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Beste VVN’ers,
 
Iedereen heeft de gevolgen van het Corona-
virus al gemerkt, lege schappen in de 
winkels en ga zo maar door. Wij volgen de 
richtlijnen van het RIVM en de KNVB op, 
dus ons complex blijft voorlopig leeg. Een 
drastische maatregel maar de gezondheid 
van alle leden staat voorop.

Het is aangegeven dat het tot en met 6 april 
duurt, maar het zou zomaar nog langer 
kunnen duren. Wij houden u via de website 
en social media zoveel mogelijk op de 
hoogte. Wij hopen op uw begrip.

Het is enorme domper voor alle 
voetballiefhebbers. Na de winterstop is alles 
juist  heerlijk opgestart. Iedereen ging weer 
lekker de wei in en het mooie voetbalweer 
zou eraan komen.

Het bestuur heeft  veel met de gemeente 
om tafel gezeten over de nieuwe aan te 
leggen velden. Veld 1 wordt vervangen, en 
veld 3 en het veld achter de tribune worden 
vervangen door kunstgrasvelden. Wij als 
bestuur zijn hier natuurlijk erg blij mee, 
zeker met de uitbreiding waardoor er wat 
meer ruimte ontstaat. De gesprekken met 
de gemeente zijn in zeer goede harmonie 
verlopen met wederzijds respect en zeer 
goed luisterend naar elkaars behoefte.
We zullen wel vanaf ongeveer 25 mei 
allemaal een beetje in moeten schikken, 
want dan gaat deze “operatie “beginnen, 
en zoals het er nu voor staat is alles 
medio augustus klaar. Als club zijn wij 
de gemeente zeer erkentelijk voor deze 
uitbreiding.
 
Ons vlaggenschip is de koploper tot 
drie punten genaderd. Het slot van het 

seizoen, wanneer het dan ook gespeeld 
wordt, zal zeer spannend worden. Dat 
geldt ook voor ons 2e, dat de koppositie 
moet verdedigen. Ik wens de teams hierbij 
veel succes.
 
Organisatorisch staat de boel goed op een 
rij, bijna alle teams zijn voor volgend jaar al 
voorzien van nieuwe of blijvende trainers. 
De TC heeft hierbij veel en goed werk 
geleverd, al ging niet alles over een leien 
dakje. Het is zeer moeilijk om het iedereen 
naar zijn zin te maken, soms moeten er 
minder leuke beslissingen 
genomen worden, maar 
dat doen we altijd in 
het belang van de 
club.

Hans Jeroense 
(voorzitter)

naar zijn zin te maken, soms moeten er 
minder leuke beslissingen 
genomen worden, maar 
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Donderdag 12 maart 2020. Ik zou die 
avond training geven en daarna zelf 
voetballen. Zaterdagochtend coachen 
bij mijn team, ’s middags een wedstrijd 
f luiten. Wedstrijden in de Eredivisie 
kijken op Fox, zondagochtend vroeg 
de Formule 1. En tussendoor zou ik de 
Goalgetter maken want het is deadline 
weekend. 

En ineens komt de ene na de andere 
afgelasting door. Niet meer trainen, 
geen wedstrijden tot en met 31 maart. 
Alle voetbalcompetities liggen plat en 
andere evenementen zijn er niet. Deze 
Goalgetter verschijnt in een voetballoze 
periode die de 40 plussers alleen kennen 
van de lange winterstops van vroeger.

De KNVB en alle voetbalbonden 
hebben een grote uitdaging om 
te bepalen hoe we competities 
uitspelen. Ook toernooien in mei en 
juni zijn al gepland, reken maar dat 
toernooicommissies zich ook al zorgen 
maken. Maar al die zorgen vallen 
natuurlijk in het niet bij de zorgen die de 
mensen in de gezondheidszorg hebben 
over de mogelijke grote toestroom van 

doodzieke patiënten die ze wellicht niet 
allemaal kunnen helpen. En de zorgen 
die kwetsbare mensen hebben voor de 
gevolgen als zij besmet raken. Ik wens 
iedereen een goede gezondheid. En om 
het positief te bekijken, waarschijnlijk 
wordt dit de best gelezen Goalgetter 
ooit. Want wat moet je anders?

