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Dit bestel ik maar
via de webshop…

HORNBACH biedt zo’n groot assortiment en zoveel keuze, dat past niet altĳd in je auto. Geen probleem!
Dan bestel je het gewoon via onze webshop. Dan kun je bĳvoorbeeld gewoon de laminaatvloer van
je keuze thuis laten bezorgen.

HORNBACH, het grootste assortiment voor jouw project in huis
en tuin… ook online!
Geen computer of tablet
bij de hand, maar wel je
smartphone? Download
dan nú de HORNBACH
App en je hebt de hele
winkel gewoon in je
broekzak! Je maakt eenvoudig lijstjes,
doet inspiratie op of besteld gewoon direct
wat je nodig hebt. Via je account kun je
alles netjes bijhouden. Download hem nu!!

hornbach.nl
Volg ons op:

Projectbouwmarkt | Tuincentrum | Dierenspeciaalzaak

VAN DE
VOORZITTER

COLOFON
Uitgave van
Voetbalvereniging Papendrecht,
Postbus 100, 3350 AC Papendrecht

Voor u ligt de eerste editie van de glossy die wij als club uitgeven:
De Rode V! Een meer dan schitterend resultaat dat laat zien waar we als
vereniging voor willen staan. Samen werken aan onze club!
Na een aantal moeilijke jaren is Papendrecht weer springlevend. Het bruist
weer op Slobbengors. Het eerste elftal is aan een fantastische opmars
bezig. Het tweede team miste op een haar de promotie naar de reserve
Hoofdklasse. Vanaf dit jaar heeft Papendrecht weer de beschikking over een
derde selectieteam, waarin talenten vanuit de A-jeugd, onder begeleiding
van enkele ervaren spelers, kunnen worden klaargestoomd voor de
A-selectie.
In de jeugd is hard gewerkt aan de structuur en met de aanschaf van een
gerenommeerd spelervolgsysteem, kunnen we de ontwikkelingen van
onze talenten nu nog beter volgen en stroomlijnen. Een aantal betrokken
leden heeft zich sterk gemaakt om onze kinderen bewuster te laten
omgaan met hun voeding. In het programma van Wilfred Genee grepen
we net naast de hoofdprijs, maar de kantine van VV Papendrecht is vanaf
dit seizoen door de KNVB aangewezen als één van de vijf Modelkantines
in Nederland.
Ook de damestak is sterk in opkomst. Dit leidt tot een steeds meer
familiaire sfeer op ons sportpark, hetgeen op alle mogelijke vlakken tot
nieuwe inzichten leidt.
Voor het komende seizoen ben ik natuurlijk zeer benieuwd naar onze
sportieve prestaties. Steeds meer jonge leden melden zich aan en door
onze positieve uitstraling keren steeds meer spelers terug op het oude
nest. Zij staan te popelen om hun doelstellingen (promotie naar de eerste
klasse) te bereiken. Om dit kracht bij te zetten zal Papendrecht komende
winter, voor het eerst in zijn geschiedenis, een trainingskamp beleggen in
het hopelijk zonnige Portugal.
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Laten we de stijgende lijn doorzetten en de schouders weer vol onder onze
club zetten! Op een fantastisch seizoen!
Bram Blom
Voorzitter
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VV Papendrecht Modelkantine KNVB

WESTFALIA VV PAPENDRECHT VOETBALDAGEN 2015

Vorig seizoen is VV Papendrecht gestart met een gezonder
kantineaanbod. De club doet daarnaast aan voorlichting.

De Westfalia VV Papendrecht Voetbaldagen zijn ondertussen een
begrip voor Papendrecht en omstreken.
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SAMEN EEN EEUW VV PAPENDRECHT

MEISJESVOETBAL BIJ VV PAPENDRECHT

Bij de ledenvergadering in november 2014 werden twee leden
door voorzitter Bram Blom toegesproken en ontvingen een speld,
omdat zij 50 jaar lid waren van de club.

Het aantal meisjes bij VV Papendrecht is ten opzichte van vorig
jaar weer gegroeid. De meisjesafdeling gaat het seizoen 20152016 in met in totaal vier ploegen, waaronder een zevental.
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VV PaPENDREChT
MODElkANtINE kNVB

Vorig seizoen is VV Papendrecht gestart met een gezonder kantineaanbod. Naast het bestaande
assortiment bieden we gezonde alternatieven aan als smoothies, soepen, boekweitpannenkoeken,
fruit, salades en kleine, niet-vette snacks als balletjes breed die op een gezonde wijze bereid worden.
Ze worden niet alleen in de kantine aangeboden, maar ook verkocht vanuit ons mooie huisje op het
plein. De club doet daarnaast aan voorlichting. Zo is les gegeven over gezond eten en de hoeveelheid
suiker in bepaalde drankjes.

