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De verbindende factor van de BVV
Een kenmerk van een vereniging is het onderling verbinden van leden. Bij BVV Barendrecht is dat 

duidelijk het geval. Allereerst natuurlijk op sportief vlak. Wekelijks komen tal van leden in actie 

op de velden van de Bongerd, waar zij samen strijden voor een goed resultaat. De verbinding is 

ook terug te zien rond wedstrijden van het eerste elftal. Toeschouwers nemen met elkaar plaats 

op de tribune of langs de lijn, moedigen de spelers aan en bespreken de verrichtingen in de 

tweede divisie. Na afloop gaat dit vaak nog door tijdens de gezellige derde helft in de kantine 

of het businesshome.

De verbindende rol van de vereniging wordt uiteraard ook zichtbaar binnen de florerende businessclub. Leden weten 

elkaar buiten het voetbalveld steeds beter te vinden. Mooi om te merken. Ons eigen bedrijfspand aan de Voordijk is 

hiervan een sprekend voorbeeld. Diverse businessclubleden hebben letterlijk en figuurlijk een steentje bijgedragen 

aan de verbouwing. Maar de businessclub spant zich net zo goed in om samen met de vereniging de spelers van 

het eerste elftal te ondersteunen bij hun maatschappelijke loopbaan, als zij daaraan behoefte hebben. Dat is net zo 

goed verbinden! Dit thema, de arbeidsmarkt, loopt dan ook als een rode draad door deze editie. Wellicht komt er 

binnenkort wel een speler van BVV 1 bij u in dienst als medewerker of stagiair?

De tijd zal het leren. Voor nu eerst veel leesplezier gewenst!

Team de Bondt Publishing
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Werken, studeren, voetballen, ... 
... afzien dus!

Wij zoeken talenten:

Voetballende accountants in spé * 
hbo-studentEn accountancy, die hun reguliere 
studie toch liever af willen maken met werken 
en leren bij ons.

Stage-spitsen *
hbo-studenten accountancy die stage bij ons 
willen lopen.

Opkomende, schoolverlatende backs *
vwo-6 leerlingen die bij ons willen werken en 
leren voor accountant.

Afstudeer-keepers *
hbo-studenten accountancy die bij ons een 
afstudeeropdacht willen doen.

Kijk op hoekenblok.nl/vacatures/op-zoek-naar-jou voor meer informatie en meld je aan!

*Bij Hoek en Blok zijn we fans van sport. Ook als je een middenvelder, vleugelspits of ausputzer bent, ben je natuurlijk 
van harte uitgenodigd om te solliciteren. Hetzelfde geldt overigens ook voor volleyballers, schaatsers, wielrenners en 
alle andere sportief ingestelde accountants in spé.

HBK-adv-sponsoring-voetbal-bvv-wt3-180108.indd   1 10/01/18   12:55

Krommeweg 1, Ridderkerk
0180 646900 - hotelridderkerk.nl

Let’s meet...
bij Van der Valk Hotel Ridderkerk!

• gratis parkeren 
• gratis wifi
• gunstige ligging aan 
   de A15 en A16 
• moderne zalen
• break out mogelijkheden



zin, maar met pakweg tachtig mensen 

wordt het nog mooier.” Ramon denkt aan 

iets geheel anders. ,,Ik zie en merk dat er 

best veel zaken worden gedaan. Maar het 

kan nooit kwaad om eens terug te keren 

naar de basis en elkaar ook doordeweeks 

op te zoeken voor een gesprek. Boven-

dien zal ik binnenkort bij het bestuur in-

formeren naar de bedrijfsbezoeken, want 

het lijkt mij erg leuk om dit ook eens in de 

uitgeverij te organiseren. Hierbij nodig ik 

alle leden van de businessclub dan ook al 

bij voorbaat uit!”

Meer weten over de BVV Businessclub? 

