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Verenigingsinformatie

Bestuur

Voorzitter
Hans Jeroense 06-53293877

Secretaris en vice voorzitter
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

Technische zaken

Voorzitter:
Rob van de Berg   06-82137902 

Hoofd Jeugd Opleidingen
Raoul Graham  06-10405199

Opleidingsmanager-mental coach
Paul de Willigen 06-42280069

Hoofd Jeugdscouting
Ron Reith 06-47303986

Jeugdbestuur

Voorzitter 
Hein de Jong  06-10487685

Jeugdcoördinatoren 

JO 19 Pascal Bek 06-46133146
JO 17 Pascal Bek 06-46133146
JO 15 Pascal Bek 06-46133146
JO 13 Jacqueline 
van Bergen Bravenboer     06-40848031
JO 13 Freek de Jong  06-15023762

JO 11 Ralph Maassen 06-51473126
JO 10 Ralph Maassen 06-51473126
JO 09 Peter Schoneveld 06-27108450 
JO 08 Peter Schoneveld 06-27108450
JO 07 Sandra de Jong 06-22773061 
Dames/meiden 
René de Pee 06-37193209 

Wedstrijdsecretarissen

Senioren (niet selectie teams)
Remco Verkuil   06-18170297

Junioren
Jenny Kiontke   0180-317066

Pupillen
Ruta Koolhaas  06-48251935

Overige commissies 

Materialen
Martin de Graaff  06-13805345

Kantine
Ton Boonekamp  0180 313812 /  
 06-12089788

Normen en waarden
Voorzitter Ton Verkaik  0180-318986              

Scheidsrechters
Voorzitter Rob Berger (a.i.) 06-14933885

Sponsorzaken
Marco van Zwol  06-55243370
Rob de Bruijn  06-24654328

Toernooien jeugd
Anita van IJsseldijk 06-30622010

Trimvoetbal
Joost Kofflard  06-54356655

Goalgetter/Redactie
Marcel de Dood          06-27086442

Winkel
Martin de Graaff  06-13805345

Contributies/Administratie
Peter Beijl  0180-313812

Diversen
Accommodatie
Hoofdveld (kunstgras) met overdekte 
tribune voor ca. 200 personen
Hiernaast : 2 grasvelden, 3 kunstgrasvelden 
en 1 grastrainingsveld

v.v. Nieuwerkerk
ca. 1900 leden
Opgericht: 20 juli 1929
Shirt: rood
Broek: zwart
Kousen: rood/zwart

Ereleden
Leen Aantjes †, Koos Honkoop †,      
Adriaan de Jong †, Wim Karman †, 
Frans de Groot, René Vis
Hans Jeroense en Rob de Bruijn

Colofon

Presentatiegids vv Nieuwerkerk
19e jaargang - Oplage 1500 

Eindredactie: Rob de Bruijn
Interviews: Marcel de Dood
Fotografie: Cornne Verkuil
Acquisitie: Rob de Bruijn 
Bezorging: Kees Nederpelt
Vormgeving: Niels Versteege
Media partner: 

 www.zpress.nl
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NIEUWE
COLLECTIE

by 
shoeby

WINKELCENTRUM NESSELANDE, MALTAPLEIN 55, ROTTERDAM
WINKELCENTRUM REIGERHOF 77, NIEUWERKERK A/D IJSSEL SHOEBYFASHION.COM

  

 

www.camozzi.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
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“De eerste keer dat
ik met tegenzin naar de
club ga, stop ik meteen.”

“Mijn tweelingbroer Lex en ik brachten voetbal in ons gezin. 
Mijn vader Ton was druk met de kerk en met TMR, de 
groothandel in materialen voor de installatiebranche, die ik 
van hem heb overgenomen. Lex en ik gingen bij Alexandria 
voetballen, ik was de rechtsback net als mijn zoon Stefan. Het 
bestuurlijke zat er al vroeg in bij ons. Op ons 16e waren we 
samen pupillensecretaris. We bleven bestuurswerk doen naast 
het voetballen.”

“Ik verhuisde naar de Britsezoom in Nieuwerkerk. Mijn 
vrouw Lianne overtuigde me dat het beter was om Stefan op 
Nieuwerkerk te doen. We woonden er bijna naast. Ik werd 
trainer van zijn team, maar was tegelijkertijd technische man 
en hoofdtrainer bij Alexandria. Het was tijd om te kiezen. 
En gelukkig koos ik voor Nieuwerkerk. Wat een mooie club 
hebben we.”

“Op een gegeven moment was Lex voorzitter bij Alexandria 
en ik bij Nieuwerkerk. We belden elkaar elke dag. Over 
Feyenoord, onze clubs, het werk, van alles. Vier jaar geleden 
moest Alexandria een degradatiewedstrijd spelen. Normaal 
belde Lex me binnen vijf minuten na afloop, maar die dag 
niet. Ik zag dat hij al sinds half tien ’s ochtends niet online 
was geweest. “Hij is dood, dat kan niet anders.” Dat was mijn 
eerste reactie. We gingen naar zijn huis en troffen hem dood 
aan. Ik mis hem nog elke dag, maar heb het nu geaccepteerd. 
Ik kijk nu terug op alle mooie herinneringen die we delen. 
Als tweeling maak je leuke dingen mee, we hebben wel eens 
meisjes verwisseld.”

“Ik heb het nog elke dag naar mijn zin op de club. De eerste 
keer dat ik met tegenzin naar de club ga, stop ik ook meteen. 
Ik hoop dat dat voor iedereen geldt. Mijn grootste motivatie 
als voorzitter is toch om het iedereen naar de zin te maken. De 
komende jaren ga ik de groothandel overdragen aan Stefan, 
hij doet het geweldig. Met de club werken we weer goed samen 
met de gemeente. We merken goed dat Jan Verbeek weer terug 
is als wethouder. De gemeente heeft berekend dat we zullen 
doorgroeien naar 2400 leden. Daar moeten de organisatie en 
het complex klaar voor zijn. Als de leden me daarvoor nodig 
hebben, blijf ik de voorzitter om dat voor elkaar te boksen.”

Hans Jeroense

Hans Jeroense (55) gaat zijn 18e seizoen als voorzitter 
in bij vv Nieuwerkerk. Hij is trots op wat hij bij de club 
heeft zien gebeuren. “Toen ik voorzitter werd had 
Nieuwerkerk ongeveer 800 leden. Dat zijn er nu ruim 
1800. Toch merk ik persoonlijk geen groot verschil in 
de tijd die ik erin moet steken. Dat betekent dat we een 
goede organisatie hebben, die dit ledenaantal aankan. 
We staan er heel goed voor als club. De nieuwbouw 
sloeg een groot gat in onze reserves. We verwachtten 
een grote subsidie van de gemeente, maar die kwam 
niet. Ook hadden we andere tegenvallers. We hadden 
een enorm gat op de begroting. Dat financiële gat 
hebben we helemaal gedicht, we zijn weer financieel 
gezond én hebben een mooi gebouw met de extra 
kleedkamers die we al zolang nodig hadden.”

T. Mulder Rotterdam B.V.
Veilingweg 12-20, 
3034 KB  Rotterdam, 
telefoon 010- 4130650 
website www.tmulder.nl  

Presentatiegids 2019-2020

5



Uw totaalinstallateur met alle 
specialismen onder één dak

www.tibvanwijngaarden.nl

KvINL

Kwaliteit voor
Installaties
Nederland

Uw totaalinstallateur met alle 
specialismen onder één dak

www.tibvanwijngaarden.nl

KvINL

Kwaliteit voor
Installaties
Nederland



“Dan heb ik een vreemde 
kriebel in mijn hersenen.”

Teun Willem den Ouden is eigenaar van Den Ouden 
Assurantiën, de hoofdsponsor van vv Nieuwerkerk. Het gaat 
erg goed met het bedrijf van 12 medewerkers. “Ik heb goede 
mensen om me heen verzameld die mij weer aanvullen. Een 
nieuwe commerciële medewerker heeft een geweldig netwerk 
in pensioenadvies voor bedrijven, daar groeien we flink in. 

Daarmee hebben we een gevarieerde dienstverlening en zijn 
we minder kwetsbaar voor economische invloeden. De variatie 
geeft soms ook wel kortsluiting in mijn hoofd; ik ben van een 
uitstervend ras met alle papieren voor pensioenadvies, ik ben 
een van de 200 mensen in het register voor makelaars, ik 
mag hypotheekadvies doen en ben gevolmachtigd assuradeur. 
Iedere drie jaar doe ik voor alles examens, en dat is best een 
opgave.”

“Sinds twee jaar volg ik pianolessen om de klassieke muziek 
waar ik van houd nog beter te begrijpen. En echt, als ik speel 
heb ik een vreemde kriebel in mijn hersenen. Hersengebieden 
die nog nooit zijn gebruikt spreek ik dan aan, dat is heel 
bijzonder. Het is ook leuk om op de muziekschool te zijn. Mijn 
dochters Eva en Bente spelen piano en viool en komen daar 
ook. Het is fijn om daar samen te zijn.”

“Den Ouden Assurantiën was ook al de eerste hoofdsponsor 
van vv Nieuwerkerk in de vroege jaren 70. Toen mijn vader 
Teun vorig jaar overleed kwam het bestuur van de club bij 
ons langs. Heel attent. Ik mis mijn vader enorm. We hebben 
ook zo lang samen gewerkt en nog elke dag kom ik zijn naam 
en zijn werk tegen. Sinds zijn dood herken ik ook steeds meer 
mijn vader als ik in de spiegel kijk, daarvoor viel me nooit op 
hoeveel ik op hem lijk.”