Marcel de Dood,
verhalenverteller van de club.
06 27086442, 
marceldedood@gmail.com
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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 06-20894980
Pupillen Ruta Koolhaas  06-48251935
Jeugdcoördinatoren
JO 19 Pascal Bek 06-46133146 
   
JO 17 Pascal Bek 06-46133146
JO 15 Pascal Bek 06-46133146
JO 15 Jacqueline van
 Bergen Bravenboer 06-40848031
JO 13 Frenk 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
 
** Technische Zaken
Voorzitter Rob van de Berg 06-82137902
Hoofd-
jeugdopleidingen Raoul Graham 06-10405199
Opleidingsmanager- 
Mental Coach Paul de Willigen   06-42280069
Hoofd-
Jeugdscouting Ron Reith 06-47303986

** 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 Milan ’t Hooft, Ed van Beuningen,
 Corinne Verkuil, Kevin Neleman, Gabriëlla Bik  
 Jolanda van het Kaar en Marcel de Dood
Fotografi e Corinne Verkuil, Jolanda van ‘t Kaar, Laila Bakker
Acquisitie Rob de Bruijn 06-24654328
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 - Trainer Wout
Trainer Wout speelde profvoetbal en 
trainde keepers op het hoogste niveau. 
Justin Bijlow is zo goed geworden 
door trainer Wout. Goed worden is 
belangrijk, zo goed worden als Bijlow 
is maar voor enkelen weggelegd. Het 

allerbelangrijkste is plezier hebben 
in de sport. En dat brengt trainer 
Wout, in de top en bij onze allerjongste 
voetballers. Kijk eens naar de gezichten 
van de kinderen. In de buurt van 
trainer Wout lacht iedereen! Altijd!
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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
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E: info@notariszevenhuizen.nl
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Voor mensen,
door mensen!

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

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_maart2020.indd   6 16-3-2020   15:58:43



Discussie: KNVB wil onder 12 jaar 
geen ranglijsten meer bijhouden

Goalgetter nummer 3 - maart 2020

Het kwam de KNVB op een storm van kritiek 
te staan, maar nu weten we niet beter en zou 
niemand terug willen. Het sterkt de KNVB in 
haar vernieuwingsdrang. Als stilstand ach-
teruitgang betekent, dan is vernieuwing toe 
te juichen. Jan Dirk van der Zee, Directeur 
Amateurvoetbal van de KNVB introduceerde 
de plannen voor de Onder 12-teams in zijn 
column op de KNVB-website. Hij ontving 
louter kritiek op zijn visie: “Natuurlijk wil-
len kinderen winnen, maar de strijd om 
het kampioenschap leeft toch vooral onder 
vaders en moeders. Kinderen spelen met hun 
hart en worden hoofdzakelijk beziggehouden 
door de vraag of ze aan de bal komen, acties 
mogen maken, plezier hebben en met hun 
vriendjes kunnen voetballen. Het winnen 
van wedstrijden, komt pas ver daarna.” In 
lijn met deze visie stelt van der Zee voor om 
voor Onder 12 jaar geen standen meer bij te 
houden.

Valentijn Driessen, bekend van Veronica In-
side stelt in de Telegraaf: “Wat een gepamper 
en tegelijk een vreemde gedachtekronkel als 

je allerlei jeugdelftalletjes uitgelaten hun 
kampioenschap ziet vieren met een bakje friet 
voor hun snufferd.”  De Telegraaf verzamelt 
quotes van voetbaliconen tegen de plannen en 
vindt een stevige bij Henk ten Cate, voormalig 
trainer van Ajax, Chelsea en Barcelona: “Die 
meneer die dit heeft verzonnen, moeten ze 
opsluiten”. En Dick Advocaat laat optekenen: 
“Dat is dus het probleem in Nederland, het 
gaat wél om winnen en verliezen.”

De voetbalwereld is conservatief, dat is wel 
duidelijk. De visie van Jan Dirk van der 
Zee verschilt niet eens zo heel veel van een 
onderdeel van de plannen van Johan Cruyff 
om de jeugdopleiding van Ajax te verbeteren. 
Jeugdtrainers waren veel te veel bezig met 
kampioen worden, vond Cruyff. Het moet 
gaan om individuele spelers beter maken. 
Dus of je redeneert vanuit plezier of vanuit 
opleiding, de focus op het kampioenschap kan 
wel een tikkie minder.

Al meerdere jaren worden de standen bij 
de teams Onder 10 niet meer bijgehouden. 