Kijk dan eens op www.bcbvv.nl.

naar een bierbrouwerij in België gingen, 

maar vanwege files bijna zes uur in de bus 

zaten. Was ook gezellig hoor. Zoiets vergeet 

je nooit”, voegt Ramon toe.

Ongedwongen
Ramon en Paul zijn het er roerend over 

eens dat de ongedwongen sfeer binnen 

de BVV Businessclub ook bijdraagt aan 

onderlinge business. Maar is er dan niets 

dat beter zou kunnen? ,,Oh, jawel”, merkt 

Paul meteen op. ,,Ik zou het leuk vinden 

als er naar de volgende trip naar het 

buitenland nog meer leden mee zouden 

gaan. Nu hebben we het met een groep 

van dik vijftig mensen al prima naar ons 

Bijzondere evenementen
De BVV Businessclub onderscheidt zich 

als actieve businessclub door de vele 

activiteiten die worden georganiseerd. 

,,Ik vind het bijzonder dat het telkens lukt 

om daarin vernieuwend te blijven. Zo’n 

fietstocht langs diverse  bedrijven, dat is 

hartstikke leuk”, zegt Ramon. ,,Maar dat 

geldt net zo goed voor de traditionele 

evenementen. Het golftoernooi op een 

mooie baan als die van Rhoon Golfcenter, 

waar Bert de Bode de leden met open 

armen verwelkomt bijvoorbeeld. En het 

is toch geweldig dat Marcel Hakemulder 

al meer dan vijftien jaar de deuren van 

Diggels opent voor een bokbieravond?”

Uitjes als blikvangers
Gevraagd naar de absolute krenten in de 

pap antwoorden de heren eensgezind: de 

uitjes naar het buitenland. ,,Prachtige trips 

naar Duitsland, Engeland en België. Dat je 

naar een wedstrijd van Schalke 04, AA Gent, 

Newcastle United of Eintracht Frankfurt gaat 

en kunt zeggen dat het voor werk is, vind 

ik wel heel gaaf. Vooral die stormachtige 

boottocht naar Newcastle zal ik niet snel 

vergeten”, vertelt Paul lachend. Binnenkort 

staat er weer een trip op de planning. Eerst 

naar Keulen en vervolgens door naar Lever-

kusen, waar de plaatselijke Bayer 04 het 

opneemt tegen Eintracht Frankfurt. ,,Toch 

een beetje onze club geworden, zei Wim 

Vonk laatst treffend. Daar ben ik het wel 

mee eens. Zulke reisjes zorgen trouwens 

voor mooie herinneringen. Zo staat het mij 

nog helder voor de geest dat we ooit eens 

dat heel anders. Van origine ben ik Rid-

derkerker, bovendien voetbal ik bij RVVH. 

De leden van de Businessclub hebben 

mij echter ontzettend leuk opgenomen. 

Inmiddels ken ik zelf dus ook heel veel 

mensen. We voeren serieuze gesprek-

ken, maar de meesten kunnen het niet 

laten om nog even een dolletje te maken 

over mijn ‘blauwwitte’ achtergrond. Dat 

is alleen maar mooi. De diversiteit van 

de leden spreekt mij eveneens erg aan. 

Goede ondernemers, mooie bedrijven. 

Erg interessant.”

Een warm bad
Het bezoeken van netwerkbijeenkomsten 

vormt een onderdeel van de werkzaam-

heden van Paul. Hij heeft in de afgelopen 

jaren dan ook veel netwerkclubs leren 

kennen. ,,Daar zitten er genoeg tussen 

waar ik mij uitstekend vermaak, maar 

eerlijk gezegd is er geen één zo warm als 

de Businessclub van de BVV”, vertelt hij. 

Dit gevoel is al ontstaan tijdens zijn eerste 

kennismaking, toen hij door zijn werkge-

ver werd meegenomen ,,Ramon kent na-

tuurlijk zo’n beetje iedereen. Voor mij ligt 

Voor u ligt weer een 

gloednieuwe editie van het 

BVV Business Magazine. Een 

uitgave waar directeur Ramon 

de Bondt en accountmanager 

Paul van der Kooij van De 

Bondt Publishing erg trots 

op zijn. ,,Maar wij zijn 

minstens zo trots op de BVV 

Businessclub”, vertellen zij 

in het pand aan de Voordijk. 