VV Papendrecht heeft meegedaan aan de VI-competitie ‘Vullen
of Voeden’ van Wilfred Genee waarbij gestreefd werd naar
meer bewustzijn bij het maken van voedselkeuzes. Het was de
bedoeling mensen te inspireren en bewust te maken van hun
eetpatroon, goed eten en voedseleducatie te ondersteunen
en zo voor een gezonder leven te zorgen. VV Papendrecht trok
de aandacht van diverse media. Zo wijdde Jamie Magazine van
Jamie Olivier een artikel aan onze inspanningen. Wilfred Genee
kwam enkele keren persoonlijk langs om onze prestaties te
bekijken en was onder de indruk van het grote enthousiasme
binnen de vereniging en de prima resultaten. Door onze
inspanningen zijn we in de top tien geëindigd.
De KNVB geeft een vervolg aan het project van Wilfred Genee
met het programma ‘Samen Lekker Bezig’. De nationale
voetbalbond ziet het stimuleren van gezond en verantwoord
eten als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de KNVB,
verenigingen, bestuurders, leden en ouders. Om de praktijk
te laten zien werkt de KNVB samen met voetbalclubs die het
goede voorbeeld geven. De nationale voetbalbond is zo onder
de indruk van de werkwijze van VV Papendrecht, dat wij tot
één van de vijf Modelkantines benoemd zijn. In verband
hiermee heeft de KNVB een promotieﬁlm opgenomen op
het Slobbengors.
VV Papendrecht zal zich blijven inzetten voor een gezond alternatief in de kantine. Gezonde voeding en een verantwoorde
leefstijl zorgen er immers voor dat je ﬁtter bent, meer energie
hebt en bevorderden de prestaties buiten en op het veld.

/// 7

vv PaPenDReCht DE rODE V /// 10-2015

ieDeReen heeft veel
eRvaRing en Kent
het KlaPPen van
De ZWeeP

8 ///

vv PaPenDReCht DE rODE V /// 10-2015

INtErVIEw MEt ///
JEUgDVOORZITTER
MaRTIN VaN TOL
Martin van Tol was al enige jaren trainer en leider van pupillenteams
waarin zijn zoons speelden, toen hij benaderd werd om Dick Verschoor
op te volgen als Jeugdvoorzitter. Na enkele maanden meegelopen te
hebben met Dick om te kijken wat het jeugdvoorzitterschap inhoudt,
nam hij tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2014
het stokje deﬁnitief over.

Hij zegt ongelofelijk goed opgevangen te zijn door de leden van
het Bestuur en de Jeugdcommissie. “Ik ben terechtgekomen
in een warm bad. Het gaat om een hechte groep mensen die
echt leven voor de club. Er komt het nodige op je af, het kost
heel veel tijd, maar het werkt echt verslavend. Ik vind het heel
leuk. Ik kan het overigens alleen doen, omdat het thuisfront
erachter staat”, zegt Martin.
“De Jeugdcommissie staat. Iedereen heeft veel ervaring en
weet van het klappen van de zweep. De Technische Commissie
Jeugd begint ook aardig gestalte te krijgen. De communicatie
tussen beide commissies verloopt prima. We hebben een
heleboel enthousiaste mensen, uitstekende trainers en een
goede begeleiding”, vervolgt hij.
“Het doel is de jeugdspelers het zoveel mogelijk naar de zin
te maken en ze op een zo hoog mogelijk niveau actief te
laten zijn, afhankelijk van hun kunnen. We streven ernaar
zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar de
senioren, de besten naar de A-selectie en de anderen naar
de overige seniorenteams. Uiteraard hebben niet alleen de
selectieteams, maar alle ploegen onze aandacht”, aldus Martin.
Dat het niveau van onze jeugdafdeling hoog is blijkt wel uit
het feit, dat zowel een stel jongens als enkele meisjes voor
vertegenwoordigende ploegen van de KNVB uitkomen.
Verder trainen enkele jongens bij FC Dordrecht.

“Niet alleen de jeugdafdeling groeit, maar de hele vereniging.
Het bruist. Vele activiteiten worden georganiseerd die steevast
goed bezocht worden. Het wordt steeds drukker langs de lijn.
Je merkt echt dat het leeft binnen de club”, beëindigt Martin
zijn verhaal.
Kortom, volgens de Jeugdvoorzitter ziet de toekomst van
VV Papendrecht er bijzonder rooskleurig uit. Wil jij ook lid
worden van onze club of wilt u als vrijwilliger meehelpen bij de
jeugd? Dat is altijd mogelijk. Kom dan eens bij ons langs
of neem contact met ons op, bijvoorbeeld per e-mail:

algeMene infORMatie:
websitevoetbal@vvpapendrecht.nl
JeUgDZaKen:
jeugd@vvpapendrecht.nl
liD WORDen:
ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.
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voor de leden van V.V. Papendrecht!
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Onze visie:
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Heel veel succes!!

Voor de tweede keer op rij.
errapport
(Bron:
2015)
GfK Zomerrapport 2015)

Wij zijn wederom verkozen tot beste supermarkt van Nederland. Een mooier compliment kon u ons niet

Voor de tweede keer op rij.

geven. En daar willen wij u graag voor bedanken. Uiteraard doen wij er alles aan om uw kampioen te blijven.

Wij zijn wederom verkozen tot beste supermarkt van Nederland. Een mooier compliment kon u ons niet
geven. En daar willen wij u graag voor bedanken. Uiteraard doen wij er alles aan om uw kampioen te blijven.