De KNVB voert veel veranderingen door in het jeugdvoetbal. Twee jaar geleden 

werd voor de Onder 9-teams het voetbal op kwartvelden geïntroduceerd en 

gingen teams Onder 12 met acht tegen acht op een half veld spelen. 
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Door Marcel de Dood

 Meer speelruimte voor clubs om  
toernooien e.d. te organiseren

Mogelijkheid voor clubs om (winter) 
jeugdzaalvoetbal te organiseren

VERANDERINGEN PER 2020/’21

2019/’20 OUDE OPZET 2020/’21 NIEUWE OPZET

Meer speelruimte voor clubs om Meer speelruimte voor clubs om 
toernooien e.d. te organiserentoernooien e.d. te organiseren

Mogelijkheid voor clubs om (winter)Mogelijkheid voor clubs om (winter)Mogelijkheid voor clubs om (winter)
jeugdzaalvoetbal te organiserenjeugdzaalvoetbal te organiserenjeugdzaalvoetbal te organiseren

Kijk voor meer informatie voor het totale voetbalaanbod op
www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen

NOORD/OOST/ZUID I  

EN ZUID II

WEST I EN WEST II

JO8 t/m JO12

4 blokken
Minimaal 24 wedstrijden 
in één seizoen

JO8 T/M JO12

Najaarsreeks: 11 wedstrijden

Voorjaarsreeks: 11 wedstrijden

PILOT

JO8 t/m JO10 4 blokken  

(minimaal 24 wedstrijden in één 

seizoen)

JO11 t/m JO12 3 blokken  

(minimaal 24 wedstrijden in één 

seizoen)

Geen (inhaal)wedstrijden meer 
in schoolvakanties

Meer mogelijkheden om teams eventueel te 
herindelen op het juiste speelniveau

Gehele speeldagenkalender 
vooraf bekend

NOORD/OOST/ZUID I 

EN ZUID II

WEST I EN WEST II

Geen (inhaal)wedstrijden meer Geen (inhaal)wedstrijden meer 
in schoolvakantiesin schoolvakanties

Meer mogelijkheden om teams eventueel te 
herindelen op het juiste speelniveau

NIEUWE OPZET 
VOETBALAANBOD 

O8 T/M O12
2020/’21

Vanaf het seizoen 2020/’21 gaat het voetbalaanbod van de 

JO8 t/m JO12 pupillen er iets anders uitzien. In plaats van 

een voorjaars- en najaarsreeks spelen de pupillen voortaan 

in 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden. De 

bekercompetitie vervalt hierbij. Na een geslaagde pilot  

en evaluatie in het seizoen 2019/’20 in district West I 

en West II wordt deze nieuwe opzet vanaf het seizoen 

2020/’21 landelijk uitgerold.

PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOROP!

Snellere instroom van nieuwe 
teams mogelijk

Meer mogelijkheden voor 
gemengd voetbalaanbod

Jeugdcoördinator van vv Nieuwerkerk Dani-
elle Nederpel voorspelt dat de Onder 12 teams 
dan ook hun eigen schaduwadministratie 
zullen bijhouden. “Net zoals de JO10 teams 
nu ook doen.”. Hoofd Technische Zaken Rob 
van den Berg is het ook niet eens met Jan 
Dirk van der Zee: Hij stelt: “Ook de jongste 
spelers willen altijd winnen. Als ze mogen 
kiezen tussen veel aan de bal komen of win-
nen, dan kiezen ze ook bij een partijtje op de 
training om bij die ene goede speler in het 
team te zitten. De kinderen hebben ook hele-
maal geen probleem met het bijhouden van 
de stand. Die zien er nog een uitdaging in 
om toch vijfde in plaats van zesde te worden. 
Wij als “volwassenen” zijn het probleem. De 
trainers, de ouders en opvoeders.”

Jan Dirk van der Zee is inmiddels terug-
gefl oten door de KNVB. In een update op 
zijn column stelt hij: “De wens was bij mij de 
vader van de gedachte; ik zou zo’n maatregel 
helemaal zien zitten, omdat 08 tot en met O10 
al met veel plezier zonder ranglijsten speelt. 
Feit is echter, dat er op dit moment nog geen 
beslissing op dit punt is genomen voor O11 
en O12. Pas in april valt het besluit hierover.” 
Wat de keuze ook wordt, we kunnen er best 
aan wennen. Want laten we het vooral niet 
belangrijker maken dan het is.
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“Ik wil alles uit een elftal halen”

Het gezin van Jeffrey staat in het teken van voetbal, 
net als het gezin waar Jeffrey in opgroeide. “Dat was 
een Sparta-gezin. Ik ben geboren in Rotterdam West, 
mijn vader Ron voetbalde bij Sparta en ik ben er gaan 
spelen toen ik acht was. Ik heb de hele jeugdopleiding 
doorlopen en mooie dingen meegemaakt. Ik ben 
zelfs uitgenodigd voor Oranje Onder 16. Ik mocht 
wedstrijden spelen met o.a. Andy van der Meijde, 
Orlando Engelaar en Pascal Bosschaart. Het was een 
eer om bij de beste 40 spelers te zijn, maar die andere 
jongens waren nog beter.”