Natuurlijk was de redactie 

erg nieuwsgierig naar de 

achterliggende reden van  

die uitspraak.

Zaken doen gebeurt nergens 
zo ongedwongen als bij de 

BVV Businessclub!

De jaarlijkse Bokbieravond bij Diggels is al jaren een succes Ieder jaar slaan de businessclubleden 

een balletje tijdens het golftoernooi

Tijdens de KNVB Bekerwedstrijd Barendrecht - FC Groningen zaten de tribunes van de 

Bongerd volgepakt
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Businessclub BVV 
Barendrecht 2018

Er staat ook dit jaar weer van alles op het 

programma voor de Businessclubleden. Zeker 

weten dat 2018 een gezellig en actief jaar wordt!

13 + 14 april
Bezoek aan de stad Keulen inclusief overnachting, 
met daaraan gekoppeld een bezoek aan de 
Bundesliga-wedstrijd Bayer 04 Leverkusen – 
Eintracht Frankfurt

9 mei
Rabobank Businessclub Voetbaltoernooi

22 juni
Algemene Leden Vergadering + Business (club) 
Cycle Tour

23 augustus
Businessclub Golftoernooi & Clinic op Rhoon

30 augustus
Ludieke presentatie nieuwe selectie BVV 
Barendrecht

Voor de exacte data van andere activiteiten na de zomer raden 

wij u aan om de mail en de website in de gaten te houden, dus 

zet deze onder uw favorieten!

Uitgever

De Bondt Publishing

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht
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RE/MAX
Eind december verhuisde  

RE/MAX Makelaarsgroep naar 

een mooi, opvallend pand aan 

de Dorpsstraat. ,,We zijn dus 

weer terug in het dorp, waar 

we ooit begonnen”, vertelt 

Jan-Hein Schilderman, een van 

de bij RE/MAX Makelaarsgroep 

aangesloten makelaars. 

De redactie sprak met hem 

over de verhuizing in een 

van de ruime spreekkamers 

in het nieuwe pand, waar 

fotobehang van het oude dorp 

de wand siert.

Herkenbare locatie
Voor de ervaren Register Makelaar / 

Taxateur o.z. is het de derde keer dat hij 

is verhuisd naar een ander pand. Begon-

nen aan de Binnenlandse Baan, trok hij 

met RE/MAX via een andere locatie aan 

de Binnenlandse Baan en vervolgens 

Bijdorp-Oost nu dus naar de Dorpsstraat. 

Jan-Hein noemt het een stap vooruit. ,,Een 

mooi pand op een herkenbare locatie in 

het centrum, met een interieur dat past bij 

de wensen van deze tijd. We kunnen onze 

klanten hier prima ontvangen. Het aantal 

spreekkamers is toegenomen, zodat we in 

alle rust gesprekken kunnen voeren. Onze 

eigen werkruimte is eveneens groter ge-

worden”, vertelt hij. Het kantoor heeft een 

open, toegankelijke uitstraling en is goed 

bereikbaar. Parkeren is geen enkel pro-

bleem, want aan de achterzijde bevinden 

zich tien eigen parkeerplaatsen. Het nieu-

we onderkomen bevalt dan ook prima. ,,Er 

is wat meer dynamiek, we merken dat we 

hier in het dorp tussen de mensen zitten. 

Met het oog op de toekomst biedt dit pand 

ook mogelijkheden om op termijn door 

te groeien. Daarover zijn we al in gesprek 

met diverse kandidaten”, zegt Jan-Hein.

