Trommels/schrijven draaien • De slijtage 

delen • Cilinderkop vlakken • Remschoenen 
bekleden • Gereedschappen • Olie & 

vloeistoffen • Accessoires • Banden & 
Velgen • Equipment • Garage concepten • 

Plaatwerk • Kentekenplaten • Remslangen 
maken • Remleidingen maken • 

Training/Cursus • Digitaal bestellen • 
Trommels/schrijven draaien • De slijtage delen 

• Cilinderkop vlakken • Remschoenen bekleden 
• Gereedschappen • Olie & vloeistoffen • 

Accessoires • Banden & Velgen• Equipment • 
Garage concepten • Plaatwerk • Kentekenplaten 

• Remslangen maken • Remleidingen maken • 
Training/Cursus • Digitaal bestellen • 

Trommels/schrijven draaien • De slijtage delen • 
Cilinderkop vlakken • Remschoenen bekleden • 

Gereedschappen • Olie & vloeistoffen • Accessoi-
res • Banden & Velgen • Equipment •Garage 

concepten • Plaatwerk • Kentekenplaten • Remslan-
gen maken • Remleidingen maken • Training/Cursus 

WWW.HOFLANDBV.NL

0111354.pdf   1 4-9-2013   10:30:28

UW PARTNER IN ZAKEN

Persoonlijke

betrokkenheid

met oog voor detail

Kantooradres: Paulusweg 137 • Hendrik-Ido-Ambacht

Postadressen: Postbus 280 • 2910 AG  Nieuwerkerk a/d IJssel • Postbus 9 • 3340 AA  Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon: 078 - 68 33 200 • 0180 - 32 31 31 • Email: info@v2n.nl • Internet: www.v2n.nl
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Joshua Hoornweg - JO9-1
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Christian Motta - JO17-4
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www.camozzi.nl 

 

u (Sport)fysiotherapie
u Manuele therapie
u Acupunctuur/Dry needling
u Looptherapie/Claudicationet
u Revalidatie

Kerklaan 53a, Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-323243 •  E: jvanstreun@vanstreunfysiotherapie.nl

www.fysiotherapievanstreun.nl

dekvloeren
kunstharsvloeren
(project)stoffering

Transportstraat 51
Bergambacht
Tel. 0182 - 34 16 94

www.magnavloeren.nl

Uw vloer, onze inzet

Wij bieden al ruim 65 jaar 
totaal oplossingen voor vloeren. 
Van dekvloer tot vloer afwerking 
in de vorm van kunst harsvloeren 
en stoffering. Het leggen wordt 
voorafgegaan door deskundig advies 
op maat, om optimaal en jarenlang 
intensief gebruik van de vloer te 
kunnen garanderen. Onze totaal-
aanpak zorgt voor de perfecte vloer, 
voor elke toepassing. 
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Autospuit- en Plaatwerkerij voor personen- en bedrijfswagens
Gratis vervangend vervoer

DAKA.NL

SPAAR 4% MET DE
DAKA VIP-APP 
NIEUWE MEMBERS
€5 STARTTEGOED 
DAKA.NL/VIP-APP

LID VAN VV NIEUWERKERK?

OP VOETBALSCHOENEN EN VOETBALACCESSOIRES
ONTVANG 10% LEDENKORTING

WE LOVE 
FOOTBALL

Novosan b.v. • P.O. Box 358 • 2740 AJ  Waddinxveen • The Netherlands  
www. novosan.com • info@novosan.com • Phone +31 182 614 550 • Fax +31 182 618 008

n o v o l i n  i m p r e g n a t e d  f l o o r c l o t h s
n o v o c l e a n  u l t r a  m i c r o f i b e r  c l o t h s

n o v o n e t  c l e a n i n g  c l o t h s 

your partner in cleaning cloths
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VERHUUR
 ✓ Mobiele kranen    ✓ Rupskranen