“Ik woonde toen al in Nieuwerkerk, op mijn tiende 
zijn we hier komen wonen. Mijn moeder bracht me 
elke dag naar Sparta. Nadat ik geen contract kreeg op 

mijn 18e heb ik op hoog niveau in het amateurvoetbal 
gespeeld bij Capelle en ASWH. Ik had altijd al 
gezegd dat ik ook bij Nieuwerkerk wilde spelen. Ik 
speelde in het eerste, tweede en derde elftal tot ik 
door enkelblessures op mijn 32e stopte. Ik werd toen 
assistent van Oscar Biesheuvel bij het eerste elftal, 
een geweldige tijd want we promoveerden naar de 
Hoofdklasse op zondag.”

“Ik haalde vooral plezier uit het werken met jonge 
talenten. Daarom stapte ik over naar een jeugdteam, 
de JO13-1. Mijn zoon Nick speelt erin, dat maakt het 
speciaal. Leuk voor allebei en soms ook moeilijk. 
Mensen letten toch extra op de keuzes die je daarbij 
maakt. Ook in mijn huidige groep JO15-1 speelt Nick 
en dat gaat prima.”

Jeffrey Reith werd recent 40. Hij vierde dat met 

een groot feest met veel vrienden. “Ik heb geen 

moeite met ouder worden. Ik ben blij dat het me 

gegeven is. Met Brenda en onze jongens Nick 

en Ian hebben we een mooi voetbalgezin, waar ik 

iedere dag van geniet.”

Door Marcel de Dood

“ik ben zo gedreven dat ik 
altijd aan het nadenken ben 

hoe ik nog meer uit mijn 
groep kan halen”
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Jeffrey, overdag medewerker Commerciële 
Binnendienst bij Maesstad verzekeringen, werkt 
zeker drie avonden in de week vol overgave om zijn 
groep beter te maken. “Eigenlijk vaker nog, ik ben zo 
gedreven dat ik altijd aan het nadenken ben hoe ik 
nog meer uit mijn groep kan halen. Dat moet iedere 
trainer zich ook afvragen; doe ik zelf het maximale 
om mijn spelers beter te maken? Ik probeer modern 
te voetballen met de JO15-1. Hoog druk zetten, een 
bewegelijke nummer 10 en twee controleurs. De 
verdediging moet weten waar positie te kiezen.”

Naast aandacht voor het teamverband steekt Jeffrey 
veel energie in het verbeteren van de individuele 
kwaliteiten. “Door hard te trainen en door de goede 
aanwijzingen te geven kan een trainer iedere speler 
beter maken. Je moet wel goed inschatten waar 
iemands kwaliteiten liggen. We hebben jongens uit 
de recreatie gekregen, die hebben jarenlang training 
gehad van welwillende vaders en zij hebben niet 
kunnen leren van betere ploeggenoten. Daar ga ik mee 
aan de slag. Als zo’n jongen bijvoorbeeld goed is in 
ballen veroveren en naar een ploeggenoot spelen, dan 
zorg ik dat hij dat nog beter gaat doen door nog beter 
positie te kiezen. Als spelers in hun kracht spelen, 
dan komt er zoveel meer uit, dan als je dingen van ze 
vraagt die ze niet kunnen. Dat kan onze scouting nog 
beter doen. Kijk  naar wat spelers wel kunnen, niet 
naar wat ze niet beheersen.”

“Met de JO13-1 promoveerden 
we en vorig jaar werden we 

vierde met de JO15-1. Nu staan
we tweede in de promotieklasse

van de Hoofdklasse”

Jeffrey heeft goede resultaten bereikt met zijn 
teams. “Met de JO13-1 promoveerden we en vorig 
jaar werden we vierde met de JO15-1. Nu staan we 
tweede in de promotieklasse van de Hoofdklasse. 
We kunnen als vereniging een voorbeeld nemen aan 
clubs als TOGB en Smitshoek. Dat zijn clubs die met 
vooral eigen jongens vanuit een goed beleid en met 
goede trainers in de divisies spelen. Een stuk hoger 
dan wij. Daar kunnen we ook naar toe.