Hallo allerbeste supermarkt
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wEStFAlIA

vv PaPenDReCht

VOEtBAlDAGEN 2015
De Westfalia VV Papendrecht Voetbaldagen, die elk jaar georganiseerd worden
in augustus, zijn ondertussen een begrip voor Papendrecht en omstreken.
Het evenement is een ware happening voor jong en oud. Dankzij meerdere
sponsors kan door kinderen tegen geringe kosten op ons sportcomplex drie
dagen getraind worden als profs.
Dit jaar konden we meer dan 125 deelnemers verwelkomen
die begeleid werden door een team van ruim 30 vrijwilligers,
waaronder veel eerste-elftalspelers van onze zaterdagselectie.
Op de eerste dag werden alle spelers en begeleiders voorzien
van een splinternieuw en schitterend Westfaliatenue. Het
dagelijkse programma bestond uit een warming-up en allerlei
trainingsvormen in de ochtend. Na deze inspanningen kon
genoten worden van een heerlijke lunch. In de middag werden
verschillende partij- en competitievormen gespeeld.

Zo werd gestreden om de Goalmastertitel en werd een
razend spannend WK-spel gehouden. Na aﬂoop van alle
voetbalactiviteiten volgden op de slotdag de traditionele
groepsfoto en de prijs-uitreikingen. Door de inzet van de
organisatie, de vele vrijwilligers, de sponsors en uiteraard
alle spelers zijn ook dit jaar de Voetbaldagen weer een groot
succes geweest. De Westfalia VV Papendrecht Voetbaldagen
zijn uitgegroeid tot een geweldig visitekaartje van onze club en
krijgen volgend jaar zeker weer een vervolg.
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www.vanheeswijkadvies.nl
Van Heeswijk Advies;
een bundeling van krachten voor een méér dan compleet financieel advies!
Particulieren en ondernemers kunnen bij ons terecht voor een volledig aanbod aan financiële- en administratieve
diensten. Van het voeren van de administratie en een fiscaal advies tot een compleet hypotheekadvies en
verzekeringspakket. Alles onder één dak. Hierdoor hebben onze cliënten continue een compact en integraal overzicht
van hun financiële zaken.
Voor al uw financiële zaken bent u bij ons aan het goede adres!

Veerdam 56 | 3351 AK Papendrecht | Telefoon: (078) 615 88 99 | E-mail: info@vanheeswijkadvies.nl
0154415.pdf 1
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Uw baken in de haven.

Sportlaan 151, 3364 DK Sliedrecht 0184 410 199
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Onze werkzaamheden
Zinkstukken
Beschoeiingen
Aanbrengen van dassengaas
Plasbermen
Tuimelkades
Telefoon
+31(0)785153046
Telefoon +31 (0)10 - 429 52 60
www.blomenzonen.nl
www.blomenzonen.nl
info@blomenzonen.nl

Waterwerkzaamheden
Bedrijfsbestratingen
Sierbestratingen
Grondwerkzaamheden
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/// Technisch
Jeugdkader:

Jouw individuele
ontwikkeling
staat centraal!

De jeugd is en heeft de toekomst. En voetbalvereniging Papendrecht heeft de jeugd hoog in
het vaandel staan. Dit blijkt onder andere uit het
bestaan van het Technisch Jeugdkader. Het wordt
gevormd door 15 vrijwilligers die zich op verschillende manieren bezighouden met onze voetballende jeugd en toekomst.
Met de slogan “jouw individuele ontwikkeling staat centraal“
willen wij laten zien waar VV Papendrecht voor staat. Maar
uiteraard mag het niet bij een slogan blijven. We zullen hard
moeten werken om dit imago blijvend waar te maken. En daar
is het Technisch Jeugdkader druk mee bezig. Want individuele
ontwikkeling centraal stellen betekent aandacht voor techniek
en tactiek, maar tegelijkertijd zal er ook focus moeten komen
met betrekking tot fysieke en mentale aspecten. Dit kan een
grote impact hebben op de trainers van onze club. De begeleiding hiervan is een mooie uitdaging voor het Technisch
Jeugdkader.
Om te beginnen zullen de Technisch Coördinatoren de focuspunten vanuit de club met de trainers doornemen. Circa 3 keer
per jaar worden bijeenkomsten gehouden voor de trainers
(train-de-trainer-sessies). Het mentale aspect kan een onder-

werp zijn waarbij we wellicht gebruik maken van de diensten
van Danielle Bouter, kindercoach en vertrouwenspersoon
binnen de club. Ook zal het tactische aspect in dergelijke
bijeenkomsten aan de orde komen.
Met het fysieke aspect is de Technische Jeugdcommissie ook
aan de slag gegaan. Samen met onze herstel/looptrainer Robert Kuntz wordt per leeftijdscategorie een reeks oefeningen
van een kwartiertje samengesteld op het gebied van kracht,
souplesse, core stability en snel voetenwerk. Daarmee kan
volop worden gevarieerd zodat elke trainer genoeg stof heeft
om elke training mee te starten. De intentie is om in oktober
van start te gaan, beginnend bij de Minipupillen en F jeugd.
En uiteraard aandacht voor techniek, het hoogstandje binnen
voetbal. Het Technisch Jeugdkader is bezig met een conceptplan voor het ontwikkelen van techniektrainingen. Het idee is
om elke zondagochtend een techniektraining te verzorgen van
vijf kwartier, bedoeld voor zowel leden als niet-leden. Waarom?
Om te genieten van de bal, nieuwe moves en tricks uit te proberen, om beter te worden.
Waar we ook mee aan de slag gaan, is een spelervolgsysteem.
Het biedt buiten het bewaken van de ontwikkeling van de spelers ook vele mogelijkheden om de trainers te ondersteunen
bij trainingen en wedstrijden.
Wij zijn trots op ons technisch jeugdbeleid en zijn bereid om
jou op je eigen niveau te laten groeien tot een volwaardige
voetballer.
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Veel succes gewenst
voor komend seizoen!
De Biezen 37
3355 ES Papendrecht