“Naast mijn bedrijf vult mijn leven zich met alles over 
geschiedenis, muziek en sporten. Ik kijk nooit TV. Ik ben gaan 
hardlopen naast zaalvoetbal en trimvoetbal voor 35-plussers 
op donderdag en zondag. Daar kunnen we wel wat extra spelers 
bij gebruiken! Mijn zoon Jules wil ook weer gaan voetballen. 
Hij staat op de wachtlijst en we wachten rustig af. Ja, je zou 
zeggen dat dat voor de zoon van de hoofdsponsor niet nodig 
zou zijn. Dat is dus mijn bescheidenheid.”

Teun Willem den Ouden

“Ik ben anders dan mijn vader was. Hij was van het 
grote gebaar en graag op de voorgrond. Ik ben rustig 
en op de achtergrond. Ik werd pasgeleden 50. Ik vierde 
dat met een kleine groep goede vrienden. Ze gaven 
speeches waarin ze mij typeerden als super loyaal en 
moeilijk van mijn stuk te brengen. Ook wel erg serieus 
en te bescheiden. Als kind was ik dat al. Ik voetbalde 
net onder de selectie en ik keek echt tegen die jongens 
op. Als ik dan mee mocht doen, was ik te nerveus en 
kwam ik niet uit de verf. Dat is hoe ik ben, anders dus 
dan mijn vader. Daarom vulden wij elkaar zo goed 
aan in het bedrijf. Ik pakte alles op wat mijn vader liet 
liggen, dus was het op een gegeven moment ook heel 
makkelijk om het bedrijf over te nemen. Dat is alweer 18 
jaar geleden.”

RMIA Registermakelaardij in Assurantiën
Kroonkruid 38
2914 BN  Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-312177
Email: info@dioa.nl 
Website: www.doa.nl 
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Ron Luijten (51) staat als het aan hem ligt nog jaren voor de groep. Hij is hoofdtrainer van 
Zaterdag 1, dat de weg omhoog zoekt in het zaterdagvoetbal. “Ik werkte jarenlang als (jeugd)
trainer bij vv Nieuwerkerk totdat Sparta (amateurtak) me benaderde om het prestatievoetbal 
daar nieuw leven in te blazen. Er was helemaal niets. We hebben een compleet nieuwe staf 
gezocht en spelers met een Sparta-achtergrond naar de club gehaald. We beleefden drie mooie 
jaren, waarin we van de 4e naar de 2e klasse promoveerden. Dit hoop ik ook bij Nieuwerkerk te 
bewerkstelligen. We zijn nu twee jaar bezig en hebben al grote stappen gezet.”

De roots van de Bergschenhoeker liggen bij Sparta. Vanaf zijn 5e jaar speelde hij daar en 
haalde hij het betaalde voetbal. “Geweldig dat ik dat heb mogen meemaken. Als ventje van 18 
stond ik rechtsback in een team met Michel Valke, Edwin Vurens, Peter Houtman en René van 
der Gijp. Ik was een harde werker, ondergeschikt aan de vedetten en het team. Zo ben ik nog 
steeds. Ik speelde ook nog twee jaar bij Haarlem met o.a. Piet Keur en Barry van Galen. In die 
jaren brak ik twee keer mijn been. Als je dan geen topspeler bent, krijg je geen nieuw contract 
en is je carrière voorbij. Ik heb daarna nog wel jaren in de “top” van het amateurvoetbal 
gespeeld.”

“Na mijn actieve voetballoopbaan werd ik jeugdtrainer bij de betaalde tak bij Sparta, maar 
ik was anders dan andere trainers. Ik stond meer tussen de ouders en dat leverde wel eens 
discussies op. Toen Rob Kiebert, de Hoofd Jeugdopleidingen en mijn steun, verongelukte, werd 
ik nieuwsgierig naar wat anders buiten Sparta en ben ik bij Nieuwerkerk begonnen als trainer 
van de B1. De vader van Philippe den Hartog, Peter, speelde hier een grote rol in, door mij in 
contact te brengen met Hans Jeroense. Philippe kwam met mij mee terug naar Nieuwerkerk. Ik 
trainde in die jaren diverse topelftallen, zowel de B1 als de A1 met vele spelers die nu nog op de 
velden bij Nieuwerkerk rondlopen. Tot dat Sparta me belde voor het avontuur op de zaterdag.”

“Ik ben blij dat ik terug ben en met Nieuwerkerk aan dit zeer mooie project mag werken. 
Nieuwerkerk is mijn club geworden. We hebben mooie plannen en doelen en kunnen nog 
vele stappen zetten. Mijn zoon, Giovanni, keept in de JO14-1 van TOGB in de 2e divisie. Dat 
is een niveau dat Nieuwerkerk ook moet kunnen halen met de jeugd in de toekomst, want 
Nieuwerkerk doet in potentie niets onder voor TOGB. Met Zaterdag 1 hebben we voor dit jaar 
het doel om in de top 4 te eindigen. Velen verwachten dat we wel weer even kampioen worden, 
maar er zijn echt wel meer hele goede ploegen. We willen op een stabiele manier met vele 
Nieuwerkerkse spelers naar de 2e klasse en later 1e klasse. Ik ben een People manager die er 
voor mijn staf en spelers zal zijn tezamen met de rest van de vereniging. We gaan ervoor!”

“Vorig seizoen was natuurlijk fantastisch. We hadden een geweldige 
groep met een prima staf, maar er lag ook druk op. Het “vlaggenschip” 
ging van de zondag naar de zaterdag en gelukkig kwamen spelers zoals 
o.a. Bart, Remco, Sander en Menno over van zondag 1.  Al vroeg in de 
competitie verloren we bij Gouderak; een wake up-call. Vanaf dat moment 
hebben we geen wedstrijd meer verloren en kwamen we in een flow. Het 
kampioensfeest voor Zaterdag 1 en 2 was een geweldige beloning voor het 
bestuur, supporters, ons als staf en de hele club.”

“Ik ben een
People manager.” 

Ron Luijten
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VAN LEEUWEN MAKELAARDIJ O.G. b.v.

Voor meer informatie ga je naar ons woningaanbod op 
www.vanleeuwenmak.nl of www.funda.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel
Kerklaan 38-B (nabij station)

2912 CK Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-313370

Fax: 0180-319868

Moordrecht
De Smidse 36

2841 XW Moordrecht
Telefoon: 0182-370774

Fax: 0182-379987

E-mail:
info@vanleeuwenmak.nl
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E-mail: tberndsen@berndsen-constructie.nl
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“Als scheidsrechter
kan ik minder delegeren.”

“Ik vreesde voor een zwart gat en dat is enorm meegevallen. 
De voetbalclub is dan ook een anker. Toen ik nog werkte 
was de voetbalclub mijn ontspanning en nu brengt het 
vastigheid, een sociaal leven en inspanning.”

“Ik ben scheidsrechter geworden toen ik merkte dat het 
team dat ik van de D’tjes tot laat in de senioren trainde en 
coachte me niet meer nodig had. Mijn zoon Remco ging 
op voetbal en ik werd zijn trainer. Ik heb zijn team door 
de puberteit heen geholpen en veel jongens volwassen zien 
worden. 

Mijn rol veranderde van trainer en leider die alles bepaalde 
tot uiteindelijk de persoon die de opstelling die ik doorkreeg 
van de mannen op papier zette en mocht vlaggen. Dan zit je 
rol er echt op.”

“Op zich past het wel bij mij. Ook in het werk was ik goed 
in delegeren. Als je mensen de ruimte geeft, dan komt er 
meestal veel goeds uit. Voetballers, of het nu kinderen, 
pubers of volwassenen zijn, moet je ook in hun waarde laten. 
We hadden altijd een flink verschil in niveau in het team en 
dat was nooit een probleem. Een team vangt dat met elkaar 
op en ik zag altijd dat spelers positief zijn naar jongens die 
minder goed zijn. Dat zal ook wel met mijn begeleiding te 
maken hebben. Ik heb afgeleerd om commentaar te geven, 
toen ik merkte dat het geen effect heeft.”

“Met veel plezier ben ik nu scheidsrechter. Ik floot eerst 
alleen de vrouwen en ben daarna alle seniorenteams gaan 
doen. Meestal één wedstrijd in het weekend, we hebben 
een goede groep scheidsrechters en krijgen bij de senioren 
alle wedstrijden gevuld. Ik kan als scheidsrechter minder 
delegeren dan als manager of als coach. Je ziet wel eens 
grensrechters waar je echt niet van op aan kunt. Valsspelerij 
of desinteresse, je komt het allebei tegen. Maar ook dat gaat 
meestal goed. Ik ben gelukkig ongevoelig voor commentaar. 
Ik hoor het wel, maar het doet me niks. Dat is wel heel fijn 
als scheidsrechter.”

“Ik heb zelf kort gevoetbald, van mijn 17e tot mijn diensttijd. 
Na mijn studie ben ik hard gaan werken. Ik heb nu tijd voor 
mijn kleinkinderen, die zie ik echt opgroeien. Dat heb ik van 
mijn eigen kinderen minder gezien, ik kwam thuis als zij 
naar bed gingen. De avonden met Remco op de voetbalclub 
waren dan mooie momenten. Mijn dochter Sandra korfbalt 
al haar hele leven. Die heb ik eerlijk gezegd alleen maar naar 
de korfbal gebracht.”

