
Escudostraat 11
2991 XV Barendrecht

010 438 41 63
Ingang Auping Plaza
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• Persoonlijk contact
• Advies op maat
• Altijd de beste prijs
• Oude bed retour in overleg
• GRATIS parkeren voor de deur

Bij aankoop
van dekbedset

GRATIS
hOeSlAken

GRATIS BeD
bij aankoop van 2 matrassen
en 2 bedbodems*

* Vraag naar de voorwaarden

Escudostraat 11

GRATIS BeDGRATIS BeD

OPMERKelIjke zOmeRAcTIeS
Auping - Avek - nolte - norma - Pullman -Sealy - Silvana

Stearns & Foster - Tempur - Vandyck en vele andere

GRATIS 
SlhOeS

GRATIS hOOFDkuSSen
t.w.v. E 149,-
bij aankoop
van matras

Tempur - Vandyck en vele andere

GRATIS GRATIS 
OOFDOOFDOOFDOOFD Bij aankoop 

van dekbedset 
OOFDOOFDkukuSSenenGRATIS hGRATIS hOOFDOOFDOOFDOOFDOOFDOOFD Bij aankoop OOFDOOFDkukuSSSSSSenenen

GRATIS BeDTexTIel
t.w.v. E 500,- tot E 1000,-
bij aankoop van een
complete boxspring
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Afscheid nemen van 
Pelikaan viel Vincent de 
Klerk niet gemakkelijk. 
Toch koos de 29-jarige 
voetballer ervoor 
om het Pelidome 
te verruilen voor 
sportpark Slobbengors, 
de thuishaven van 
voetbalvereniging 
Papendrecht. “Ik moest 
een keuze maken omdat 
het zo niet verder kon”, 
zegt hij.

door Jan J. Timmer

PaPendrecht - “Probleem 
was dat ik vanwege de com-
binatie werk, voetbal en 
training geven niet altijd op 
de training van Pelikaan-
selectie aanwezig kon zijn”, 
verduidelijkt De Klerk. 
“Trainer Ron Tempelaar had 
daar geen moeite mee, mijn 
ploeggenoten ook niet, maar 
ik wel! Ik ben wat dat betreft 
een beetje van de oude stem-
pel: als je deel uitmaakt van 
een selectie, dan moet je er 
altijd zijn, vind ik. Zeker als 
aanvoerder!” 

Jeugdteam
“In de praktijk werd dat ech-
ter steeds moeilijker omdat 
ik de voorbije  twee seizoe-
nen ook een jeugdteam bij 
vv Papendrecht training gaf. 
Doordeweeks en zaterdag 
kwam ik regelmatig klem te 

zitten. Door nu bij vv Papen-
drecht te gaan voetballen is 
er in dat opzicht meer rust. 
Training geven en training 
krijgen vloeien voortaan qua 
tijd gemakkelijker in elkaar 
over, waardoor ik niet meer 
hoef te jachten en te jagen. 
Dat heeft de doorslag gege-
ven in mijn beslissing.” 

De Klerk kijkt terug op vier 
“fantastische jaren” bij Peli-
kaan. “Ik ben echt gaan hou-
den van deze vereniging”, 
zegt hij. “Het is een warme, 
echte club met een hechte 
spelersgroep en bevlogen 
mensen om de selectie heen. 
Ik vind het belangrijk om als 
voetballer deel uit te maken 
van dat verenigingsleven. Er 
zijn clubs waar spelers met-
een na de training het sport-
park verlaten en de kantine 
nog nooit van binnen heb-
ben gezien.” 

Verenigingsgevoel
De Klerk steekt anders in 
elkaar. “Voetbal is ook ge-
zelligheid, lol maken met el-
kaar, praten met supporters 
en met z’n allen nakletsen 
aan een tafel in de kantine. 
Dat verenigingsgevoel trof 
ik bij Pelikaan en ga ik ook 
bij Papendrecht meemaken. 
Dat weet ik zeker!” 
“Dat ik komend seizoen een 

klasse lager ga voetballen 
(tweede in plaats van eerste 
klasse, red.) boeit me niet. 
Het gaat mij om de beleving, 
de groep, samen er tegen 
aan. Gezien de samenstel-
ling van de selectie van Pa-
pendrecht moeten we mee 
kunnen doen om promotie. 
Ook leuk: ik tref er oude 
voetbalmaten als Carsten 

van der Velde en Dennis 
Herremans! Kortom: ik heb 
er veel zin in.” 

Dankbaar
“En Pelikaan ben ik dank-
baar voor de mooie jaren en 
de sportieve successen. Ik 
kijk er met een fijn gevoel op 
terug. Vandaar dat mijn be-
sluit ook zo moeilijk was.”

Vincent de Klerk naar het Slobbengors

Vincent de Klerk verruilt Pelikaan voor Papendrecht. “Sinds twee seizoenen train ik een jeugdteam bij Papendrecht. Training 
geven en zelf trainen vloeien straks makkelijker in elkaar over, waardoor ik niet meer hoef te jachten en te jagen.” foto Rinie Boon

‘Gezien de selectie 
van PaPendrecht 
kunnen we mee 
doen om Promotie’

Lid van Feyenoord zonder enige voetbalervaring

De voetballoopbaan van Vincent de Klerk begon op 12-
jarige leeftijd bij Feyenoord. “Ik deed er op tennisschoe-
nen mee aan een open dag en mocht lid worden. En dat 
zonder enige voetbalervaring!”
Daarna speelde de Ambachter onder meer voor ASWH, 
De Zwerver, Alblasserdam, IFC en Pelikaan. In het dage-
lijks leven is Vincent de Klerk gymdocent.