www.administratie-belastingen.nl
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VROUWENsELECTIE /// UItGEBrEID
Sinds de zomer van 2015 staat er een nieuwe trainer voor de vrouwenselectie van VV Papendrecht.
Zijn naam is de Pieter Bernaards. De 52-jarige Dordtenaar is afkomstig van sc OMC waar hij de afgelopen jaren de vrouwenafdeling onder zijn hoede had. Bij die Dordtse club lukte het dit jaar niet om een
representatief team op de been te krijgen. Daarom werd gezocht naar samenwerking met een regioclub met een stabiele vrouwentak. Pieter kwam daarbij uit bij VV Papendrecht die daar wel oren naar
hadden. Acht voormalige OMC-dames zijn de Papendrechtse selectie komen versterken. Pieter werd
gelijk gevraagd om het trainerschap op zich te nemen.
“In mijn actieve voetbaljaren heb ik gespeeld bij v.v. Fluks
uit Dordrecht”, begint Pieter zijn verhaal. “Deze club had
helaas zijn bestaansrecht verloren en is opgegaan in de
fusieclub SC Amstelwijck. Nadat ik een aantal jaren gestopt
was met voetballen, begon het toch weer te kriebelen en ben
ik begonnen bij EBOH als trainer/coach van diverse ploegen”,
gaat hij verder. Tien jaar geleden was er bij sc OMC behoefte
aan een ervaren trainer die de groei van het meisjes- en
vrouwenvoetbal op een goede wijze kon begeleiden. Ondanks
dat het voor veel trainers niet echt de ambitie is om zich over
het vrouwenvoetbal te ontfermen, is Pieter de uitdaging
aangegaan.
“Het trainen en coachen van meisjes- en vrouwenteams
vraagt toch een iets andere aanpak, waarbij soms andere
vaardigheden gevraagd worden van een trainer/coach”. Bij
sc OMC heeft hij jarenlang de rol van coördinator vervuld.
Daarnaast was hij de hoofdtrainer van de vrouwenselectie.
In die tijd werden verschillende successen behaald. De
OMC-vrouwen zijn vanuit de 5e klasse door middel van

promotie en een kampioenschap uiteindelijk in de 3e klasse
(A-categorie) beland.
Begin augustus 2015 is Pieter gestart met het trainen van
de vrouwen van VV Papendrecht. Natuurlijk is het even
wennen aan elkaar: nieuwe speelsters, een nieuwe trainer
en andere posities. Maar door de mengeling van ervaring
en jeugdig enthousiasme zit er zeker potentie in deze groep.
Inmiddels zijn de eerste wedstrijden achter de rug en zijn
de nodige fraaie resultaten geboekt.
“Mijn doelstelling is om de komende jaren bij VV Papendrecht
het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te brengen”,
aldus Pieter. Kijkend naar de vrouwenselectie, de
aanstormende en talentvolle jeugd en het enthousiasme
van Pieter lijkt de realisatie van die doelstelling beslist
mogelijk.
Wij wensen Pieter Bernaards en de vrouwenselectie een
prettige samenwerking en veel succes.
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WOONWINKEL

KLOP

Kerkbuurt 136
3354 XM Papendrecht
Tel. nr.: 078-6414752
E-mail: www.woonwinkelklop@gmail.com

TOT EN MET 17 OKTOBER 2015 10% KORTING OP ALLE
PME JEANS OP VERTOON VAN JE VV PAPENDRECHT
LIDMAATSCHAPSKAART
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WOONWINKEL

KLOP
Voor al uw
binnenstoffering,
binnen- en
buitenzonwering

Kerkbuurt 136
3354 XM Papendrecht
Tel. nr.: 078-6414752
E-mail: www.woonwinkelklop@gmail.com

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
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aannemer

DE HEER
Verstand van Duurzame Oplossingen:
Zonnepanelen, vloerisolatie en ledverlichting!

Aannemer De Heer | Westeind 83 | 3351 AM Papendrecht
Web: www.aannemerdeheer.nl | Mail: info@aannemerdeheer.nl
Telefoon: 06-19497903

Voor al uw
binnenstoffering,
binnen- en
buitenzonwering

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
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JOOP wArNEr wIl DAt PAPENDrEcHt ZIcH DOOrONtwIkkElt

OP PaPieR een steRKeRe seleCtie,
MaaR nOg geen steRKeR teaM
Zijn kamer op het gemeentehuis ziet er netjes
uit. Te netjes. Dat heeft een reden want binnenkort zwaait hij af. Na veertig dienstjaren op
de afdeling Sportzaken van de gemeente gaat
Joop Warner, die zijn carrière begon in

Dat we gemakkelijker goals weggeven en wedstrijden verliezen
(het interview vond plaats na het met 1-2 verloren bekerduel
met Streefkerk, red.) baart zorgen. Aan de andere kant is er
vertrouwen. De selectie herbergt veel kwaliteit. We zijn op
papier sterker geworden. De moeizame voorbereiding roept
wel de vraag op: zijn we ook als team sterker? Spelers moeten
elkaar sturen en corrigeren, taken uitvoeren die bij hun positie
horen. Mentale weerbaarheid is een pré. Zonder gif houd je
geen stand in deze klasse, die zwaarder is geworden. Ik zou zo
geen drie ploegen kunnen noemen die onderaan eindigen.”