    ✓ Hoogwerkers    ✓ Verreikers    ✓ Heftrucks
    ✓ Vuil- en magazijncontainers

DEMONTAGE TECHNISCHE INSTALLATIES

INTERN TRANSPORT

Klopperman 1
2292 JE Wateringen

Blansjaar

0900 - Blansjaar

Telefoon (0174) 63 80 20
Telefax (0174) 63 80 21

HANDELSDRUKWERK - FAMILIEDRUKWERK
RECLAMEDRUKWERK - GIFTS EN PRESENTS

WWW.BAAS-DRUKKERIJ.NL
TEL. 0180-312124

DRUKKERIJ BAAS
DORPSSTRAAT 28C

2912 CB NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
TEL. 0180-312124 - INFO@BAAS-DRUKKERIJ.NL

WWW.BAAS-DRUKKERIJ.NL

shoeby.nl Reigerhof 77, Nieuwerkerk a/d IJssel

#alleaandacht voor

fashion musthaves
voor dames, heren en kids

shoeby.nl Reigerhof 77, Nieuwerkerk a/d IJssel

#alleaandacht voor

fashion musthaves
voor dames, heren en kids
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Donna van 
der Meulen

PROFIEL VAN... 

Youtube 

Shane 
Kluivert

Teams en spelers 
in het zonnetje

Nikki de Buck JO1-9

Andy Steenbergen JO10-6

Februari JO12-4

Levi Boer JO8-1

Januari JO12-01

Leeftijd 11 jaar
School Tangram (Nesselande), groep 8.
Team MO13-01 (elftal)
Kwaliteit Ik ben keeper. Ik ben heel goed in 
duiken en in uitkomen. Als ik iets beter moet 
doen is dat het uitschieten. Ik doe dat soms 
wat te gehaast.
Tips voor je trainers (Patrick van der 
Meulen (vader) en Judith Schuurman) 
Het is goed dat ze steeds verschillende 
oefeningen doen. Ik wil wel graag dat ik er 
meer bij betrokken wordt als keepster.
Favoriete Club Ajax en in buitenland 
AS Roma.
Kunst- of echt gras Echt gras, voor mij 
hoeft kunstgras niet
Blessures Ik heb knie problemen gehad en 
ongeveer twee maanden niet gevoetbald. Ik 
ben nu weer helemaal hersteld.
In welk shirt train je het liefst? 
Het mooie shirt van AS Roma
Favoriete game Fifa 2018 en veel Youtube 
kijken.
Tip voor Nieuwerkerk Gewoon alles zo 
laten, het is al perfect zo.

Goalgetter nummer 3 - maart 2019
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Bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal zorgt de evenementen-commissie 
ervoor dat spelers of hele teams in het zonnetje worden gezet. Levi Boer, 
Andy Steenbergen, Nikki de Buck en de teams JO12-1 en JO12-4 hadden een 
geweldige middag. En natuurlijk zagen ze Nieuwerkerk 1 winnen!

Shane Kluivert heeft een veel 
bekeken youtube-kanaal waar je ook 
voetbalskills kan leren. Heb je ook 
een Youtube-kanaal? Stuur de link 
naar marceldedood@gmail.com, 
dan helpen wij het groot te maken!

Door ed van Beuningen
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 SCHOORSTEENTECHNIEK
 ...EN MEER

Hoogeveenenweg 5

Postbus 224

NL-2910 AE Nieuwerkerk a/d IJssel

TEL +31(0)180 312388

SITE www.schoorsteen.nl

Internationaal Transportbedrijf A.J. Sonneveldt bv

Hoofdweg 111

3067 GC Rotterdam

010 - 420 12 42

0653-277 133

0120028.pdf   1 22-7-2014   10:28:22
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vv Nieuwerkerk in
de social media

GoalGetter_maart2019.indd   23 18-3-2019   15:57:52



Kofflard-Gerritsen

www.watkostmijnboekhouding.nu

Joost H.M. Kofflard
account manager

Kleiweg 146 - 3051 SH Rotterdam
Tel. (010) 422 60 22

e-mail kofflard@kofflard-gerritsen.nl

ORANGE MOTORS.
DE NIEUWE OPEL DEALER 
VAN ROTTERDAM 
EN OMSTREKEN.