Volgend jaar maak ik geen deel uit van de 
trainersgroep van Nieuwerkerk. Het bestuur en ik 
hadden een ander idee over de groep die ik zou gaan 
trainen. Dat is jammer. Ik was eerst best boos, maar 
accepteer het nu. Ik ga het jaar heel goed afmaken 
met het team en dan zie ik wel. Ik sta met veel 
plezier op het veld om training te geven, dus dat zal 
ik volgend jaar vast ook ergens doen.”

9
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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

Lange t
ermijn ver

huur

Short L
ease

Twigt-kwart.indd   1 18-9-2015   10:36:53

VERS, GRILL & MAALTIJDEN

Nieuwerkerk a/d IJssel
Winkelcentrum Reigerhof  132

0180 47 16 20

Reeuwijk
Van Heuven Goedhartstraat 31

0182 607 074
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Belofte ingelost!
Vrijdag 28 februari is het zover, Robert en Stefan melden zich 
om 06.30 op de Hoogeveenenweg  waar ze worden begroet 
door de directeur van Van Wijngaarden, Pim Kooijman. Ze 
krijgen een van Wijngaardenjas, een polo, veiligheidsschoenen 
en een helm, zonder deze attributen mogen ze het terrein niet 
op. Na een kop koffi e worden de ‘nieuwe werknemers’ naar De 
Merwe4haven in Rotterdam gebracht ,waar van Wijngaarden 
werkzaam is aan een megaproject dat bijna wordt opgeleverd.

De voetballers worden in hun prachtige werkkleding 
voorgesteld aan hun collega’s van deze dag. Beiden zeggen 

Het was tijdens het sponsordiner in november 

2019 één van de vele acties om geld te werven 

voor het trainingskamp van de selectie van onze 

voetbalvereniging in het Spaanse Marbella. Robert 

Boevé en Stefan van de Vlegel stelden zich ‘per 

opbod’ beschikbaar om bij het bedrijf met het 

hoogste bod één dag werkzaamheden te verrichten. 

Installatiebedrijf van Wijngaarden won deze fi nanciële 

strijd met een niet te versmaden bod! 

van zichzelf  ‘twee linkerhanden’ te hebben als het om het 
werk gaat dat hier van hen wordt verwacht. Niet getreurd, de 
mannen van Wijngaarden zijn de beroerdste niet en helpen 
hen snel op weg met het aanleggen van kabels, snoeren en 
verbindingen. 

Maar het zijn niet hun nieuwe collega’s die in de bouwkeet 
de aandacht van Robert en Stefan trekken. Nee, ze zijn zeer 
onder de indruk van de prachtige foto’s van de hele mooie 
vrouwen die aan de wanden van de keet zijn bevestigd. 
Tenminste hier maken ze bij terugkomst vrijwel direct 
gewag van. Het schijnt zelfs dat een aantal van deze dames 
vrijwel ontkleed worden getoond en dat zie je niet in de 
kleedkamers van onze vereniging en het ontlokt hen dan ook 
de opmerking: We voelden ons direct thuis bij deze mannen 
en die hun dagen mogen doorbrengen met deze heerlijke 
foto’s.

Robert en Stefan zijn voor vandaag gekoppeld aan de 
elektricien Rik en met hem zijn ze enkele uren ingespannen 
werkzaam op het eerder genoemde project. Rond de 
middagpauze worden zij door Pim Kooijman onthaald op 
patat met kroketten. Zo zwaar was het blijkbaar die dag dat 
ze extra gevoed moesten worden. Daarna zijn ze rondgeleid 
op het project waar ze meer en meer onder de indruk 
kwamen van het mooie werk dat van Wijngaarden met hun 
medewerkers in de Merwe4haven tot stand brengen.

Robert en Stefan: “We sluiten deze dag af met diep respect 
voor wat deze mannen doen. In nauwe samenwerking en 
met veel kennis van zaken en dit lukt hen met tussendoor 
wat humor en ontspanning. Petje af voor de werknemers en 
het bedrijf! En het was voor ons ook heel leuk én leerzaam 
om te zien hoe een sponsor van VVN in de praktijk van 
alledag werkzaam is.”

Tijdens het sponsordiner was dit één van de vele acties om 
geld ‘binnen te halen’ voor het Marbella-weekend. Het is al 
eerder ergens gememoreerd, maar het kan niet voldoende 
onder de aandacht van onze leden worden gebracht, dat deze 
acties er mede toe hebben geleid dat onze verenigingskas 
niets hoefde bij te dragen. 
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Belofte maakt schuld!
Door Huub Donken
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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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Normaal gesproken schitteren op deze plek de meest (en minst) getalenteerde elftallen van vv Nieuwerkerk. 