Rotterdam, van z’n pensioen genieten. Toen hij
halverwege de jaren zeventig van de Havenstad
naar Papendrecht verhuisde, gaf hij de eerste
draai aan zijn trainersloopbaan. Op het
Slobbengors, waar hij vorig jaar, na een tiental
clubs te hebben versleten, terugkeerde als
hoofdtrainer en er bijna in slaagde de debutant
in de tweede klasse naar promotie te leiden.

Papendrecht is net als afgelopen seizoen niet in Zuid, maar in
West ingedeeld en bindt weer de strijd aan met ploegen met
een Rotterdamse vechtersmentaliteit. ,,Die winnaarsmentaliteit
(het is belangrijk dat je leert winnen, maar ook hoe je leert
niet te verliezen) wilde ik er vanaf het begin inslijpen. De groep
heeft dat fantastisch opgepakt. In de eerste wedstrijd tegen
Lombardijen lagen we na een halfuur letterlijk en ﬁguurlijk
op de grond. Onze kennismaking met de tweede klasse was
zwaar, maar we hielden stand en aan het eind van de wedstrijd
sleepten we, op karakter, de volle winst binnen. Dat was het
begin van onze succesreeks. Pas in november leden we de
eerste nederlaag.” Warner telt daar ook de wedstrijden in de
voorbereiding bij op. “Ook in deze fase van het seizoen weegt
voor mij het resultaat zwaar. Vorig jaar waren we rond deze tijd
verder. Er waren meer zekerheden in het team.

Dit JaaR MOeten We
aantOnen Dat We geen
eenDagsvlieg ZiJn

In zijn woorden zit een duidelijke boodschap verpakt: niet
verslappen, doorontwikkelen. “Clubbreed zitten we op de
goede weg, maar je moet nooit denken dat je achterover kan
leunen. De goede prestaties in het afgelopen seizoen brengen
nieuwe uitdagingen met zich mee.”
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De drijvende kracht achter Aanzet is Daniëlle Matena van Waterschoot. Geboren
en getogen in Papendrecht staat ze midden in het sociale en zakelijke regionale
leven. Daniëlle heeft haar sporen ruimschoots verdiend op het gebied van
Human Resource Management. Een belangrijk factor daarbij voor haarzelf zijn
de resultaten die de inspanning opleveren. “Voor mijzelf is het belangrijk dat ik
datgene kan doen waar ik me goed bij voel,” benadrukt Daniëlle.
Ze kan terugkijken op ruim twintig jaar ervaring in arbeidsbemiddeling (aanzet
bijna 10 jaar en in loondienst daarvoor). Voor haarzelf is het contact met
mensen ‘de rode draad’ in haar leven. Belangrijk is het inschatten van de wensen
en daar dan de juiste medewerker bij vinden. “En dat ‘juiste’ zit niet alleen in
diploma’s of ervaringen. Het karakter van de medewerker moet ook passen
binnen het bedrijf..” Door intensieve gesprekken te voeren met kandidaten, vaak
thuis, kan een goed inzicht gekregen worden in het karakter van de kandidaat.
“Het moet een zo goed mogelijke ‘match’ zijn,” meent Daniëlle. Daarna is het
een zaak van de nieuwe werkgever en de kandidaat. Zij moeten samen die
sfeer weten te vinden die een goede samenwerking mogelijk maakt. “Maar die
analyse aan de voorkant is essentieel,” benadrukt Daniëlle. “Daarom besteed ik
maximale aandacht aan die fase. Zowel aan de zijde van de werkgever als aan die
van de kandidaat. Als dat fundament goed is kunnen ze verder bouwen.”
Er is geen grotere voldoening dan wanneer de kandidaat zijn plek gevonden
heeft. Daarvoor geeft Daniëlle Matena van Waterschoot graag de AANZET.

Sterk
enzorgzaam
Toewijding, zorgen dat niks ontbreekt, continu
bezig zijn met wat straks nodig is. Een albatros
werkt hard om toekomstig succes boven de
golven de beste kansen te geven.
Dit gedrag zit ook in het DNA van Flinter. Of het
nu gaat om bevrachting, crewing of technisch
management, wij zetten ons vol in om elke dag
op zee waarde te creëren. Met optimale pools,
alert personeelsmanagament en deskundige
technische ontzorging.

Die werkmentaliteit heeft ons doen groeien van
één schip in 1989 naar een vlootlijst met
47 moderne schepen. Kiezen voor kracht en
zorgzaamheid is niet moeilijk als u een telefoon
heeft: +31 10 2921777.



www.flinter.nl
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/// SAMEN EEN EEUw

VV PaPENDREChT
bij de ledenvergadering in november 2014 werden twee leden door
voorzitter bram blom toegesproken en ontvingen een speld, omdat zij
50 jaar lid waren van de club. het ging om de heren herman vermeulen
en Wim veldhuis. laatstgenoemde vertelt zijn verhaal over zijn halve
eeuw bij de rood-zwarten.