Rinus de Wolf

“Leeftijd is maar een mathematische rekeneenheid”, 
zo geeft Rinus de Wolf aan dat hij zich jonger voelt 
dan de 69 jaren die hij telt. Direct is duidelijk dat 
Rinus een  bèta-man is. “Dat klopt wel. Ik ben heel 
planmatig en wiskundig. Ik studeerde Civiele Techniek 
en rekende voor Rijkswaterstaat aan modellen voor 
druk en golfslag om de Oosterscheldekering te kunnen 
maken. De supercomputers waarop we dat toen 
deden brachten me een carrière bij Hewlett Packard. 
Daar ontwikkelde ik meer de mensenkant in me. Ik 
stuurde de serviceteams jarenlang aan, tot ik vijf jaar 
geleden pensioneerde.”
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Aannemingsbedrijf
W&J Molenaar B.V.
Grond-, Weg- en Waterbouw

Bestratingen Rioleringen Halfverharding

Tevens levering van zand, grond, grind

‘s Gravenweg 358 • 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-31 22 77 • F: 0180-31 94 00

E-mail: info@molenaar-nieuwerkerk.nl

www.molenaar-nieuwerkerk.nl
Molenaar.indd   1 13-9-2013   12:13:55

Peinemann is sinds 1954 actief in de wereld van horizontaal-, verticaal- en wegtransport. Wat begon als 

een familiebedrijf is uitgegroeid tot een one-stop-shop met vestigingen over de hele wereld. Peinemann 

verhuurt en verkoopt een breed scala aan equipment en biedt extra onderhouds- en personeelsdiensten 

aan. Door de combinatie van de uitgebreide vloot en de additionele diensten kan Peinemann voorzien 

in de behoeften van haar klanten. 

WWW.PEINEMANN.NL

HIGH LEVEL SOLUTIONS



“Liefst heb ik nog vijf 
moeders voor hulp.”

“Het is wel fijn dat ik de F0 nu samen met Wout van Driel doe. 
Soms is het voor mij ook moeilijk in te passen. Mijn twee jongens 
Nicolai en Levi voetballen vaak op het tijdstip dat ik training geef. 
Ik vind het dan best vervelend als mijn vriend Richard met Levi 
meegaat en Nicolai met iemand anders moet meerijden. Als ik 
daar echt bij wil zijn, kan ik de trainingen zonder zorgen aan Wout 
overlaten.”

“Ik ben op mijn 16e zelf gaan voetballen. Ik kom uit een 
voetbalfamilie, dus ergens was dat wel logisch. Al was het 
vrouwenvoetbal 30 jaar geleden veel minder normaal dan nu. Toch 
had Nieuwerkerk toen twee vrouwenteams. Frans den Hollander 
en Rob van de Berg waren de trainers. Er was geen nieuwe vaste 
instroom vanuit de jeugd , dus hield het bij Nieuwerkerk een 
keer op. Toen zijn we met een groep meiden bij Groeneweg gaan 
voetballen.”

“Al snel werd ik ook trainer van lagere F-teams bij Nieuwerkerk. 
Ik haalde mijn diploma’s samen met John Hazebroek en Serge 
Uytenhoorn. Ik had wel ambitie om F-selectie te gaan trainen, maar 
Nieuwerkerk zag dat toen niet zitten. De communicatie erover ging 
niet zo fijn, dus ben ik bij Groeneweg gaan trainen. Daar kreeg ik 
wel het hoogste F-team, al was dat daar niet zo moeilijk toen.”

“Toen ik werd benaderd om bij Nieuwerkerk de F0 te gaan doen, 
ben ik als trainer teruggekomen. Het blijft heel leuk om met die 
kleine kinderen te trainen. De eerste voetbaltraining is voor hun 
een grote ervaring. En ze komen met de mooiste verhalen over 
bijvoorbeeld een nieuwe jas. De meeste kinderen zijn nog helemaal 
niet met winnen of verliezen bezig. Wout en ik krijgen altijd hulp 
van ouders. Eén jaar hadden we iedere week spelers uit de A-selectie 
erbij. Het zoontje van Ron van der Sar, toen trainer van A1, 
trainde met ons mee en hij vond het belangrijk dat zijn spelers iets 
terugdeden voor de club. Dat was wel heel fijn hoor. Dit jaar hebben 
we ook weer een fijne groep ouders, maar voor het mooie zou ik nog 
wel vijf vrijwilligers erbij willen hebben. Het liefste moeders, want 
voetbal wordt steeds meer een sport voor vrouwen!”

“Mijn vriend Richard geeft bijna iedere avond training op de club. Ik 
werk vier dagen op de administratie van FM Keukens in de Spaanse 
Polder. Dan is het best wel passen en meten in het gezin om alles 
soepel te laten lopen. Als de jongens zelfstandiger zijn, zou ik zelf 
wel een belangrijke rol willen spelen om ons meidenvoetbal naar 
een nog hoger niveau te brengen. We hebben al enorme stappen 
gezet en met een goede organisatie en meer focus op presteren in 
plaats van recreëren kan het nog beter. Dat lijkt me nog eens echt 
leuk om te doen.”

Mirella Heuvelman

“Vroeger speelden mijn broer John en ik op de 
velden van de Rijskade. Het grensde aan de 
achtertuin van opa en oma. VV Nieuwerkerk zat 
er dus al vroeg in bij mij.” Mirella Heuvelman (45) 
verzorgt al zo’n 16 jaar achter elkaar de trainingen op 
zaterdagmorgen voor de startende voetballertjes, de 
F0. Bijna alle jeugdspelers die nu actief zijn heeft ze 
zien komen en kent ze nog.
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In de voetbalkleedkamer 
moet je op de bank staan 
om je af te drogen.”

Jessica (28) is ‘El Patron’ van het team. “Ik noem ons liever Dames 
1. Dat klinkt charmanter dan Vrouwen 1. Hoewel ik me niet vaak 
als een dame gedraag. Ik ben vrij direct en los in de omgang. En dat 
geef ik door aan de rest van het team. Linda loopt nu ook boerend 
over het complex.”

Linda (22) kwam samen met twee andere speelsters over van CKC. 
“CKC Dames 2 werd opgeheven en in voelde me niet welkom bij 
Dames 1. Toen ben ik om me heen gaan kijken. Jessica trok hard 
aan ons, zo zijn we bij Nieuwerkerk gekomen. Vanaf de eerste dag 
voel ik me thuis. De mensen zijn hartelijk en sociaal. In de tweede 
week kende Ton, de kantine-uitbater me al. Dat was bij CKC echt 
anders, daar zagen ze me niet staan, leek het wel.”

Melany (25) onderschrijft de goede sfeer. “We hebben het heel 
leuk met elkaar. Het niveau laat wel eens te wensen over, vooral 
in het eerste seizoen toen er veel meiden waren zonder enige 
voetbalervaring. We hebben Joost Kofflard en Richard van de 
Ketterij als trainers. Die moesten ook aan het trainen van vrouwen 
wennen. We spelen nog steeds in de 5e klasse en er is geen niveau 
lager dan dat. Toch gaat het steeds meer op voetbal lijken. De basis 
staat nu goed, maar we missen vooral scorend vermogen. Brit en 
Marlies kunnen dat goed, maar die zijn allebei al lang geblesseerd. 
Ze blijven wel betrokken bij het team, dat kenmerkt de goede sfeer. 
Je krijgt er bij ons een sport en ook een groep vriendinnen bij.”

“Ik ben de fanatiekste van het team”, stelt Linda. “Ik ben 
vooral vaak boos op mezelf als het niet goed gaat. Ik studeer 
psychologie, dus ik weet er alles van dat boos zijn op jezelf niks 
opschiet. Maar tussen weten en ook echt doen, daar zit nog wel 
een verschil. Laatst ook, dan kom ik foeterend op mezelf en de 
rest van het team bij Richard. “Ik dacht dat we dat achter ons 

gelaten hebben”, zei hij toen. Maar ja, we zijn wel vrouwen hè. 
Dan zijn sommige dingen wel anders.”

“We zijn anders, maar we willen gewoon onderdeel van de 
club zijn zonder speciale behandeling”, stelt Jessica, decaan 
en docente aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. 
“Je weet als je op voetbal gaat wat de sfeer is. Dat je je armen 
omhoog moet doen om genoeg douchewater op te vangen 
in kleedkamer 23. Of dat je op de bank moet staan als je je 
afdroogt, anders houd je natte voeten. Dat willen we ook zo 
houden, het hoort bij de voetbalsfeer. We proberen juist veel 
samen met de mannen te doen. We organiseren binnenkort 
samen met Zaterdag 1 een sponsoravond. Het is leuk om het 
vrouwenvoetbal echt onderdeel van de club te maken, dat we 
dingen samendoen.”

Ook Melany, verpleegkundige in de thuiszorg, heeft een droom: 
“Het zou mooi zijn als er over vijf jaar voldoende doorstroming is 
vanuit de jeugd, dat we onderscheid maken in prestatievoetbal en 
recreatie en dat er aandacht is voor ons. Ik zag bij Hillegersberg 
hoe hun damesteams erbij liepen. Allemaal gesponsorde kleding, 
goede materialen en zelfs een fysio van de club. Daar moeten wij 
natuurlijk ook prestaties voor neerzetten, het meeste moet uit 
onszelf komen. Daar maken we al goede stappen in. Ze noemen 
me niet voor niks Melawel i.p.v. Melany. We zorgen ervoor dat 
het gebeurt. Zo willen we ook trainingen gaan geven aan de 
meidenteams, zodat ze ons leren kennen en ook bij ons komen 
kijken op zaterdag. Dan wordt de drempel om vanuit de Meiden 
naar Dames 1 te gaan kleiner. Want die drempel is nu best hoog, 
iedereen vindt het spannend om als eenling in een ander team 
met veel oudere vrouwen te komen.”