U bent van harte welkom in ons nieuwe  
pand aan de Aploniastraat in Rotterdam  
of in een van onze andere vestigingen. 

Kijk voor meer informatie op  
orangemotors.nl

Orange Motors Eef en Huub Rotterdam 
Aploniastraat 14-18, 3084 CC Rotterdam 

Orange Motors Eef en Huub Capelle 
Klaverbaan 22, 2908 KD Capelle a/d IJssel 

Orange Motors Eef en Huub Berkel 
Raadhuislaan 30, 2651 DB Berkel en Rodenrijs

Orange Motors P.A. van der Kooij Westland 
Klompenmakerstraat 51, 2672 GA Naaldwijk 

Orange Motors P.A. van der Kooij Schiedam 
’s-Gravelandseweg 383, 3125 BJ Schiedam

Orange Motors P.A. van der Kooij Hoogvliet 
Hoefsmidstraat 2, 3194 AA Hoogvliet 
(service vestiging)
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De goede pass moet door het doolhof om JO8-2 te 
laten juichen. Kun jij de weg voor de bal vinden?

Goalgetter nummer 3 - maart 2019

OPLOSSING OP PAGINA 29Zoek de 7 verschillen

Doolhof

Rebus
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Adviseert & 
Installeert

GORDIJNEN
TAPIJT
PVC VLOEREN
LAMINAAT
RAAMDECORATIE

OF KIJK OP
http://www.lindeinterieurs.nl/vvnieuwerkerk

En nog veel meer woningsto�ering

VRAAG NAAR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN VOOR 
DE LEDEN VAN VV NIEUWERKERK
KOM NAAR ONZE WINKEL 
OP DE DORPSSTRAAT 26 NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Tel. 0180 -312434 

Raadhuisplein 30-31 • 2914 KM  Nieuwerkerk aan den IJssel • tel. +31 (0) 180 - 324842

WWW.IHOBBY.NL

meer dan alleen een hobbywinkel

meer dan alleen een hobbywinkel

Openingstijden
Ma. 13:00 - 17:30 uur

Di. t/m Vr. 09:30 - 17:30 uur
Za. 09:30 - 17:00 uur

Voor alle leeftijden
van 1 tot 101 jaar

Meer dan 1001 
hobby ideeën

Meer dan 10.001 
artikelen op voorraad

Kwaliteitsdrukwerk 
met de juiste impact

printpowermedia.nl
Quality Printing

Adv PPM voetbalblad.indd   1 26-06-14   14:06

GoalGetter_maart2019.indd   26 18-3-2019   15:57:58



Blessuretijd
“Ik wil niet een heel jaar moeten revalideren”

Het praktijkexamen is voor het MBO Au-
totechniek en doet Daan Schurink (20) zes 
maanden later. Sinds hij als kleine jongen 
bij opa Dijksman aan de ’s Gravenweg 
komt, is Daan net als opa gek van auto’s. 
“Opa restaureert oldtimers, ik mocht altijd 
helpen met sleutelen, zelfs aan de mooiste 
auto. Dat is de Willys Overland. Na de 
basisschool heb ik het even op het Emmaus 

geprobeerd, maar ik wist al snel dat hele 
dagen in de boeken niks voor mij is. Op 
Thorbecke liep ik via Gert Jan Mast stage 
bij Breeman en daar ben ik nu vast aan het 
werk naast mijn school. Ik ga nu deeltijd 
het HBO Autotechniek doen, dan kan ik 
richting ontwikkeling of design. En lukt dat 
niet, dan vind ik mijn weg wel, als het maar 
met auto’s is. Ik ben het enige kleinkind 
van opa Dijksman en we delen de passie 
voor auto’s. We hebben samen al meerdere 
rally’s met oldtimers gereden. Nu rijd ik, 
opa is 87 en kijkt lekker om zich heen en 
heeft tijd om een beetje te lullen. Ook die 
passie deel ik met hem.”