Helaas heeft COVID-19 ook de redactie van Goalgetter in zijn greep. Doordat een diepte-interview vanachter 

een mondkapje moeilijk gaat is in deze editie van Team in Beeld dan ook gekozen voor een alternatieve 

invulling: Tips om de Corona-stop door te komen. 
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Voetbalpraat
Uitgestorven velden, lege voetbaltribunes 
& doodstille praatprogramma’s. Raakt 
het gemis van de CL-hymne jou ook diep 
in het hart? Wanhoop niet! Ontdek de 
renaissance der voetbalpodcasts. Uren 
(letterlijk úúúren) aan oeverloos geklets 
over de belangrijkste bijzaak van het 
leven. Geniet van Neutrale Kijkers, VI’s 
Scorebordjournalistiek of de voetbalpod-
cast van FC Afkicken. Simpel te vinden 
op Spotify of Apple Podcasts en prima te 
beluisteren tussen het hamsteren door. 
Bovendien zijn er zelfs voor de diehard 
Amsterdammers (Pantelic Podcast), boe-
ren (Peesjevee Podcast) en kakkerlakken 
(Kein Geloel) geheel toegewijde shows 
waarin ‘hun cluppie’ centraal staat. Veel 
luisterplezier!
 
Het zwakke been
Waar zowel de zomer- als winterstop een 
excuus zijn om goed uit te dijen biedt 
deze onderbreking van het seizoen een 
alternatief. Altijd al jaloers geweest op 
die ene linkspoot in het team? Grijp dan 
de komende weken je kans: train dat lin-
kerbeen. Het idee is simpel: bal, garage-

deur (liefst die van de buren) en schieten 
maar. Zo kan zelfs de meest getalen-
teerde linksbuiten binnen jullie selectie 
niet langer teren op zijn monopolie op 
strakke voorzetten vanaf de flank. 

Ken uw klassiekers
Nederland – Argentinië uit “98 (DENNIS 
BERGKAMP!!!), de 5-1 tegen wereld-
kampioen Spanje, (dekselse) hattrick-
hero-Dirk-Kuyt of Real Madrid – Ajax. 
Stuk voor stuk wedstrijden die absoluut 
een tweede (of derde) blik waard zijn. 
Goalgetter adviseert: chips, bier, beamer 
+ scherm & maximaal 99 gezonde 
vrienden. Herbeleef samen een klassiek 
voetbalmoment via het terugkijkaanbod 
van Fox Sports of Youtube! Let wel: de 
volgende dag trots in je favoriete oranje-
kledij afreizen richting supermarkt voor 
een nieuwe lading wc-papier kan eventu-
eel voor gekke gezichten zorgen…

Doe een challenge
Doe je best en word beroemd. Icebucket 
legen boven je hoofd, een hap kaneelpoe-
der voor de Cinnamon-challenge, de Salt 
and Ice-challenge. Je moet toch wat, als 

je je verveelt. Voor deze tijd is er de Stay 
at home-Challenge. Matthijs de Ligt deed 
het je al voor. Was je handen en houd een 
wc-rol zo lang mogelijk hoog. En post 
je video #stayathomechallenge en tag 
natuurlijk @vvnieuwerkerk voor extra 
views!

Lees je wijzer
Wim Kieft, Gijpie, Johan bamihap 
Boskamp, Memphis, CR7 en Sjaak Polak: 
voetbalboeken hebben ze allemaal. De 
verhalen van de een zijn nog mooier, gro-
ter, grappiger en absurder dan die van de 
ander. Kortom, perfecte lectuur om een 
aantal wedstrijdloze zondagen mee door 
te komen. Geen zin in platte kleedka-
merpraat? Probeer dan eens het mooiste 
clubblad van Nederland…

Hoe kom jij de Corona-stop door? Is 
jouw team reeds een online soccer 
manager competitie gestart? Of is 
deze nieuwe voetbalpauze juist een 
mooi moment om weer wedstrijd 
fit te worden? Tag @vvnieuwerkerk 
op Insta en show ons hoe jij omgaat 
met deze weken zonder voetbal!  

Corona-stop
Tips voor deze periode zonder voetbal

Door Milan ’t Hooft
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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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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. 