“Nieuwerkerk is een fijne club, waar iedereen zich thuis kan 
voelen”, sluit Jessica af. “We doen heel veel samen. Hoogtepunten 
waren de toernooien, Pinksterretje vorig jaar en de Adriaan de 
Jong-toernooien. We doen als vrouwenteam mee en spelen tegen 
mannen. Superleuk. Zo moet het zijn. Voor ons is de derde helft 
het belangrijkste. We spelen nu op zaterdag en dan ligt na de 
wedstrijd de hele zaterdag nog open voor een derde helft. We 
sluiten vaak aan in het supportershome, eten wat samen en gaan 
nog uit. Op woensdagavond trainen we en dan houden we het 
bij een kopje thee van Linda, de oma van het team. Vrouwen die 
bij ons willen aansluiten zijn altijd welkom, kom eens kijken, we 
beginnen om kwart over acht.”

Jessica, Melany en Linda van Dames 1

Jessica van de Graaf, Melany Schuilwerve en Linda 
Musters maken zich samen met hun teamgenoten 
sterk voor hun team en het vrouwenvoetbal bij 
vv Nieuwerkerk. Jessica: “We gaan nu het derde 
seizoen in met Dames 1. Eerder had Nieuwerkerk 
twee vrouwenteams, maar dat stopte vanwege te 
weinig animo. Ik heb me sterk gemaakt voor een 
nieuw team en dat kon op zaterdag. Dit seizoen 
hadden we ook maar 11 spelers bij de start, maar 
inmiddels staan we al op 15. Er trainen al een paar 
nieuwe vrouwen mee.”
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Links: Jessica van de Graaf
Midden: Melany Schuilwerve
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“Ik voetbalde in Mexico, 
Engeland en Barcelona.”

Bij Barend den Butter (54) is de zondagmorgen voor  
vv Nieuwerkerk. “Ik speelde jarenlang in het 10e elftal op 
het laagste niveau. Het is een mooi team met spelers van alle 
leeftijden. We hebben twintigers, en ook Leo de Lange die op zijn 
66e nog steeds voetbalt. Ik speel zelf niet meer door problemen 
met mijn knie. Ik had een kapotte meniscus en altijd dagen last 
na een wedstrijd. Ook na een operatie ging de pijn niet weg. Toen 
was het tijd om te stoppen. Ik bleef wel betrokken bij het team 
en ben leider geworden. De sfeer van ons team, met de jongens 
in de kleedkamer, dat wil ik vasthouden. Frank de Groot vroeg 
me of ik de dienst op de zondagmorgen wilde doen en of ik de 
elftallen wilde indelen in kleedkamers en velden. Dat doe ik nu 
drie jaar. Ik hou daarbij ook rekening met de voorkeuren van 
teams. Eén team wil in de oude kleedkamers blijven, dan kunnen 
ze voor de deur roken of tussen de wedstrijd en het douchen een 
barbecue aansteken. Daar zorg ik dan voor, het is toch mooi dat 
dat allemaal kan.”

“Ik ben zoals zoveel jongetjes op mijn achtste begonnen met 
voetballen bij Nieuwerkerk en ben altijd lid gebleven. Ook toen 
ik bij de Marine ging. Ik was dan maandenlang weg met ons 
fregat H.M. van Nes door de Caribbean of de Middellandse Zee 
en speelde als ik weer thuis was gewoon mee bij Nieuwerkerk. 
Ik speelde ook in het scheepselftal. Iedere keer als we aan wal 
gingen, speelden we een wedstrijd tegen de bemanning van een 
ander fregat of een plaatselijk elftal. Zo voetbalde ik in Mexico, 
Engeland en Barcelona, toch een mooie internationale carrière. 
Ik speelde ook nog een keer tegen Klaas Kremers, die ook bij de 
Marine zat en nu de aanvoerder is in mijn team.”

“In het voetbal was ik een laatbloeier. Ik werd in de B4 topscorer 
en kwam daarna in de B1. Ik was best een aardige voetballer, 
geen sloper. Dat ben ik na de tijd bij de Marine geworden. Via 
mijn broer en vriend Marcel Huisman kwam ik terecht bij 
Schotte Sloopwerken. Daar ben ik nu meewerkend voorman. 
We doen grote projecten, de mooiste was wel de sloop van een 
kolencentrale in 2014 in Limburg. Daar mochten we de grote 
ijzeren koeltorens insnijden en om laten vallen. Dat mag lang niet 
overal meer in verband met de veiligheid. Dus dit was lekker snel 

werken en het blijft een machtig gezicht als zo’n toren omgaat.”
“De zondag bij Nieuwerkerk is wel rustiger geworden nu het 
eerste niet meer speelt. Daar bleven we af en toe wel bij kijken. 
Nu blijven we hangen om Feyenoord te zien in de kantine, behalve 
als ze tegen Ajax spelen, dan gaan we naar L’Esperance. Ik ben 
ook wel op zaterdag bij het eerste geweest. Dat is natuurlijk veel 
gezelliger als toen ze op zondag speelden. Komend seizoen gaan 
ze me vaker zien.”

Barend den Butter

“Iedere zondagmorgen ben ik om acht uur op de 
club. Ik controleer de kleedkamers en zorg ervoor dat 
de cornervlaggen staan op de velden, waarop ik de 
teams heb ingedeeld. Daarna ontvang ik de teams 
voor hun wedstrijden. Er zijn op zondagen vier of 
vijf thuiswedstrijden, natuurlijk heel anders dan op 
zaterdag. Maar met negen seniorenteams zijn we nog 
steeds één van de grootste zondagverenigingen.”
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“Voor mij is het nooit slecht,
soms wat minder goed.”

Adri Hermus

Adri (68) is zestig jaar lid van vv Nieuwerkerk. Rond de 
voorwedstrijd tussen bestuursleden van Nieuwerkerk 
vroeg Robbie Donken of Adri Zondag 4 wil trainen. “Ik 
heb gevraagd wie in dat team spelen. Veel jongens 
ken ik, ze speelden eerder in teams die ik trainde. Daar 
had ik echt zin in. Ik ben met ze gaan zitten wat ze 
willen. Dat was simpel, beziggehouden worden. Het 
is mijn doel dat ze niet weglopen. Dus we doen op 
donderdagavond een warming uppie, pass en trappen, 
positiespel en een lange partij. De eerste twee keer 
vielen al uit. Feyenoord was een keer op TV en er was 
Culinesse. Allemaal prima joh.”

“Ik vond als kind de trainingen maar niks. Een andere 
tijd, het was nog op de Rijskade. Alle jongens op een 
rij en de trainer gooide dan één bal die je om de beurt 
moest terug spelen. En verder rondjes lopen. Ik deed ook 
bokstraining, dat vond ik grappiger, veel intensiever.”

“Ik heb van mijn 16e tot 32e gebokst in Crooswijk bij 
ome Jan Klijnoot samen met Teun Brommer en Nikkelen 
Kuyper.  Weinig klappies gekregen hoor, maar steeds net 
niet kampioen. Eén keer wijt ik aan mijn trainer. Die zegt 
voor de derde ronde: uitboksen en je bent kampioen. Ging 
ik me nonchalant uitsloven. Kreeg ik een knal op mijn 
kin en stond ik op de foto in de krant. Van mijn voeten, 
liggend in de ring.”

“Ik heb wel dingen uit de bokstraining meegenomen naar 
het voetbal. Drie minuten intensief en één minuut rust, 
vooral dat. Dat is belangrijk voor de explosiviteit. Vaak 
gaan dingen toch op halve kracht bij voetbaltrainingen. 
Behalve bij de echte liefhebbers. Jongens als Michel 
Laanen en Boevé, die kwamen van hun werk en kleedden 
zich snel om op veld 4. Dan trainden we wel tot half elf 
door.”

“Ik voetbalde vroeger in het tweede. Ik was een snelle 
linksbuiten, mijn bijnaam was Zoef. Ruud Viets vroeg 
een keer of ik jeugdtrainer wilde worden bij de D’tjes. 
Was volgens hem een makkie: meerdere teams, en de 
meeste jongens kwamen toch niet. Bij mij kwamen ze 
wel, ze kregen echt voetbaltraining. Hadden we meteen 
problemen met ballen enz.”

“Als je dan gevraagd wordt om het vierde te trainen, dan 
doe ik dat vooral omdat ik een echt clubmens ben. Alles 
draaide in ons gezin om voetbal en de club. Met mijn zoon 
Marcel en dochter Bianca voetbalde ik elke avond in de 
gang op onze flat. De buurvrouw zal wel gek geworden 
zijn, maar hun traptechniek werd wel heel goed. Bianca’s 
bijnaam was Koeman toen ze op voetbal zat, zo hard 
schoot  ze. En mijn vrouw Wijna stond jaren achter de bar. 
We waren er altijd op zondag.”