Een week na de glijpartij wordt Daan 
geopereerd. Hij krijgt een plaatje in zijn 
enkel. “De revalidatie ging goed, ik kon 
eigenlijk alles weer, maar de wond bleek 
ontstoken. Toen moest toch het plaatje er 
uit, want dat was de oorzaak ervan. Na 
die operatie moest ik opnieuw beginnen 
en weer was de wond ontstoken. Gelukkig 
sloeg toen een antibioticakuur wel aan en 
was het eindelijk voorbij.”

Daan heeft besloten om zijn voetbalcar-
rière niet te vervolgen. “Ik was nooit zo’n 
ster, ik ben enkele jaren keeper geweest, 
dat ging me beter af. Toen ik met een 
andere keeper in het team kwam, ging ik 
weer voetballen. Altijd als laatste man in 
een van de laagste teams. We gingen met 
een grote groep over naar de senioren en 
zijn nu Zaterdag 7. Ik had al vaker last 
van mijn knie, uit een onderzoek bleek 
dat mijn hamstring niet goed meer aan 
mijn kniegewricht vastzit. Daardoor 
zakte ik best vaak door mijn knie. Nu 
dat met die enkel erbij, gecombineerd 
met mijn niveau. Het lijkt me beter om te 
stoppen, ik wil niet iets oplopen om een 
jaar te moeten revalideren. Ik ben nu de 
vaste scheidsrechter van het team. En ik 
probeer hard te lopen. Mijn nieuwe sport 
is schieten, maar daar word je niet echt 
fitter van.”

“Toen ik een jaar of 12 was floot ik al de 
pupillen. Dat vond ik echt leuk, ik vind 
het een mooie rol om eerlijk te fluiten en 
voor een leuke wedstrijd te zorgen. Op 
een gegeven moment stopte ik ermee. 
Het is nu leuk om bij mijn eigen team 
scheidsrechter te zijn. Dat doe ik ook zo 
eerlijk mogelijk, al herkent niet iedereen 
dat. Ik was zelf ook een rat in het veld, 
kon nooit mijn mond houden. Dus ik snap 
spelers wel, al moet het op een bepaald 
moment wel stoppen. Het is leuk om zo bij 
het team te blijven, ik doe ook trainingen 
mee met de loopoefeningen en met 
balletjes aangeven. Ik blijf toch de zoon 
van Rob en Helma Schurink, dan kun je 
niet zonder de club.”

“Dat kost me mijn praktijkexamen en de wintersport.” Daan zit in een korte 

broek en een kakkertruitje alleen in de tuin bij een vriend met het akelige gevoel 

dat zijn rechterenkel is gebroken. Hij hoorde de knak. Het was druk bij de 

WC op het themafeestje. Ik pis wel in de sloot, dacht Daan. Hij glijdt uit in de 

voortuin en zit op een vreemde manier bovenop zijn voet. Hij probeert op te 

staan, valt, trekt zich weer op en hinkelt naar binnen. Lijkbleek stort hij neer op 

de bank. Inderdaad, geen praktijkexamen en geen wintersport. Een vriend, 

verpleger in opleiding constateert op de bank al dat zijn enkel is gebroken.

Het onderbeen bestaat uit twee lange 
botten, het scheenbeen en het kuitbeen. 
Het enkelgewricht wordt gevormd door de 
onderste uiteinden van het scheenbeen, 
het kuitbeen en een bot van de voet, 
sprongbeen genaamd. Een onderbeen- of 
enkelbreuk betreft de breuk van een of 
meer van de genoemde botten. Bij Daan is 
het kuitbeen gebroken..