Actief in Barendrecht
Jan-Hein is al bijna 23 jaar als makelaar 

en taxateur werkzaam in Barendrecht, zo-

wel op de particuliere als op de zakelijke 

markt. Hij kent de gemeente dan ook als 

geen ander. Daarnaast is hij zeer actief 

binnen diverse netwerken. ,,Ik ben on-

der meer aangesloten bij de Rotary club 

Barendrecht, VBO Fresh World en de busi-

nessclub van HCB”, zegt hij. ,,Sinds vorig 

jaar zit ik bovendien in het bestuur van de 

businessclub van BVV Barendrecht.” Zijn 

lokale betrokkenheid blijkt ook wel uit 

het feit dat de verhuizing van RE/MAX en 

de daarmee gepaard gaande verbouwing 

grotendeels is gerealiseerd door Baren-

drechtse ondernemers.

De traditionele makelaar 
maakt nog het verschil
Uiteraard zet Jan-Hein zijn kennis van de 

lokale markt graag in voor zijn klanten. 

Makelaarsgroep terug in het centrum van Barendrecht

Woningen, bedrijfspanden, winkelpan-

den, nieuwbouwprojecten zoals de in 

2019 te bouwen villa’s aan de Achterdijk, 

het luxe segment; hij is op een breed 

terrein inzetbaar. Daarbij maakt hij van-

zelfsprekend gebruik van de huidige 

technologie, waarin RE/MAX zeer sterk is. 

,,Internet, social media, filmpjes en video 

zijn steeds belangrijker bij de presentatie 

van woningen”, weet hij. Toch is Jan-Hein 

er van overtuigd dat een traditionele ma-

kelaar nog altijd een meerwaarde biedt. 

,,Het klinkt wellicht aantrekkelijk om een 

internetmakelaar in te schakelen en zelf 

veel online te doen. Maar ik denk dat 

daardoor kansen onbenut blijven die wij 

wel grijpen. Persoonlijk contact en oog 

voor detail zijn onmisbaar om het beste 

resultaat te behalen”, zegt hij tot besluit.

Op zoek naar vakkundige, enthousiaste 

begeleiding bij de aanschaf van uw 

droomwoning of verkoop van uw huidige 

woning? Neem dan gerust contact op met 

Jan-Hein Schilderman via 06-51063674 of 

janheinschilderman@remax.nl. 
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BVV Barendrecht denkt ook mee met maatschappelijke  
loopbaan van selectiespelers

Natuurlijk komen spelers van 

BVV Barendrecht in eerste 

instantie naar de Bongerd om 

te voetballen. De vereniging 

is al jaren achtereen actief op 

het hoogste amateurniveau 

van ons land (hoofdklasse, 

topklasse en inmiddels 

tweede divisie) en daardoor 

uitgegroeid tot een gevestigde 

naam. Die status heeft 

de club niet bereikt door 

flink met de geldbuidel te 

rammelen, maar juist door 

zich te onderscheiden in de 

wijze waarop met voetballers 

wordt meegedacht over onder 

meer de invulling van een 

maatschappelijke loopbaan.

Geen clubhoppers en geen 
jobhoppers
De afgelopen jaren is al een flink aantal 

spelers via de club aan werk geholpen. 

Een mooi voorbeeld zijn de broers Al-

exander en Michael van Dommelen. Al-

exander kwam in dienst bij de uitgeverij 

P&R Publishing, tegenwoordig De Bondt 

Publishing, en legde daar de basis om la-

ter als zelfstandig ondernemer verder te 

gaan. Broer Michael is al jaren werkzaam 

bij drukkerij De Bondt grafimedia, waar 

hij onder meer Patrick Stolk als collega 

heeft. Mannen die in de voetballerij niet 

bekend staan als clubhoppers en in hun 

maatschappelijke loopbaan duidelijk ook 

geen jobhoppers blijken. ,,Dat zegt zeker 

iets”, zegt Ramon de Bondt. ,,Het geeft 

aan dat zij allebei gewoon goed op hun 

plek zitten, maar ook dat ze gewaardeer-

de medewerkers zijn. Dat laatste is toch 

iets dat je zelf moet afdwingen.”