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.
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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

Kwaliteitsdrukwerk 
met de juiste impact

printpowermedia.nl
Quality Printing

Adv PPM voetbalblad.indd   1 26-06-14   14:06
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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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Tom Berndsen
PROFIEL VAN... 

Speler van de week 
en Team van de Maand

Leeftijd: 13 jaar

School: Comenius College 

Nieuwerkerk aan den IJssel

Team: JO13-05

Kwaliteit: Ik heb een goed schot, ik ben 

snel in het veld en mijn beste kwaliteit is 

goede voorzetten geven.

Tips voor je trainers (Maikel en 

Walter): Ik heb geen tips voor de trainers, 

alles gaat goed. Ze geven goede trainingen 

met verschillende oefeningen en tijdens de 

wedstrijden coachen ze heel goed.

Favoriete club: Feyenoord en in het 

buitenland Liverpool.

Kunst- of echt gras: Kunstgras, liever 

niets anders.

Blessures: Gelukkig nog nooit.

In welk shirt train je het liefst: In mijn 

Feyenoord trainingspak.

Favoriete game: Call of Duty

Tip voor Nieuwerkerk: Maak van 

veld 2 en 3 kunstgrasvelden

Goalgetter nummer 3 - maart 2020
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Bij de spectaculaire topper tegen Oud Beijerland waren Jill en Britt Mijderwijk 
pupil van de week. Hun team MO11-2 was team van de maand. Jill en Britt gingen 
op de foto met Rick, Stefan, Daniël en Mike. Wat een eer voor die mannen.

Kijk, een voetbalverslag uit de oude 
doos. Dit was een wedstrijd met 

oud Nieuwerkerk 1-speler Bram de 
Bruin en andere grote talenten van 

toen. Wil jij dat jouw verslag ook 
in de Goalgetter komt? Stuur dan 
een handgeschreven verslag naar 

marceldedood@gmail.com.

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
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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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Zoek de 7 verschillen

OPLOSSING OP PAGINA 29

Doolhof
Oplossing op pagina 29

Rebus

25

GoalGetter_maart2020.indd   25 16-3-2020   15:59:56



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
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“Ik heb een week op mijn kamer getreurd 
omdat ik niet op wintersport kon.”

Romy van Popering (21) voetbalt vanaf de D-pupillen bij  
vv Nieuwerkerk. Tijdens deze wedstrijd met Vrouwen 1 loopt zij 
haar eerste blessure op. “Het bleek dat mijn voorste kruisband 
afgescheurd was en in mijn meniscus zat een scheurtje. Ook zat er 
een deuk in een bot, dat komt misschien wel omdat ik toch best vaak 
liep met die slechte knie. Mijn onderbeen leek wel los te zitten en 
mijn knie sloeg dan dubbel. Dan snap je wel waar zo’n kruisband 
voor is. Mijn orthopeed zei trouwens dat kruisbandblessures bij 
vrouwen vaker voorkomen op kunstgras. Het veld is stroever en door 
een andere stand van de heupen, komt er meer druk op de knieën. 
Geen idee of het klopt, al zijn er in ons team wel al drie speelsters die 
dezelfde blessure gehad hebben.”

“Ik loop stage bij een kinderdagverblijf in Capelle aan den IJssel. 
Ik heb een groep met kinderen tussen twee en vier jaar. Ik deed 
eerst een sportopleiding maar nu leer ik voor Pedagogisch Educatief 
Professional. Het zijn allemaal lieve kinderen, al zoeken ze soms ne-
gatieve aandacht. Dan hebben we opgeruimd en dan tikt zo’n meisje 
expres een stapel met blokken van het kastje. Daar leer je ook van.”

“Op 3 maart ben ik geopereerd in de Bergman Kliniek in 
Zestienhoven. Ze halen dan een pees uit de hamstring en 
reconstrueren daarmee de voorste kruisband. Ik had echt last van 
de narcose, het droge broodje dat ik moest eten hield ik maar even 
binnen. De volgende dag had ik vooral last van mijn hamstring, ik 
kon niet zitten. Mijn knie voelde wel meteen beter. Ik ben nu ook 
veel meer gemotiveerd om mijn fysio-oefeningen te doen dan voor 

de operatie. Ik werk nu echt aan mijn herstel en ik merk meteen 
verbetering na de oefeningen.”