Een enkelbreuk komt het meest voor doordat 
iemand zijn enkel verdraait, waarbij de 
voet stevig op de grond staat terwijl het 
lichaam plotseling draait. Bij zo’n rare 
val van Daan, kan zo’n kracht op de enkel 

komen, dat die breekt. De behandeling van 
onderbeen- of enkelbreuken hangt af van de 
ernst van het letsel en het type breuk. Tot de 
behandelingsmethoden behoren het tijdelijk 
vastzetten van het been met behulp van een 
spalk of een gipsverband, en een operatie. 
Tijdens de operatie worden de botfragmenten 
weer op hun normale positie teruggezet. 
Ze kunnen binnen in het lichaam bij elkaar 
worden gehouden met hulpmiddelen, zoals 
schroeven, platen, draden, stiften en pennen 
(inwendige fixatie). Als de botten niet zijn 
verschoven, kan een beenbreuk worden 
behandeld door het getroffen been tijdelijk 
vast te zetten met een gipsverband of een 

spalk. Zo’n behandeling zonder operatie 
wordt een conservatieve behandeling 
genoemd. 

Bij conservatief beleid of nadat gips 
verwijderd is, kan er gestart worden 
met fysiotherapie. Belangrijk is om de 
bewegelijkheid van de enkel te verbeteren 
om weer goed te gaan lopen. Afhankelijk van 
wat de patiënt wil bereiken kan er worden 
toegewerkt naar het oude sportniveau. In 
Daan zijn geval kiest hij ervoor om niet zo ver 
te gaan. Een begrijpelijke keuze, want het kan 
inderdaad een jaar duren. Gelukkig blijft hij 
actief met hardlopen en als scheidsrechter.

Gebroken enkel – Kevin Neleman

Door Marcel de Dood
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SCHOONMAAKONDERHOUD • GLASREINIGING • GEVELREINIGING

VLOERONDERHOUD • SPECIALISTISCH SCHOONMAAKWERK

Een schone werkruimte, 
daar word je écht vrolijk van.

Dorpsstraat 39
Nieuwerkerk a/d IJssel

0180 - 317 556
www.van-s.nl

CHINEES INDISCH
SPECIALITEITEN RESTAURANT

De Chinese Muur

Bij besteding van elke € 5,00 krijgt u 1 stempel,
bij € 10,00 2 stempels, enz.

WINKELCENTRUM REIGERHOF 59
2914 KC NIEUWERKERK A/D IJSSEL

TEL. 0180 - 31 77 73

Airconditioning
Wij zijn het hele jaar geopend, ook op 

oudejaarsavond, Kerstmis en Nieuwjaarsdag

Wij verzorgen ook uw catering vanaf 15 personen

Elke dag geopend van 16.00 - 21.30 uur
iedere vrijdag t/m zondag warm doorlopend bu� et 

(ook à la carte) (ook op feestdagen)

Goede snelle bediening

Ons restaurant hee�  een capaciteit van 
100 personen met veel parkeerruimte

ORIGINELE CHINESE KEUKEN MET 
DE BESTE KWALITEIT 

Onze a� aalgerechten worden op speciale wijze verpakt

www.dechinesemuur.org

De Chinese Muur.indd   1 12-9-2013   10:13:28
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Zelf ben ik een stuk progressiever in 
mogelijke aanpassingen van de regels. Het 
neerhalen van een doorgebroken speler, 
zou van mij altijd een penalty mogen zijn 
en een overtreding in het strafschopgebied 
waar geen doelkans wordt ontnomen een 
indirecte vrije trap. Maar ja, ik ben maar een 
scheidsrechter in het jeugdvoetbal, dus volg 
ik de regels die gelden. Hoewel, stiekem wil 
ik er in de geest van de wedstrijd best van 
afwijken.

Wat verandert er dan wel komend seizoen? 
Hier volgen de belangrijkste veranderingen.
 