Herman Vermeulen woonde in Sliedrecht en meldde zich in
1964 aan als lid van de rood-zwarten. Als middenvelder kwam
hij in het eerste zaterdagteam van de club, maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat de zaterdagtak in die tijd nog maar één
elftal telde. Toen er later een tweede team bijkwam, behield
Herman zijn plaats in het eerste en de zaterdag kreeg ook een
echte trainer in de persoon van Joop den Hartog.
In 1969 werd Herman gevraagd voor een
plaats in het bestuur als afgevaardigde van
het zaterdagvoetbal en die taak heeft hij tot
eind 1985 vervuld. Wegens drukke werkomstandigheden moest hij tijdelijk stoppen om
in 1988 weer terug te keren in het bestuur tot
2006. Nog steeds is hij van onschatbare waarde voor de club. Onder het kortstondige bewind van voorzitter
Teus Punt werd Herman vicevoorzitter, maar de zaterdagtak
bleef al die jaren zijn grote liefde.
Van begin af aan vervulde Herman allerlei functies bij de club,
waardoor hij bijvoorbeeld vanaf 1966 als opvolger van de toenmalige penningmeester Jan Smouter de administratie van de
kantine voor zijn rekening nam. Ook was hij een zeer gewaardeerd lid van de bouwcommissie bij het tot stand komen van
de verbouwing van de kantine en de nieuwe bestuurskamer.
Ook vertegenwoordigde hij de club enige jaren als afgevaardig-

de in de toenmalige sportraad, die in die tijd een belangrijke
rol vervulde in de Papendrechtse sportwereld.
In maart 2001 verrichtte Herman een heel belangrijk iets door
voor de oudere Papendrechters een soos op te zetten, die
bijna 15 jaar later elke woensdagmiddag 40 tot 50 bezoekers
telt. Tijdens die middag wordt fanatiek geklaverjast, gesjoeld,
gebiljart en gekletst, waarbij achter de bar Rinie Matena de
bezoekers voorziet van drank en zorgt voor lekker hapjes.
De soos wordt bezocht door oud-spelers, oud-trainers,
voormalige en huidige supporters en mag een groot succes
genoemd worden. Niet voor niets werd het afgelopen jaar een
ﬁnanciële bijdrage ontvangen van de A.A de Haan Stichting als
waardering voor het vele werk dat door een aantal clubmensen wordt verricht. Een van de bezoekers die vanaf de start van
de soos op woensdagmiddag aanwezig is, is de 78-jarige Henk
van Wijngaarden. Rond de tafel van Henk verzamelen zich elke
soosmiddag verschillende oude getrouwe rood-zwarten, onder
wie de voormalige jeugdbestuursleden Ton Schimmelpenning,
Joop van Breenen en Leen Holleman. Wie wat meer over het
laatste voetbalnieuws in de regio wil weten of over de belangrijke zaken in het dorp, schuift aan bij deze tafel en wordt
volledig bijgepraat over de actuele zaken.
Als u een keer een bezoekje wilt brengen aan de soos, dan
bent u uiteraard van harte welkom.
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Le Bon Conseil:

Het goede advies
Waar staat Le Bon Conseil voor?
Waar staat Le Bon Conseil voor?
Le Bon Conseil, “het goede advies” in het Frans,
Le Bon Conseil, “het goede advies” in het Frans,
verleent administratieve en fiscale diensten en
verleent administratieve en fiscale diensten en
richt zich op MKB (ZZP, eenmanszaken, VOF,
richt zich op MKB (ZZP, eenmanszaken, VOF,
BV’s en maatschap) en op particuliere klanten.
BV’s en maatschap) en op particuliere klanten.

Wat maakt Le Bon Conseil uniek?
Wat maakt Le Bon Conseil uniek?
Le Bon Conseil is een klein kantoor;
Le Bon Conseil is een klein kantoor;
betrokkenheid en persoonlijk contact met de
betrokkenheid en persoonlijk contact met de
klant staan hoog in het vaandel bij ons. Wij
klant staan hoog in het vaandel bij ons. Wij
denken graag mee met onze klanten om in alle
denken graag mee met onze klanten om in alle