“Ik was 25 jaar conciërge op de Montessorischool en nu 
drie jaar met pensioen. Als trainer blijf ik bewegen en 
meedoen in de maatschappij. Ik ben een gozer die op de 
achtergrond blijft en altijd positief. Voor mij is het nooit 
slecht, soms is het wat minder goed. Dat horen de jongens 
liever.”
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Bart Meeske
6-7-1992

Daniël Da Cruz
29-12-1984

Bart Slob
16-9-1988

Jeffrey Bos
20-4-1994

Bart Snoek
27-2-1994

Kevin Kamerbeek
29-5-1995

Bilal Ouahabi
12-8-1995

Maurice Treffers
10-3-1995

Menno Homan
12-6-1991

Mike Janssen
18-2-1998

Nick Weers
4-5-1993

Remco Langerveld
14-4-1988

Rick Kramer
12-10-1995

Rick van der Kreke
19-1-2000

Roy Spierings
4-8-1982

Sander Hoffmann
20-10-1986
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SELECTIE SEIZOEN 2019-2020

Boven van links naar rechts: Bart Slob – Scott van Dijk – Wayne van den Burg – Maurice Treffers – Rick van der Kreke –  Bart Meeske – Shane van den Engel 

Midden van links naar rechts: Guido Molendijk (assistent-scheidsrechter) – Stefan van der Vlegel – Daniël Da Cruz – Jeffrey Bos – Roy Spierings – Sander Hoffmann – Nick Weers – Menno Homan – Bart Snoek –  Kevin Neleman (fysiotherapeut)

Onder van links naar rechts: Claudia van Tussenbroek (verzorger) – Stefan Jeroense – Mike Janssen – Rick Kramer – Richard Boer assistent-trainer) –  Ron Luijten (hoofdtrainer/coach) – Theo Speelmeijer (keeperstrainer) – Kevin Kamerbeek – Remco Langerveld – Bilal Ouahabi  Leo Lansbergen (teammanager)

Niet aanwezig voor selectiefoto: Robert Boevé (speler) en Edwin Vollebregt (assistent-scheidsrechter)
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Scott van Dijk
23-10-1999

Wayne van den Burg
10-3-1994

Shane van den Engel
12-1-1992

Niet aanwezig:
Robert Boevé

9-4-1981

Stefan Jeroense
18-8-1992

Stefan van der Vlegel
12-3-1996

Claudia Van Tussenbroek
Verzorger

Edwin Vollebregt
Assistent scheidsrechter

Guido Molendijk
Assistent scheidsrechter

Kevin Neleman
Fysiotherapeut

Leo Lansbergen
Teammanager

Richard Boer
Assistent trainer

Ron Luijten
Hoofdtrainer

Theo Speelmeijer
Keeperstrainer
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“Ik ben een voetbaldier.”

“Roy en Maurice voetballen nu in de zaterdag-selectie. 
Wekelijks sta ik samen met mijn vader langs de lijn. Het is 
mooi om te zien hoe de Nieuwerkerkse jongens weer kansen 
krijgen in de selectie.”

“Het gebrek aan kansen destijds voor Nieuwerkerkse spelers 
in het eerste elftal leverde wel mijn mooiste periode op. Een 
groep spelers die uit de selectie stapte, ging voetballen in 
Zondag 3 en ik werd TLC: Trainer, Leider en Coach. Ik was 
jarenlang één met het team, we promoveerden naar de Reserve 
1e klasse en werden Zondag 2. Een jaar later speelden we de 
finale voor promotie naar de Reserve Hoofdklasse, helaas 
verloren we die. Ik ben een voetbaldier en ging er helemaal 
voor. Ik leerde veel online over het geven van trainingen, 
leidinggeven en coachen én leerde veel van de jongens. We 
speelden met jongens die ’s ochtends om half zes hun bed 
indoken een paar uur later selectieteams van de mat. Geweldig 
om daar deel van te zijn. Uit die groep gingen steeds meer 
spelers, zoals Roy en Maurice, naar de Zaterdagselectie en 
daardoor werd het team afgelopen zomer opgeheven. Ik mis het 
nog steeds.”

“Ik heb in de voorbije jaren veel voor en op de club gedaan. Ik 
stond met Harold Ramman aan de wieg van de keeperstraining 
voor de eerstejaars F-pupillen en gaf de eerste trainingen. 
En samen met o.a. Ray Garnier en Leo Boer hebben we jaren 
geleden het 35+ voetbal opgezet op de zondagmorgen. Ik wilde 
met die groep meevoetballen, maar merkte al snel dat dit niet 
ging met mijn slechte knie. Dus ben ik gaan keepen. Dat ging 
me aardig af. Via keeperstraining die ik aan mijn zoon Roy gaf 
werd ik gevraagd om als tweede keeper mee te doen met de 
training van de Zondag 3-selectie. Dan hadden ze twee keepers 

bij afwerkoefeningen en partijtjes. Geweldig om te doen, daar 
ben ik zoveel beter van geworden.”

“Vroeger had ik een drukke baan als CFO bij een medisch 
bedrijf, nu is er meer balans als financieel directeur bij 
Schoonmaakbedrijf Romaro in Ridderkerk. Ik geef nu training 
aan JO19-3, het team van Sil, de zoon van Mariët, mijn huidige 
liefde. Dat is een leuke groep en heerlijk om te doen. Op 
zaterdag zie ik dat team minder vaak. De zaterdag is nu voor 
Roy en Maurice, de zondag is voor Mariët.”

Gerard Treffers

“Vanaf het moment dat ik kon lopen, trapte ik 
een bal.” De liefde voor voetbal zat er vroeg 
in bij Gerard Treffers (56). Zijn eerste stappen 
in Rotterdam Zuid brachten Gerard langs De 
Musschen en Zwart-Wit’28. De verhuizing van 
Gerard met zijn ouders naar Nieuwerkerk zorgt 
voor de geweldige match tussen Nieuwerkerk en 
Gerard. “Ik heb niet bij Nieuwerkerk gespeeld, 
want zaterdagvoetbal had mijn voorkeur. Dus 
ging ik naar Capelle. Ik had al lang niet meer het 
niveau dat ik bij Zwart-Wit ’28 had, maar ik kreeg 
toch een uitnodiging voor de A-selectie en een 
trainingsschema voor de zomer. Op niks gebaseerd, 
maar ik ging er toch voor. Op het laatste moment 
viel ik af door een onduidelijke reden. Ik heb mijn 
onvrede niet zo netjes aan de trainer laten weten. 
Gelukkig zijn mijn zoons Roy en Maurice op dat 
soort momenten verstandiger.”
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Dorpsstraat 39
Nieuwerkerk a/d IJssel

0180 - 317 556
www.van-s.nl

Te huur
Showroom/Bedrijfsruimtes
vanaf 60 tot 446 m2  

Opslagunits 
van 24, 30, 40 m2
 
‘s-Gravenweg 318-338
Nieuwerkerk a/d IJssel 

www.ijsselpoint.nl
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Goud Adv - AD - 50x37.indd   1 03-10-2008   15:17:52

Makelaars:

UW PARTNER IN ZAKEN
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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



“Als ondernemer wil je altijd verder.”

Anita Korevaar Gijzen dacht samen met haar echtgenoot Marco 
niet dat ze langs de lijn van het voetbalveld zou staan met 
twee dochters. Toch gebeurde dat en staat één naam van haar 
“creatieve” ondernemingen vanaf de start van de voetbalcarrière 
van dochter Isis op de shirts. “Marco voetbalde jarenlang bij 
Nieuwerkerk. Ik heb twee seizoenen gehockeyd, maar dat mag 
gaan naam hebben. Marco had wel voorkeur voor een teamsport 
voor Isis. Toen Isis een briefje zag hangen bij de Intertoys, 
waarin de trainsters Sofie en Fleur aangaven meiden te zoeken 
voor hun team, wilde ze op voetbal. Ze speelde eerst nog met 
jongens, en moest later in een meidenteam. Dat wilde ze 
helemaal niet, en eigenlijk nog steeds niet. Mare, onze tweede 
dochter ging later op voetbal. Toen zij vier jaar was speelde ze al 
mee met een team dat daardoor aan genoeg speelsters kwam.”

“Ik vind het fijn dat de voetbalclub zoveel kinderen laat sporten. 
Het is wel nog steeds een masculiene club, meidenvoetbal 
lijkt nog steeds te lastig. Pas sinds kort hebben de meiden 
een vaste kleedkamer die “veilig” voelt, waar niet ook nog een 
jongensteam in moet. Ik vind dat het nog meer uitgestraald mag 
worden. Van mij mag er een roze kleedkamerdeur in. Als ik dat 
zeg, kijken ze me maar gek aan op de club.”

Het gaat goed met de bedrijven van Marco en Anita. “Marco is 
eindverantwoordelijk voor Animo Uitzendbureau. Een regionaal 
uitzendbureau dat zijn opdrachtgevers kent en waar de 
uitzendkrachten continuïteit krijgen vanaf het kantoor. Ik ben 
eindverantwoordelijk voor de creatieve bedrijven. We hebben 
een groothandel Creativ Company Hobby (CC Hobby), een 
Deens merk. Daarnaast hebben we iHobby, als hobbywinkel. 
Dé hobbywinkel van Nieuwerkerk, waar je voor alle creatieve 
hobby’s terecht kan. We hebben flink uitgebreid aan het 
Raadhuisplein. We begonnen met één pand en konden iedere 
keer als bewoners verhuisden een pand erbij kopen. We hebben 
nu de achtertuinen doorgetrokken. Daar woont Koos, de vader 
van Marco in een mantelzorg-woning. Mooi dat dat zo kan.”

“Recent hebben we een hobbywinkel geopend in de 
Pannekoekstraat in Rotterdam. We zijn ervan overtuigd dat 
winkelen blijft bestaan naast kopen via internet, maar dat dit 
vooral in de grote steden zal gebeuren. De Pannekoekstraat ligt 
vlak naast de Markthal, dat is een mooi gebied om te shoppen. 
Ook zijn we aan het bouwen in de Kleine Vink. Daar komt de 
groothandel en een showroom. Het waren eerst plannen en nu 
worden de plannen concreet. Een mooie stap.”

“Als ondernemer wil je toch altijd verder, nieuwe plannen 
verwezenlijken. Net als voetbalclub Nieuwerkerk. Daar gebeuren 
ook mooie dingen met huisvesting en uitbreiding van velden. 
Allemaal vrijwilligers die mooie dingen realiseren. Al kan ik me 
wel verbazen dat meiden soms een jaar lang op de wachtlijst 
staan en dan afhaken. Dat zal een ondernemer niet gebeuren.”