Spelers die gewisseld worden dienen 
het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of 
achterlijn te verlaten en niet, zoals nu, 
bij de middellijn aan de zijkant van 
het veld. Op die manier kan tijdrekken 
worden voorkomen.

Een prima regel, die ik als het kan ook al 
toepas. Zeker als een speler geblesseerd aan 
de andere kant van het veld ligt, moet hij er 
uit bij de dichtstbijzijnde plek. Toch ben ik 
benieuwd naar de handhaving. Er zijn veel 
regels als deze, zoals “aanraken van de bal 
na fluiten van de scheidsrechter is geel” of 
“de keeper mag maar zes seconden de bal 
vasthouden” die niet worden gehandhaafd. 
Gaat vanaf nu de scheidsrechter de (tweede) 

gele kaart trekken voor de speler die toch 
tijdrekkend het veld verlaat. Ik twijfel daar 
sterk aan.

Het is niet meer toegestaan om als 
aanvaller in de muur van de tegen-
stander te staan bij een vrije trap. 
Zodoende tracht de aanvallende partij 
nu nog het zicht van de doelman te be-
lemmeren. Aanvallers moeten vanaf 
volgend seizoen minstens een meter 
van de muur verwijderd zijn

Voor 99,9% van de voetballers in de wereld 
gaat er niks veranderen. In de jeugdwed-
strijden die ik fluit heb ik nog niet gezien 
dat spelers van de aanvallende partij in de 
muur gaan staan. Er lijken me belangrijker 
problemen om op te lossen.

Bij een handsbal in een aanvallende 
situatie is de intentie ervan niet meer 
relevant. Hands is hands. Bij een 
handsbal in een verdedigende situatie 
is het meestal een overtreding, dus 
blijft het interpretatie van de scheids-
rechter.

Ik zal u de uitleg van de spelregelcommissie 
besparen. We kennen alle discussies over 
verdedigende situaties over hands en die zul-
len we houden. Het is aan de scheidsrechter, 
dus als iedereen zich realiseert dat hij het 
met de beslissing eens of juist oneens zou 
zijn, als die aan de andere kant van het veld 
was genomen, dan houden we het samen 
gezellig.

Bij een doeltrap is het voor de ontvan-
ger niet meer verplicht om de bal pas 
aan te raken buiten het eigen zestien-
metergebied. De doelman kan zijn 
medespeler dus ook binnen het eigen 
strafschopgebied bereiken.

Een prima wijziging. Als scheidsrechter 
voelde je je toch altijd bezwaard als je de 
doeltrap moest laten overnemen of als je op-
zettelijk spelbederf als de verdediger onder 
druk werd gezet en opzettelijk de bal binnen 
het strafschopgebied aannam niet kon be-
straffen. Want dan werd het overnemen.

De overige spelregelwijzigingen zitten in de 
categorie Het zal wel. Zoals dat de keeper de 
doelpaal niet mag aanraken bij een penalty. 
En als hij dat wel doet dan? Moet de scheids-
rechter dan met geel wapperen? Bedenk bij 
alles: ook de scheidsrechter kan er wel eens 
naast zitten. Dat doet hij niet expres, dus 
wees blij dat hij er is, respecteer zijn beslis-
singen en bedank hem na de wedstrijd.

Komend seizoen veranderen er ruim 
30(!) spelregels in het voetbal. We 
kennen de Internationale spelregel-
commissie (IFAB) als conservatief. 
Voetbal is met de huidige regels de 
meest populaire sport ter wereld 
geworden, dus er zal vast heel veel 
goed zijn. Gelijk hebben ze.