financiële opzichten een sparring partner te
financiële opzichten een sparring partner te
kunnen zijn. Met ons kantoor aan huis kunnen
kunnen zijn. Met ons kantoor aan huis kunnen
we de kosten voor onze klanten laag houden.
we de kosten voor onze klanten laag houden.
Het gezicht van Le Bon Conseil
Het gezicht van Le Bon Conseil
Na zijn Fiscale Economie studie specialiseerde
Na zijn Fiscale Economie studie specialiseerde
Antonie zich in het opstellen van
Antonie zich in het opstellen van
jaarrekeningen en begrotingen. Ook
jaarrekeningen en begrotingen. Ook
als controller werpt hij zijn analytische
als controller werpt hij zijn analytische
blik nauwgezet op alle aspecten van uw
blik nauwgezet op alle aspecten van uw
boekhouding.
boekhouding.
Onze relatie met V.V. Drechtstreek
Onze relatie met V.V. Drechtstreek
Le Bon Conseil sponsorde V.V. Drechtstreek
Le Bon Conseil sponsorde V.V. Drechtstreek
afgelopen seizoenen met wedstrijdtenues voor
afgelopen seizoenen met wedstrijdtenues voor
het resp. F7, F1 en E3-team van onze zoon
het resp. F7, F1 en E3-team van onze zoon
Thijmen. Volgend seizoen is Le Bon Conseil
Thijmen. Volgend seizoen is Le Bon Conseil
sponsor van wedstrijdshirts van het E1-team.
sponsor van wedstrijdshirts van het E1-team.
Naast de sponsoring is Antonie een trouwe
Naast de sponsoring is Antonie een trouwe
kijker aan de lijn!
kijker aan de lijn!
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met
Antonie Venema telefonisch 06-52382089 of per
Antonie Venema telefonisch 06-52382089 of per
mail info@bonconseil.nl. De koffie staat klaar!
mail info@bonconseil.nl. De koffie staat klaar!
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a1 DrAAIt wEEr
BOVENIN MEE
Na enkele jaren van degradatievoetbal eindigde A1 vorig
seizoen weer in de top van de ranglijst. “Dit jaar zijn we in
de breedte gegroeid, er is nu concurrentie”, vertelt Richard
Nardten. Richard gaat zijn derde seizoen in als trainer van
A1. Eind 2013 nam hij samen met Jacco Hessing het stokje
over van de toenmalige A1-trainer die tussentijds vertrok.
Dat seizoen kon degradatie naar de eerste klasse niet meer
voorkomen worden. “De spoeling was toen te dun. We hadden veel blessures en weinig alternatieven”, analyseert hij.
Vorig seizoen heeft hij samen met John van Bilsen een goed
seizoen gedraaid, op één punt na werd de periodetitel gemist
en werd uiteindelijk beslag gelegd op de vierde plek.

Tijdens het seizoen 2015-2016 staat Richard alleen voor de
groep. Hij heeft als doelstelling het pakken van een periodetitel
en zo lang mogelijk meedoen om de titel. “Ik heb nu meer
mogelijkheden. Ik moet keuzes maken en dat is een luxe”.
Hij beseft wel dat ervoor gezorgd moeten worden dat de
afvallers die naar A2 gaan, de mogelijkheden dienen te hebben
om zich terug te vechten in A1.
De seizoenstart was in ieder geval voortvarend met enkele
knappe uitslagen. Wij wensen Richard Nardten en A1 veel
plezier en succes dit seizoen.

/// 25

is ook supporter van vv Papendrecht
Voetballen is niet onze professie
Wel kunt u bij ons terecht voor

Aangiften | Jaarrekening |
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Administratieve begeleiding
Vennootschapsbelasting | Advies |

Bedrijfsovername | Herstructurering
| Inkomstenbelasting | Loonadministratie |

BUYZERT METAALHANDEL HOUDT ZICH BEZIG
MET DE INKOOP VAN OUDE METALEN.

| Deskundig | Gedreven | Klankbord | Meelevend |Betrouwbaar |

Geulweg 4, Papendrecht
Tel.: (078) 615 79 59
info@buyzertmetaalhandel.nl

www.drechtstedenaccountants.nl
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Woensdag 2 december 2015
Evenementenhal Gorinchem
Van 10.00 uur - 21.00 uur
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kaarten en meer info via: www.nationalevoetbalvakbeurs.nl

Nieuwland Parc 77, Papendrecht
telefoon: 078-8907289
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/// heRMan WOUDenbeRg

NIEUwE trAINEr ZAtErDAG 2
herman Woudenberg is de nieuwe oefenmeester van ons tweede selectieteam. herman startte zijn spelerscarrière bij vv groot-ammers. Op jonge
leeftijd, van zijn 15e tot zijn 21e, speelde hij voor het keurkorps van die
vereniging. vanwege een ernstige blessure moest hij het voetbal op het
hoogste niveau vaarwel zeggen en werd hij een verdienstelijk amateurwielrenner. Zo schreef hij in 1992 de Ronde van de alblasserwaard op
zijn naam, nu de arno Wallaard Memorial geheten.
De laatste 10 jaar heeft de 52-jarige Papendrechter zich op zijn
trainerscarrière gestort. Bij onze club trainde hij A2. Daarna
heeft hij zowel bij zaterdag- als zondagploegen bij tweede
elftallen voor de groep gestaan, achtereenvolgens bij het
Roosendaalse BSC, Vitesse Delft en Concordia. De laatste twee
Delftse ploegen spelen in de reserve eerste klasse. Herman
heeft derhalve als trainer ruime ervaring op hetzelfde niveau
als waarop Zaterdag 2 uitkomt.
Herman is in het bezit van trainersdiploma TC2. Zijn
uiteindelijke doel is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan.

Hij wil echter eerst meer ervaring opdoen voordat hij die
stap neemt. Herman vertelt dat hij het belangrijk vindt om te
weten wat erin een team speelt. Daarnaast zegt hij veel oog
te hebben voor de jeugd. Als trainer stelt hij het teambelang
voorop, de voetballers dienen als team te spelen, maar het
individu wordt zeker niet vergeten.
Herman was de laatste jaren weliswaar niet als trainer bij
VV Papendrecht betrokken, dat was hij echter wel als speler.
Al vele jaren komt hij uit voor de Zondagafdeling van onze club.
We wensen Herman veel succes als trainer van Zaterdag 2.
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MEIsJEsVOETBaL
BIJ VV PAPENDrEcHt
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal meisjes bij VV Papendrecht
weer gegroeid. De meisjesafdeling gaat het seizoen 2015-2016 in met
in totaal vier ploegen waaronder een zevental. Verder speelt een grote
groep meisjes in jongensteams.