Eigen investering is 
noodzakelijk
Daarmee benoemt De Bondt een be-

langrijke factor voor het slagen van een 

speler op de arbeidsmarkt. BVV Baren-

drecht wil namelijk meedenken, maar er 

wordt ook iets van de voetballer zelf 

verwacht. Melvin Winterberg, huidig se-

lectiespeler, beaamt dit. ,,Ik was op zoek 

naar werk en klopte daarom aan bij Rob 

van den Eijnden met de vraag of hij mij 

daarbij kon helpen. De businessclub van 

Barendrecht is ontzettend groot, dus 

hoopte ik dat daar wellicht een bedrijf 

tussen zou zitten dat een plaats voor mij 

had. Rob heeft dit neergelegd bij Wim 

Vonk en hij heeft mijn naam en cv ver-

volgens onder de aandacht gebracht”, 

vertelt Winterberg. Uiteraard was het 

vervolgens ook de bedoeling dat hij zelf 

een actieve houding aannam op het 

moment dat er interesse was. ,,De con-

tacten moest ik zelf leggen en het ge-

sprek voeren was ook mijn eigen 

pakkie-an. Logisch. Ik was echter wel blij 

dat de club hierin wilde meedenken.”

Special over arbeidsmarkt
Het resulteerde voor Winterberg in een 

werkplek bij een sponsor, waarmee hij 

aansloot in een inmiddels aanzienlijk rij-

tje spelers dat hem voorging. Een mooi 

voorbeeld van de wijze waarop BVV Ba-

rendrecht hen op allerlei gebieden wil 

ondersteunen. In deze editie van het BVV 

Business Magazine staan wij dan ook uit-

gebreid stil bij de arbeidsmarkt. Enkele 

(oud)-spelers vertellen over hun werk-

zaamheden. Verder presenteren we de 

selectie deze keer eens niet op basis van 

informatie over het voetbal, maar stellen 

we juist hun studie / beroep en ambities 

centraal. Want wellicht kunnen zij ook 

voor uw bedrijf een interessante toevoe-

ging vormen. ,,Het is, zeker als voetbal-

minded ondernemer, gewoon leuk om 

een speler van het eerste in je team op te 

nemen. Je beleeft de wedstrijden van 

Barendrecht er ook anders door en na-

tuurlijk kun je er na het weekend nog 

even op terugkomen. Al blijft het werk 

natuurlijk het belangrijkste”, zegt Ramon 

de Bondt tot besluit.

Daarmee onderstreept hij eigenlijk een 

aloude voetbalwet, die in dit geval ook 

opgaat voor de maatschappelijke carrière 

van de spelers. BVV Barendrecht biedt in 

samenwerking met de businessclub na-

melijk genoeg kansen, maar de voetbal-

ler in kwestie moet die uiteraard wel zelf 

benutten! 
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Adrie Poldervaart 
Trainer BVV Barendrecht tevreden met klassering, 
maar blijft altijd op zoek naar verbetering

BVV Barendrecht is bezig aan een goed tweede seizoen in de tweede 

divisie. In januari stond het team van trainer Adrie Poldervaart zelfs op de 

derde plaats. Op het moment van dit gesprek neemt Barendrecht de vijfde 

plek in, een klassering die veelal wordt voorzien van de toevoeging knap. 

,,Ik hoor dat wel vaker. Dat een club als Kozakken Boys tweede staat, 

hadden veel mensen wel verwacht. Bij ons is dat verwachtingspatroon er 

op één of andere manier kennelijk niet”, zegt Poldervaart.  