Door Marcel de Dood
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Scheidsrechtersbal

oplossing rebus: WIj zIjN WeL kLAAR Met ReGeN eN StORM. VOetBALLeN IN Het VOORjAAR IS VeeL LeukeR. kOM MAAR OP Met Het zONNetje.

antwoorden spelregelquiz: 1-D; 2-D; 3-c; 4-A; 5-D; 6-B; 7-c; 8-D; 9-B; 10-B

Ik had voor deze editie van de Goalgetter 
nog geen stukje klaar liggen en vraag aan 
Sebastiaan welk onderwerp hij leuk zou 
vinden om een keer terug te lezen van een 
voetbalmoeder. Nou het verschil tussen 
een voetbalmoeder en een voetbalvader 
lijkt mij wel leuk. Oké het wordt dus 
voetbalmoeder vs voetbalvader. Zit daar 
eigenlijk nog wel zoveel verschil tussen? 
Vroeger stonden vaders langs de lijn 
te “coachen” en te discussiëren over de 
deskundigheid van de scheidsrechter. 
Daar zijn wij moeders tegenwoordig ook 
heel goed in geworden. Vroeger waren 
het de vaders die moesten rijden bij de 
uitwedstrijden maar het blijkt dat ook 
moeders best een aardig stukje kunnen 
autorijden. Vroeger wasten de moeders alle 
tenues, maar de vaders draaien nu net zo 
makkelijk een wasje. Is er dan eigenlijk nog 
wel een verschil tussen een voetbalmoeder 
en een voetbalvader, vraag ik aan 
Sebastiaan. Zeker wel, is zijn antwoord en 
stiekem weet ik precies wat hij daarmee 
bedoelt. En dat maakt mij blij, want dat is 
precies de voetbalmoeder die ik wil zijn.

Voetbalmoeder 
VS Voetbalvader

Door Gabriëlla Bik
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Met Sanare woont u Veilig en 
Verzorgd  Thuis van huishoudelijke 
hulp tot verpleging en verzorging. 

Meer weten? Bel 0180 – 310 180 
info@sanare.nl • www.viverewonen.nl

100%
vergoed

Tuinconcept

Tel.:  +31(0)6-44220122

Tuincreatie tot realisatie
Tuinontwerp - Tuinaanleg - Tuinonderhoud

advertentie 1-4 pagina.indd   1 18-3-2014   20:28:110119589.indd   1 19-3-2014   10:40:24

vers, vriendelijk en voordelig
voor al uw dagelijkse

boodschappen!J

Jan Verkaik, Kerklaan 67 Nieuwerkerk a/d IJssel
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100%voetbal Capelle   |   Koperwiek 39   |   2903 AD   |   010 - 45 178 10

DE NIEUWSTE VOETBALSCHOENEN

DE NIEUWSTE CLUB-, LANDEN EN TEAMWEAR KLEDING

 

Leef je sport en sport laat je leven! 
Wil jij het hoogste in de sport bereiken? Leer en train je 
mentale vaardigheden om het optimale uit jezelf te halen. 

Kies je eigen leven!  
Leef jij je eigen leven of laat je het maar gebeuren en lijk 
je geen invloed te hebben op je eigen leven? Durf keuzes 
te maken en ga voor wat jou gelukkig maakt.  
 

Tijdens coachsessies leer je jezelf met behulp 
van o.a. praktische technieken &             
oefeningen in beweging te zetten.  

06 – 422 800 69 

info@geluk-kick.nl 

www.geluk-kick.nl 

Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties 
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

• Korte contracten;

• Alle kantoren worden turn key opgeleverd;

• Glasvezel internet;

• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  

NL

Kantoorhuur.indd   1 28-08-18   13:45

betaaloplossingen

Uw partner in betaaloplossingen van:
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Verzekeringen

Hypotheken

Employee Benefi ts

Pensioenen

Bankzaken

Den Ouden 
Assurantiën B.V.

Kroonkruid 38
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-312177
E-mail:  info@doa.nl
Internet: www.doa.nl

Een kampioenschap kunnen wij 
u niet verzekeren, voor de rest WWW.DOA.NL
Trotse hoofdsponsor vvNieuwerkerk
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