Anita Korevaar Gijzen

“Ik was al eerder gevraagd voor de presentatiegids, 
maar ik heb dat toen geweigerd. Ik ben meer 
sponsor van het meidenvoetbal, dan sponsor van 
de club.”

www.CCHobby.nl  & Creativ/ I Hobby Shop
Raadhuisplein 28, 
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Telefoon 0180-324842 
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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

HALLO●

WIJ ZIJN 
BAASIMMEDIA

RECLAMEMAKERS VAN HUIS UIT●
www.BAASIMMEDIA.nl

Parallelweg Zuid 29 - 2914 LC Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 32 23 05

STERK IN DRUKWERK, PRINT, WEBDESIGN, 
SIGN EN ONLINE COMMUNICATIE
Baasimmedia Reclamemakers uit Nieuwerkerk 
aan den IJssel (gem. Zuidplas) is een full-service 
reclamestudio met een bijzonder talent voor 
creatieve oplossingen. Met een team van gedreven 
professionals zijn wij dagelijks voor uiteenlopende 
opdrachtgevers in de weer op het gebied van 
drukwerk, print, sign en webdesign. 

Wij zijn reclamemakers in de breedste zin van het 
woord. Bedenken, ontwerpen, begeleiden, produceren 
en uitvoeren, u kunt het van A tot Z aan ons overlaten.



“Ik ben altijd met voetbal bezig.”

Ben begon met voetballen in de F0 en kwam door zijn talent 
al snel in de selectieteams. “Toen ik van de F-selectie naar de 
E-pupillen ging, was er twijfel of ik wel naar de E3 zou kunnen 
gaan. Ik deed mee aan een voetbalschool en daar was een 
trainer van de amateurs van Sparta. Hij stelde voor dat ik bij 
Sparta kon komen voetballen. Dat vond ik eerst wel spannend, 
maar toen ik er geweest was ook wel leuk. Ik kwam daar in de 
E2, 9 tegen 9 in de hoofdklasse.”

“Het jaar erna zat bij ik de KNVB-selectie van de JO-11 en 
deed ik voetbalstages bij de profs van Sparta en bij Feyenoord. 
Daarvoor kwam ik net tekort, maar bij Feyenoord vonden ze 
wel dat ik op een hoger niveau moest gaan spelen. Ze regelden 
een stage bij Excelsior en daar ben ik drie jaar geleden 
begonnen. Ik speel nu in de JO14 als linksback. Er is ook een 
andere linksback, maar die is vaak geblesseerd. Ik speel dus 
meestal hele wedstrijden.”

“We spelen in een besloten competitie voor profclubs in de 
B-poule. In de A-poule zitten o.a. Ajax, Sparta, Feyenoord, 
FC Twente, PSV en AZ. Wij spelen o.a. tegen clubs als ADO 
Den Haag, Volendam en PEC Zwolle. Als de uitwedstrijd 
verder dan 80 kilometer is, dan gaan we samen met de bus. 
Als het dichterbij is, dan moeten onze ouders ons brengen. We 
verzamelen dan bij de uit-club.”

“Ik zat op basisschool De Terp. Toen ik naar het middelbaar 
onderwijs ging, kon in terecht op Thorbecke. Ik zit in de 
topsportklas. Daar zitten veel voetballers in, acht van 
Feyenoord, zes van Excelsior. En veel andere sporters, een 
judoka, een karateka, dansers, een ijshockeyer, een tennisser 
en een synchroon-zwemster. We hebben een aangepast 
programma zonder gym. Ik doe VWO, mijn beste vak is 
wiskunde. Uit school ga ik met de Excelsior-spelers met 
de metro naar de club. Soms haalt mijn vader me dan op, 
maar meestal ga ik met het OV naar huis. De tram naar 
Oostplein, dan de metro naar Alexander en dan de trein naar 
Nieuwerkerk. Dat gaat goed.”

“We trainen vier keer per week, 1 uur en drie kwartier per 
keer. Je merkt dat de training altijd op een hoog niveau is. 
Soms doen we ook aparte looptraining of bokstraining. Ook 
linietrainingen kunnen extra zijn, dan trainen we met alleen 
de verdediging. Ik was bij Nieuwerkerk linksbuiten, maar ben 

linksback geworden. Ze noemen me een pitbull, die je zes keer 
tegenkomt. Ik moet nog wel beter worden aan de bal.”

“Ik voel me niet bijzonder. Het enige verschil is dat bij mij 
alles, ook thuis, om voetbal draait. Ik speel FIFA of kijk naar 
Fox Sport. Mijn zus en broers doen nog wel eens andere 
dingen. Ik vind het bij Excelsior echt leuk. Ik hoop dat ik 
later voor Excelsior in het betaalde voetbal debuteer. Dat is 
mijn plan A en daar ga vol voor. Een plan B heb ik niet echt. 
OK, goed dan, als ik ooit afval, dan zal ik vast wel weer bij 
Nieuwerkerk gaan spelen.”

Ben Nederpel

Ben Nederpel is één van de vier kinderen uit een 
voetbalgezin. “Mijn zus Tatum voetbalt, mijn broers 
Finn en DJ ook. Mama Daniëlle is leider bij DJ, regelt 
de keeperstrainingen en is nu ook coördinator. Mijn 
vader Ray gaat meestal met mij mee.”
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    Links Jan Twigt en
    rechts Marco van Zwol

“Er is veel 
mogelijk, als je
het ook wilt doen.”

Marco en Jan zitten vol ideeën om de beleving op de club verder te verbeteren. Jan: 
“Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet. Niet alleen het supportershome, maar ook het 
terras voegt veel toe aan de sfeer op onze accommodatie. Het gaat bij onze voetbalclub 
al lang niet meer alleen om voetbal. Natuurlijk moeten de velden, de trainers en de 
materialen goed zijn. Daarnaast moeten leden het leuk vinden om na de wedstrijd of voor 
wedstrijden van anderen op de club te komen. En dat heeft alles met onze accommodatie 
te maken. Gelukkig zijn we financieel gezond en zijn we één van de weinige clubs waar 
het ledenaantal blijft stijgen. Het zou mooi zijn wanneer er financiële middelen gevonden 
zouden kunnen worden om de kantine aan te pakken waarmee hierna extra inkomsten 
gegenereerd kunnen worden voor de club.”

Marco: “Net als de meeste leden, zitten wij ook vol ideeën. Dat is het probleem ook niet, 
er zijn altijd ideeën genoeg. Ik heb ook vaak gesproken met mensen die vinden dat er een 
feest moet komen of dat bij toernooien veel meer gedaan moet worden. Allemaal leuk, 
maar dan verwachten ze wel dat ik het ga organiseren. Dat kan natuurlijk niet. We zijn 
allemaal lid van de club en er is veel mogelijk, vooral als je het ook wilt doen of hieraan 
meewerkt.  De club draait op een kleine groep vrijwilligers. Daar zijn we enorm blij 
mee. Het zou wel mooi zijn als die groep groter wordt en dat de jeugd hierbij nog meer 
aansluit. Mijn dochter b.v. staat nu achter de bar op zaterdag. Dat vindt ze leuk. Dat is het 
ook voor jongeren, maar wel als ze er redelijk voor betaald krijgen. Ze hebben de keuze 
voor een baantje bij Albert Heijn of om op zaterdag achter de bar bij vv Nieuwerkerk te 
staan.”

Jan: “Wij zijn allebei ondernemer en weten dat het lastig is om veranderingen voor 
elkaar te krijgen. Je moet goed communiceren en vaak en veel uitleggen hoe en wat je 
bedoelt en waarom je denkt dat dingen anders kunnen. Wanneer je dingen verandert, 
dan heeft iedereen er wel een mening over. Meestal eerst geen positieve, veel mensen 
hebben een hekel aan veranderingen. We geloven heilig in de mogelijkheden van de club 
voor alle leden.” 

Marco van Zwol en Jan Twigt

Marco van Zwol en Jan Twigt namen vorig jaar vol ambities plaats in het 
bestuur van vv Nieuwerkerk. Samen zetten ze zich in voor de PR en de 
sponsoring en vooral voor de beleving op de club. Marco: “Nieuwe mensen 
kunnen ontwikkelingen vaak een goede duw geven met nieuwe energie. 
We hadden een nieuw gebouw en gingen met het eerste elftal naar de 
zaterdag. Jan en ik hebben de uitnodiging aangenomen om daar bij iedere 
thuiswedstrijd een feest van te maken voor alle leden. Het oorspronkelijke 
idee van de nieuwbouw was een sponsorhome. Ik had echter de indruk dat 
naast dat sponsors onderling over zaken praten, zij ook samen met leden een 
leuke en gezellige middag zouden kunnen hebben. We hebben het daarom 
omgedoopt tot supportershome en constateerden dat iedere wedstrijd steeds 
meer mensen hun weg ernaartoe vonden. We hadden natuurlijk ook geluk met 
het mooie weer en de prestaties van Zaterdag 1 maar we zagen steeds meer 
nieuwe mensen en oude bekenden terugkomen.”
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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)

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 

100%voetbal Capelle   |   Koperwiek 39   |   2903 AD   |   010 - 45 178 10

DE NIEUWSTE VOETBALSCHOENEN

DE NIEUWSTE CLUB-, LANDEN EN TEAMWEAR KLEDING

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:



“Het is mijn doel om jongens 
langer te laten voetballen.”

Ben Bavius (48) groeide op in Zoetermeer. “Ik keepte op hoog 
niveau bij DSO, tot ik op mijn brommer werd aangereden. Mijn 
bovenbeen was verbrijzeld. Ik voetbalde twee jaar niet en had 
daarna altijd angst voor mijn been. Keepen zat er niet meer in. 
Ik ontmoette mijn vrouw in La Baraque en onze relatie bracht 
me naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar woon ik nu 28 jaar.”
“Boy speelt altijd in het laagste team. Hij is blij dat hij twee 
keer in de wedstrijd tien minuten mee kan doen. Bij het team 
horen, dat is nog belangrijker voor hem. Het is mooi om te zien 
hoe iedereen hem accepteert. We verliezen vaak en ook meestal 
met grote cijfers. Pas in de winterstop weet de KNVB de minste 
teams bij elkaar in een poule te krijgen en dan spelen we leuke 
wedstrijden en winnen we soms. Het is maar goed dat ik voor 
ADO ben, dan heb je al op jonge leeftijd geleerd dat winnen 
niet vanzelfsprekend is.”