MB1 en MB2 zijn elftallen en worden gevormd door meisjes in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. De meiden
van MB1 spelen al geruime tijd samen en hebben al diverse successen behaald. Toen ze uitkwamen
voor MD1 werden ze kampioen en wonnen ze de districtsbeker. Een unicum in de geschiedenis
van onze club. Dat belooft weer veel voor het komende seizoen. De aansluiting vanuit MB2 is heel
belangrijk. Vandaar dat we blij zijn dat ook dit team een elftal is. Dit betekent namelijk op een heel veld
voetballen, waar een zevental op een half veld speelt.
Bij de D-jeugd voetballen net niet genoeg meisjes om twee D-elftallen te vormen, maar wellicht dat
dit tijdens de voorjaarscompetitie wel het geval is. MD1 is weliswaar een elftal, maar MD2 start de
najaarscompetitie als zevental.
De meisjes worden bijgestaan door vele vrijwilligers als
trainers, leiders, grensrechters en de coördinatoren
Monique Klooster en Lonneke Michielse. Het belooft
wederom een leuk en gezellig seizoen te worden met
hopelijk fraaie prestaties van alle ploegen.
Uiteraard hebben wij altijd ruimte voor nieuwe,
aanstormende talenten. Bij VV Papendrecht bestaat
voor iedereen de mogelijkheid om vrijblijvend een paar
keer mee te trainen. Of schrijf je in als lid. Je zult er
zeker geen spijt van krijgen. Je kunt ook contact met ons
opnemen, bijvoorbeeld per e-mail.

algeMene infORMatie:
websitevoetbal@vvpapendrecht.nl
JeUgDZaKen:
jeugd@vvpapendrecht.nl
liD WORDen:
ledenadministratie@vvpapendrecht.nl
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Nieuw in Hardinxveld-Giessendam!!
Restaurant de Pepermolen
Kwaliteit in een ongedwongen sfeer.Even lekker genieten!!

Peulenstraat
| 3371
AL Hardinxveld-Giessendam
Peulenstraat
137b | 137b
3371 AL
Hardinxveld-Giessendam
| 0184 679616
Ps Gerbrandystraat 6 | 3354 BW Papendrecht | 078 6153752
Tel.: 0184 www.restaurantdepepermolen.nl
679616 | www.restaurantdepepermolen.nl
0146452.pdf 1
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Keurslagerij Hans Compeer:
Ontdek hét adres voor de vleesliefhebber!
Al 3 generaties lang verzorgen de Compeer slagerijen het lekkerste vlees voor de echte liefhebbers in de regio.
Onze Keurslagerij is onze
trots. Iedere dag doen wij
ons uiterste best om de beste
ambachtelijke producten
te bereiden. Of het nu gaat
om een puur stukje vlees,
de fijnste vleeswaren,
de lekkerste specialiteiten of de heerlijkste
maaltijden. Wij gebruiken altijd de verste
ingrediënten voor het eindresultaat van de beste
kwaliteit. Onze passie voor het slagersvak zie en
proef je zonder meer in onze producten.
En onze passie voor het vak is niet
onopgemerkt gebleven:
Keurslagerij Hans Compeer is dit jaar
genomineerd voor Slager met Ster 2015!

0146638.pdf 1

Alleen slagers die zich onderscheiden door
uitzonderlijke prestaties op het gebied
van kwaliteit, service, organisatie en
klantgerichtheid kunnen een 1-, 2- of 3-sterren
beoordeling behalen. Slager met Ster word je dus
niet zomaar!
Andere kenmerken van Keurslagerij Hans
Compeer zijn:
Puur eigen rundvlees uit de Alblasserwaard van
Jasper Meerkerk uit Nieuw-Lekkerland
Eigen productie van vleeswaren
BBQ specialist
Varkens- en kippen vlees van duurzame
boerderijen
Aandacht voor allergenen
Party service van 5 tot 200 personen
Dry aged vlees van eigen runderen
Wild vlees altijd voor u op voorraad
(en zo nodig te bestellen)
Bij ons kunt u dus altijd terecht voor iets meer,

dus kom gerust langs in de winkel. Iedere dag
staat ons deskundige team klaar om u te helpen
en van persoonlijk advies te voorzien.
Keurslagerij Hans Compeer
W.C. Wilgendonk
Espenhof 10, 3355BM Papendrecht
078-6414250
compeerpapendrecht.keurslager.nl
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Zin om
morgen
vorm
te geven
Bij NoSuch houden wij ons bezig met de toekomst. De toekomst van
merken en bedrijven. En met alle technologische ontwikkelingen.
Een merk ontleent energie aan haar blik op de toekomst. Wij vertalen
die toekomst in communicatie en design. En bij ons spat de energie
van het pand als we daar mee bezig zijn. We noemen dat ‘zin om
morgen vorm te geven’.

www.nosuch.nl