“Ik denk dat ik begin 2021 weer kan voetballen. Dat ga ik ook wel 
doen, ik heb geen angst dat het weer gebeurt. Ik heb wel een week 
op mijn kamer getreurd dat ik niet op wintersport kon. Ik ga vaak 
alleen met een groep mensen die ik niet ken of ook wel met mijn 
ploeggenoot Fanny. In ieder geval moet ik ieder jaar op wintersport. 
Snowboarden is het leukste dat er is. Ik had dit jaar ook al geboekt, 
leefde ernaar toe. Dan zie je al die foto’s langskomen op Instagram, 
dat was geen pretje. Een ander nadeel van de blessure was dat 
ik vaak de trein heb gemist. Ik ben van het laatste moment en 
dan rende ik naar de trein. Dat ging nu natuurlijk niet. Verder til 
ik nergens zo zwaar aan, ook niet of we winnen of verliezen met 
voetbal. Hoewel, Vrouwen 1 is na mijn blessure pas gaan winnen. 
Dat kan natuurlijk eigenlijk niet.”

“Het zal de schrik wel zijn. Dat zeiden mijn trainers 

Joost en Richard toen ik naar de bank strompelde. Vlak 

voor de dugout kwam ik raar neer. Ik hoorde een hele 

harde knak, de andere meiden op de bank hadden het 

ook gehoord. Verder spelen zat er niet meer in, maar 

ik maakte me geen zorgen. Ik ben van veld 6 naar de 

kleedkamer gelopen, gedoucht, nog wat gedronken in 

de kantine en ’s avonds ben ik nog uit geweest. Pas op 

zondagmorgen werd de ernst van de blessure duidelijk. 

Mijn knie was helemaal dik en ik kon niks meer.”

Bij de start met ons eerste elftal in zaterdagvoetbal sprak het 
bestuur van vv Nieuwerkerk de ambitie uit dat het vlaggenschip 
een herkenbaar team moet zijn met vooral spelers die bij 
Nieuwerkerk zijn opgeleid of een echte binding met de club 
hebben. Dat is goed te zien in de spelers en technische staf die we 
volgend jaar in ieder geval in en langs het veld zien:
De volgende spelers hebben aangeven volgend jaar voor 
Nieuwerkerk uit te komen (update 4 maart)

Bart Meeske, Shane van den Engel, Remco Langerveld, Menno 
Homan, Stefan van der Vlegel, Bilal Ouahabi, Scott van Dijk, 
Mike Janssen, Roy Spierings (GK), Wayne van der Burg, Bart 
Slob, Maurice Treffers, Kevin de Geus (GK), Rick Kramer

De technische staf bestaat uit: Ron Luijten, Richard Boer, Theo 
Speelmeijer, Claudia van Tussenbroek, Guido Molendijk, Edwin 
Vollebregt en Leo Lansbergen

Update selectie 2020-2021

Door Marcel de Dood
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De essentie 
van schoon en fris

M o m m e r s  S c h o o n m a a k 

T  0180  3 14335  -  E  i n fo@mommers .n l  -  www.mommers .n l

SCHOONMAAKONDERHOUD • GLASREINIGING • GEVELREINIGING

VLOERONDERHOUD • SPECIALISTISCH SCHOONMAAKWERK

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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WE MOGEN NIET VOETBALLEN DOOR HET CORONAVIRUS. BALEN! MAAR GEZONDHEID VOOR ALLES.

Na een dubbele herfst - want de winter hebben we volgens 
mij overgeslagen - mogen we eindelijk een klein beetje 
genieten van de eerste lenteverschijnselen. Zaterdag 7 maart 
is zo’n dag. Het zonnetje schijnt en ik kan mee naar de voet-
bal.  Sebas en ik rijden samen richting Rotterdam, het voelt 
als een cadeautje. In de zon kijken we naar 20 jongens die 
duidelijk genieten van hun spel op het veld. Wanneer mijn 
mannetje scoort, komt er een extra mooi papiertje om het ca-
deautje en wanneer het team deze wedstrijd tot winst leidt zit 
er ook nog een mooie strik omheen. Bij thuiskomst zie ik een 
foto van de trainer binnenkomen. Deze foto weerspiegelt pre-
cies hoe ik mij die ochtend voel. De kleuren van de lente zijn 
fantastisch, de blije koppies van de jongens onbetaalbaar! 

Lentekriebels
Door Gabriëlla Bik

Competitiestand 
Nieuwerkerk 1
en Nieuwerkerk 2

Vorig jaar werden ons eerste 

én tweede team kampioen. 

Dit seizoen staan ze er 

weer goed voor. Kom jij ze 

aanmoedigen als we weer 

mogen moetballen?
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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

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