“Het is mijn doel om jongens langer te laten voetballen. 
Voorzichtig dromen Boy, ik en andere teamgenoten al van de 
senioren, dan kan ik samen met ze in een team voetballen. Ook 
vecht ik voor goede faciliteiten. Jongens kijken naar het verschil 
tussen selectie en recreatieteams. Dit jaar hebben we een goed 
trainingsveld, maar de jaren ervoor stonden we ’s winters in de 
blubber op het gras achter de tribune of in de zandbak bij het 
zwembad. Of we krijgen een wedstrijd op veld 2, het veld zonder 
dug-outs. Met Pascal Bek hebben we nu weer een coördinator 
die zich sterk maakt voor de lagere teams. Dat scheelt  
een stuk.”

“Ik ben Operationeel Manager bij Fris en Rein in Schiedam. 
Indirect stuur ik 170 schoonmakers aan. Ik ben daar streng 
doch rechtvaardig en dat probeer ik bij vv Nieuwerkerk ook te 
zijn. Ik zeg gewoon dingen, recht voor zijn raap. Als iemand om 
mijn mening vraagt, vraag ik altijd eerst of ze ‘m echt willen 

weten. Dus ja, ik heb ook mijn mening over hoe we dingen 
op de voetbalclub kunnen verbeteren. Boy was vorig seizoen 
“Speler van de Week” en toen zagen we hoe het gaat rondom 
het  eerste elftal. Echt leuk. Zo kunnen we nog veel meer doen 
voor verbinding tussen selectie en lagere teams.”

Ben Bavius

“Mijn zoon Boy begon met voetballen in de D12. 
Hij ging al snel van de wachtlijst, toen Kai Stout 
zijn enkel brak. Vanaf zijn geboorte heeft hij een 
hartafwijking, zijn groei en ontwikkeling blijven 
daarom achter. Voetbal is alles voor Boy. FIFA 
natuurlijk en hij kijkt vrijwel iedere wedstrijd. Logisch 
dat hij op voetbal wilde. We moeten hem wel in de 
gaten houden, dus zijn wij er iedere wedstrijd bij. 
Er was geen continuïteit in de begeleiding van de 
D12; na enkele weken deed ik de trainingen en de 
coaching. Ik ben nu al een jaar of zes trainer/coach 
van het team van Boy.”
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Kwaliteitsdrukwerk 
met de juiste impact

printpowermedia.nl
Quality Printing

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

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

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

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

VERS, GRILL & MAALTIJDEN

Nieuwerkerk a/d IJssel
Winkelcentrum Reigerhof  132

0180 47 16 20

Reeuwijk
Van Heuven Goedhartstraat 31

0182 607 074



“VV Nieuwerkerk voelt als thuis.”
Frenk de Jong (46) hoefde niet lang na te denken over de 
vraag van Thijs. Natuurlijk wil hij wat doen op de club. “Bij 
Groeneweg merkte ik al hoe het gaat in het verenigingsleven. 
Veel mensen staan aan de kant en hebben een mening over 
van alles en nog wat. Terwijl je de kans hebt om iets te 
veranderen, als je ook echt iets gaat doen. Ik ben pas sinds 
2017 op de club en Nieuwerkerk voelt voor mij echt als 
thuis.”

“Het is natuurlijk een grote club met heel veel leden. 
Toch merk je al snel dat het een kleine kern is die je in 
veel functies tegenkomt en die elkaar met van alles helpt. 
Daarin voel ik me helemaal opgenomen. Als ik op de club 
rondloop praat ik met ouders, leiders van teams en andere 
coördinatoren, regel ik wat materialen, vraag ik hoe het gaat 
en dan ben je zo een paar uur verder. Thuis vragen ze wel 
eens of ik nou alweer naar de club ga. Ja dus, er is vaak wat 
te doen en het voelt niet als moeten.”

“Ik werk bij Schouten Zekerheid, dat grote gebouw bij 
de Brienenoord. Daar ben ik een soort ProductOwner, 
verantwoordelijk voor aanpassingen in onze IT-systemen. 
Het is goed te combineren met mijn vrijwilligerswerk. In 
de maanden waarin ik de indelingen maak en het seizoen 
opstart voor de JO12 en JO13-recreatie gaat er zeker 15 uur 
per week inzitten.

Een uitdagende tijd en spannend voor ouders en spelers. 
Ruim 90% gaat in één keer goed, alleen is er altijd een kleine 
groep waar we vanuit de club de indeling verkeerd inschatten 
of waar ouders een hele andere mening hebben. De kinderen 
vinden het meestal snel goed, maar ouders willen ook graag 
met elkaar door rond een team omdat ze het zo gezellig 
hebben. Dat kan vaak niet, zeker bij de overgang van JO12 
naar JO13, waar teams van 10 naar 14 spelers gaan.”

“We hebben een hecht team van coördinatoren dat elkaar 
goed steunt. Ik ga ook wel op zoek naar waardering. Mensen 
die niet tevreden zijn weten je te vinden, door in gesprek te 
gaan met andere ouders, hoor je gelukkig ook dat het meeste 
goed gaat.”

“Mijn eigen voetbalcarrière was bij Alexandria. Tot de B1 
speelde ik daar in de hoogste teams, zelfs een jaar met 
Winston Bogarde en langer met Omar Khan die nog even 
trainer was bij Nieuwerkerk 1. Windsurfen en geld verdienen 
vond ik op een gegeven moment belangrijker, dus stopte ik 
toen ik naar de A-junioren ging. Dat gemiste voetbal haal ik 
nu weer flink in.”

Frenk de Jong

“Nathan was keeper bij Groeneweg. Vanuit 
Nesselande is het wat makkelijker om bij Groeneweg 
te beginnen, want Nieuwerkerk heeft vaak een 
wachtlijst. Vandaar dat mijn zoon daar speelde. Mijn 
buurman Marco Domenie tipte me over de goede 
keeperstrainer bij Nieuwerkerk, Arjan van der Kaay. 
Nathan kon meedoen met zijn training en kon ook lid 
worden van Nieuwerkerk. Ik liep hier dus regelmatig 
rond. Nog voor Nathan lid was kreeg ik een 
telefoontje van vrijwilligerscoördinator Thijs Rotgans 
of ik iets voor de club wilde doen en zo werd ik 
coördinator in de jeugd.”
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“Het G-voetbal is
echt een familiegebeuren.”

“Veel mensen hebben een verkeerd beeld van G-voetbal. 
Het zijn jongens met een beperking, die allemaal begeleid 
wonen door bijvoorbeeld autisme. Als je ze ziet voetballen, 
zie je geen verschil met andere teams. We hebben een fijne 
groep nu. Iedereen komt zelfstandig naar de club voor de 
training op woensdagavond of de wedstrijd op zaterdag. 
Bij uitwedstrijden gebruiken we het busje van Twigt, daar 
kunnen acht spelers in. Ome Marco rijdt de overige spelers. 
Je ziet, het G-voetbal is echt een familiegebeuren.”

“Mijn tante, de vrouw van Henk Kuiper, werkt in de zorg 
met mensen met een beperking. Via haar is Henk jaren 
geleden met het G-voetbal begonnen bij SV Ommoord. 
Mijn broer en ik hielpen af en toe en ik werd zijn vaste 
assistent. We kregen het idee dat SV Ommoord ons team 
liever kwijt dan rijk was. 

Henk is toen in contact gekomen met Hans Jeroense en zo 
vonden we zes jaar geleden onderdak bij Nieuwerkerk.  
Een mooie club. Niemand doet hier uit de hoogte en 
alles is snel te regelen, zeker nu Remco Verkuil onze 
coördinator is.”

`Henk was trainer bij CKC en daar heb ik ook gevoetbald 
tot de A-junioren. Ik was daar laatste man en mijn 
moeder zegt ´hij was goed! ` Op mijn 18e ging ik werken 
in een magazijn en eigenlijk doe ik dat nog steeds. Ik 
werk nu bij Hollimex, een leverancier in RVS. Daarnaast 
assisteer ik mijn vrouw in het Urnenatelier Unique 
met de administratie, het inpakken en wegbrengen van 
bestellingen. “

“Op weg van Zwijndrecht naar mijn vrouw Margreet en 
mijn kinderen Lisanne (3 jaar) en Daan (4 maanden) in 
Zevenkamp ben ik vaak al bezig met mijn team. Vanmiddag 
belde ik nog met de bewindvoerder van een nieuwe speler 
over een voorval op Facebook.  

Zo gebeurt er net wat meer rond het G-team dan rond 
andere teams. Tussen spelers of b.v. in hun liefdesleven. Als 
ik dan de blijdschap zie tijdens trainingen en wedstrijden, 
dan heb ik ook mooie avonden. Daar doe ik het voor. Nog 
fijner zou het worden als ik er iemand bij zou hebben 
om deze jongens te begeleiden, training te geven en met 
wedstrijden mee te gaan!”

Martijn van der Blom (40)

Martijn van der Blom heeft er een dagtaak bij als 
trainer, coach en leider van het G-team. “Toen ome 
Henk problemen kreeg met zijn gezondheid, heb ik 
zijn rol overgenomen. Ik vind presteren belangrijk. 
We hebben dit jaar een leuk en sterk team. Ieder jaar 
is er veel verloop en dan is het afwachten wie erbij 
komt. Even leek het dat we moesten stoppen deze 
zomer. Ik had nog maar zeven jongens, dit was het 
dan, dacht ik. Remco Verkuil heeft toen een bericht 
op Facebook gezet en daar kwamen aanmeldingen 
op. Goede voetballers ook. We spelen in de 1e 
Klasse 1, het hoogste niveau en gaan voor de titel. Ik 
verwacht concurrentie van Delft. Ook LMO had vorig 
jaar een goed team, maar die zijn gestopt.”
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“Thuis draait alles om voetbal.”
Richard Boer (42) weet niet anders. Ook toen hij kind 
was, draaide alles om voetbal. “Mijn broertje Raymond 
en ik schelen twee jaar. We zaten allebei vanaf ons zesde 
jaar op voetbal en speelden in de selectieteams. Net als 
nu, twee jongens waarvoor voetbal het belangrijkste is. 
Mijn ouders stonden altijd samen aan de lijn. Om het jaar 
speelden Raymond en ik in hetzelfde team, dan was het 
wel makkelijk. Anders moesten ze zich verdelen. Toen ik 
15 was overleed mijn vader en stond mijn moeder er alleen 
voor. Ze deed dat geweldig. Natuurlijk voelde ik als oudste 
zoon extra verantwoordelijkheid thuis, maar mijn moeder 
zorgde ervoor dat alles gewoon doorging.”

“Mijn vader Nico keepte jarenlang in het eerste elftal van 
Nieuwerkerk. Ook mijn ooms, Ruud, Theo en Hans Wetzel 
zorgden ervoor dat het bij ons altijd om voetbal ging. Die 
ooms hebben ervoor gezorgd dat ik als enige in het gezin 
voor Feyenoord ben. Mijn ouders en Raymond waren voor 
Ajax.”
“Thuis draait alles om voetbal al is er één uitzondering. 
Nicolai en Levi stoppen meteen met FIFA spelen als er een 
bordspel op tafel komt. We spelen vaak met zijn vieren 
Satan of Yahtzee, van alles eigenlijk. Niemand kan tegen 
zijn verlies. Maar daar geniet ik echt van, quality-time 
met het gezin.”

“Ik heb veel hoogtepunten beleefd op de club. 
Kampioenschappen die ik zelf met het eerste elftal 
behaalde springen eruit, maar misschien vind ik de 
bekerwinst met JO8-1 van vorig seizoen nog wel het 
mooiste. Ik was die ochtend echt nerveus en de kinderen 
nog meer. We kwamen 2-0 achter, maar toen viel alle 
schroom eraf en speelden we de tegenstander van de mat. 
Wat een belevenis.”

“Toen ik 18 was, kwam ik na een uitstapje van een jaar bij 
Excelsior Maassluis terug bij Nieuwerkerk. Ik ging weer 
in het Eerste voetballen, vijfde klasse toen nog. Jeroen 
Dammers, een vriend van me, vroeg of ik hem wilde 
helpen bij de F-selectie. Ik begon als scheidsrechter en 
later ging ik hem helpen met training geven. Dat ben ik 
eigenlijk altijd blijven doen. Ik speelde samen met Ferry 
Oostrom en was assistent van Wout van Driel en Serge 
Uytenhoorn, zelf hoofdtrainer van de B1 en nu weer 
assistent van het eerste. Toen mijn jongens op voetbal 
gingen begonnen ze bij mijn vriendin Mirella in de F0 en 
daarna kon het eigenlijk niet anders dan dat ik ze ging 
trainen. Het is zo leuk om te doen. Want nog veel meer 
dan bij het eerste team zie je ze enorm groeien in een jaar. 
Dat is het mooiste wat er is.”

Richard Boer

“De woensdag- en de vrijdagavond zijn nu vrij, op de 
andere avonden train ik teams tussen zes en tien uur. 
Dit jaar ben ik gestopt bij het team van mijn oudste 
zoon Nicolai, dus is de vrijdagavond vrijgekomen. 
Ik ben nu nog trainer van het team van mijn andere 
zoon Levi en assistent bij Zaterdag 1. Vorig jaar was 
wel heel veel. Het was een goed moment om bij het 
team van Nicolai te stoppen. Na vijf jaar is het voor 
hem goed om eens een andere trainer te hebben.”
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HOOFDSPONSOR
DEN OUDEN ASSURANTIËN, VERZEKERINGEN/ HYPOTHEKEN

 

CO-SPONSORS

Eticoll, zelfklevende etiketten, Capelle a/d IJssel

Michels, administratie & belastingadvies

Peinemann, Hoogwerksystemen,
Rotterdam-Hoogvliet

T. Mulder Rotterdam, groothandel in o.a. 
Installatiematerialen, Rotterdam

Technisch Installatiebureau van Wijngaarden, 
Nieuwerkerk a/d IJssel

SUB-SPONSORS
Berndsen, smederij en Constructie
Blansjaar, kranen en graafmachines, Wateringen
Bos Nieuwerkerk, schoorsteentechniek
Bouwbedrijf Valkenburg
Jumbo Kraan, supermarkt
Camozzi, Industrial Automation Solutions
Creativ Company/ IHobby.nl, o.a. hobbymaterialen en workshops
Daka Sport, Rotterdam
Eltee Adviesbureau, onteigeningsspecialisten MKB
Goud, Bedrijfshuisvesting
Kantoortehuur010.nl, Capelle a/d IJssel                                                      
Linde, Interieurs
Mommers, schoonmaakservice
Print Power Media,  o.a. big prints
ReadMe Signing/ Wayfinding, Rotterdam
Schipper & Paaimans Bouwgroep, Schiedam
Shoeby Fashion,
V2N,  accountants & adviseurs, Hendrik Ido Ambacht
Van der Hammen, notariskantoor, Zevenhuizen/ Nieuwerkerk a/d IJssel 
Welpos, kassa-oplossingen, Moordrecht
W.& J. Molenaar B.V. Grond, weg- en waterbouw 
W. Twigt & Zonen, bedrijfsauto’s
ZP, Zuidplas dakbedekkingen
100% voetbal, Capelle a/d IJssel

SPONSORS PLUS
A.J. Sonneveldt, transportbedrijf, Rotterdam
Brasserij en partyservice de Berg, 
Schotte B.V., o.a. slopen van bouwwerken

DE VOLGENDE BEDRIJVEN ZIJN SPONSOR D.M.V. 
o.a. een RECLAMEBORD, een BANNER of een ADVERTENTIE via 
vv Nieuwerkerk
Anker, grondverzet
Arjen Kandt, Speciaaltransport
Baas drukkerijen
Baasimmedia, print, sign en webcommunicatie
Beltona, sportkleding, Rijswijk
Benno Timmer, Schilderwerken
Bij Bourgondisch, o.a. culinaire cadeau’s
Bos, K. van den, transportbedrijf, Rotterdam
Chinese Muur, Reigerhof
D- Drinks, Active O2 sportdrank
De Jong Koster, accountants en belastingadviseurs, Ridderkerk
De Jong behang/schilders, Capelle a/d IJssel
De Winter, Transportbedrijf
Eureka, bloem- en tuinsierkunst
Favors!, dameskleding Street One en Cecil
FoodLoverz, catering
Foto Terry, bruidsreportages & portretfoto’s, Rotterdam
Gebr. Blok, hoveniersbedrijf
Goos, drukkerij, Ouderkerk aan den IJssel
Hazebroek & Tamerus, wegenbouw
Hagoort, betonboringen
Health Sportiv
Hofland, automaterialen, Capelle a/d IJssel
Hornbach, Bouwmarkt
ING Bank
Kastart, verfgroothandel, Gouda
Kofflard & Gerritsen vof, administratiekantoor, Rotterdam
La Baraque, eetcafé, Zevenhuizen
Magna Vloerenbedrijf, Bergambacht
MCD Nieuwerkerk, supermarkt
Meersport, sportmassage artikelen
Metalimex, metaal-afvallen, Rotterdam
Neleman, garagebedrijf en tankstation
Nesselande Autobedrijf, Rotterdam
Orange Motors, o.a. Opel, Capelle a/d IJssel
Perron BV, drank & Spijslokaal
Pro-Rec, camera solutions, Krimpen a/d Lek, 
Radder Horecare, groothandel, Capelle a/d IJssel
Reigerhof, winkeliersvereniging 
Rijwielhandel Zuidplas
Rosis, installatiebedrijf
Sanare, Thuiszorg & Welzijn
Sanidump, Capelle a/d IJssel
Scheele, makelaardij
Sprank, interieurprojecten, Rotterdam
South American Food Express, groothandel, Rotterdam
Stambouw, bouwbedrijf
Valk van der, Hotel Nieuwerkerk
Van Herk Glas, Krimpen a/d Lek/ Nieuwerkerk a/d IJssel
Van Leeuwen, Makelaardij 
Van S, wijn en tapas
Van Streun, fysiotherapie, altijd in beweging
Vanos Gardens, hoveniersbedrijf
Vente, diervoeding
Vis Autoschade, autospuit- & plaatwerkerij
Vivre Productions, o.a. Culinesse en Rotterdamse kost
Voormolen, dakbedekkingen
ZPRESS Sport, Dordrecht
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Al meer dan 50 jaar een 
begrip als toeleverancier 

voor loodgieters en 
aannemingsbedrijven

T. MULDER ROTTERDAM B.V.
Veilingweg 16-20

3034 KB Rotterdam
Tel.: 010-413 06 50 - Fax: 010-411 55 47

info@tmulder.nl
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 dream it
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 Boekhouding
 Fiscale aangiftes
 Jaarrekening
 Salarisadministratie
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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
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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

0163217.pdf   1 8-3-2016   15:07:18

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

0163217.pdf   1 8-3-2016   15:07:18

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

0163217.pdf   1 8-3-2016   15:07:18