Hoge klassering
In veel voorbeschouwingen werd Ba-

rendrecht door kenners dan ook rond de 

tiende, elfde plek ingeschat. Dit ondanks 

het feit dat de club in 2016 als nummer 

vijf van de topklasse promoveerde naar 

de tweede divisie en vorig seizoen als 

gedeeld zevende eindigde op het hoogste 

amateurniveau. ,,We willen nu graag iets 

hoger eindigen, maar je moet er veel voor 

doen om dat te bereiken. Ik heb wel het 

idee dat de afdeling nog wat sterker is dan 

vorig jaar, alle clubs zijn inmiddels gewend 

aan het hoge niveau. Misschien moeten 

we zelf ook net wat meer overtuigd zijn 

van eigen kunnen. De ene keer is dat er 

wel, maar soms ook niet. Samen met het 

verdedigen bij dode spelmomenten is dat 

een zwakte. We staan vijfde met een ne-

gatief doelsaldo van -2 en krijgen gemid-

deld bijna twee goals per wedstrijd tegen. 

Om te winnen moet je er dan zelf dus drie 

maken, maar dan zou je meer moeten 

scoren dan koploper Katwijk. Daar valt 

dus nog een slag te maken”, analyseert 

Poldervaart, die uiteraard wel tevreden 

is met de huidige positie op de ranglijst. 

Gedreven als hij is, zoekt de trainer echter 

altijd naar verbetering. ,,Het spel moet 

echt nog wel beter, dat beamen de spelers 

ook. Ik zou willen zien dat we zelf weer 

meer bepalend worden vanuit de opbouw. 

In mijn ogen is de opbouw het fundament 

voor de rest van het elftal.”

Nieuwe hiërarchie
Rond deze tijd van het jaar werpt ook het 

nieuwe seizoen al een schaduw vooruit. 

De selectie van Barendrecht zal hoe dan 

ook wijzigen, omdat belangrijke krachten 

als Tim Eekman (Kozakken Boys) en Joey 

Jongman (Katwijk) hun vertrek hebben 

aangekondigd. ,,De kern van spelers die 

al lang met elkaar voetbalt, valt dus uit 

elkaar. Ook de stoppende doelman Marc 

van Splunter en de eveneens vertrek-

kende Melvin Winterberg horen daarbij. 

Natuurlijk is dat aan de ene kant jammer, 

maar het is ook weer een uitdaging. 

Nieuw bloed zorgt immers voor een nieu-

we hiërarchie”, geeft Poldervaart aan.

Creatief zijn bij zoeken naar 
nieuwe spelers
Hoewel tegenwoordig vrijwel dagelijks 

spelers uit alle windstreken worden aan-

geboden bij clubs uit de tweede divisie, 

zal Barendrecht volgens Poldervaart heel 

zorgvuldig te werk gaan bij het aantrek-

ken van nieuwelingen. ,,We moeten echt 

overtuigd zijn van iemands toegevoegde 

waarde ten opzichte van wat we al hebben. 

Omdat wij bovendien niet de financiële 

mogelijkheden van diverse andere clubs 

hebben, zullen we innovatief en creatief 

moeten zijn. Bijvoorbeeld door spelers te 

overtuigen met goede secundaire voor-

waarden”, vertelt Poldervaart, onder meer 

doelend op de prima organisatie bij de 

vereniging. Barendrecht komt afspraken 

na en alles wordt voor de spelers geregeld, 

om zo het klimaat te creëren dat past bij 

voetbal in de tweede divisie. ,,Ook op me-

disch gebied zijn wij hoogwaardig bezig. Na 

de vaak intensieve dinsdagtraining geven 

we spelers bijvoorbeeld pannenkoeken te 

eten om tekorten aan te vullen en er is een 

zwembad in de kleedkamer aanwezig ter 

bevordering van het herstel. Dit alles zou, 

naast onze speelstijl, een reden kunnen 

zijn voor spelers om voor Barendrecht te 

kiezen”, sluit Poldervaart af. 
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RENES.NL
DE KUNST VAN RECYCLING

SCHOONMAAKBEDRIJF
WWW.REJOCLEANING.NL

debondt
PUBLISHING

Hillers Groep     www.hillersgroep.nl

Co-sponsors:

Stersponsors:

Shirtsponsors eerste elftal:

Hoofdsponsor:

STERSPONSORS

Ervaar het verschil
ABC-Kwakernaat is een accountants- en belastingadvieskantoor met vestigingen 
in Barendrecht, Rotterdam en Amsterdam. “Daar zijn er zo veel van”, hoor ik u bijna 
denken. Maar wellicht heeft u nog niet ervaren dat er toch een behoorlijk verschil 
kan bestaan in de wijze waarop uw accountant met u omgaat, met u meedenkt en u 
tijdig van de juiste adviezen voorziet. 

Zuideinde 37 
2991 LJ Barendrecht 
t :  0180 - 820 243 

Dat klinkt voor ons heel erg 
vanzelfsprekend, maar wij komen 
toch regelmatig met ondernemers in 
aanraking die juist vanwege deze reden 
de overstap naar ons kantoor maken. 
En daar hebben ze geen spijt van.

Dat is geen mooi verhaal, maar  
gewoon de realiteit. Belt u ons maar 
eens en vraag naar een referentie. 
Investeer er eens een kwartier van  
uw tijd in. Wellicht blijkt deze kleine  
investering achteraf heel waardevol.

Westple in 11 
3016 BM Rotterdam 
t:  010 - 800 8001

Apol lo laan 171
1077 AS Amsterdam
t: 020 - 800 4009

www.abcaccountants.n l  info@abcaccountants.n l

160236 A5 adv staand.indd   1 05-07-16   16:20
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LAAN OP ZUID 974 • ROTTERDAM  
T 010 486 50 12 • WWW.CHED.NL

- Business lid BVV Barendrecht - 

LAAN OP ZUID 974 

Mundo steigers: óók in de haven!

Laanweg 6  |  3208 LC  Spijkenisse
T: 0181 - 62 77 73  |  info@mundo-steigers.nl

www.mundo-steigers.nl

Steigerbouwbedrijf Mundo steigers is specialist in het 
(de)monteren van steigers en complexe steigerbouw 
projecten. Al 35 jaar staan wij 24/7 voor onze klanten 
klaar. Flexibel, snel én veilig. U roept, wij bouwen. Mundo 
steigers, voor uw veilige en professionele steig erbouw.

0203612.pdf   1 13-12-2017   13:34:28

Bezoek adres: 
Korte Kleiweg 40 
3045 RC  Rotterdam

W www.gouweloos.nl
T 010 - 461 25 25 
E info@gouweloos.nl

Rotterdam, daar zijn we gevestigd, sinds 
1920. Vanuit deze plek bedienen we als 
zelfstandig technisch dienstverlener tal 
van opdrachtgevers. Opdrachtgevers in de 
utiliteit, het bedrijfsleven, in de zorg, in het 
onderwijs en bij de overheid.
 
Aan onze klanten beloven we trouw, al 
ruim 95 jaar. Een relatie gaan we aan 
voor de lange termijn. Afspraken komen 
we na. Professionaliteit en persoonlijke 
betrokkenheid kenmerkt onze gastvrije 
aanpak.

van nes + plaisier personeelsdiensten
zet ook in krappe arbeidsmarkt de juiste match bovenaan

De huidige arbeidsmarkt is in niets meer te vergelijken met de 

situatie van enkele jaren geleden. Werkgevers ervaren de zoektocht 

naar geschikt personeel als steeds moeilijker. Bij van nes + plaisier 

personeelsdiensten, gespecialiseerd in het vinden van de juiste 

mensen op de juiste werkplek, herkennen ze dit beeld. ,,Daarom is 

het zoeken van een goede match enorm belangrijk”, zegt Nanne van 

Nes in een gesprek met de redactie over de meerwaarde van van 

 nes + plaisier personeelsdiensten voor zowel werkgevers als werknemers.

Andere focus
Nanne erkent onmiddellijk dat de werkwij-

ze van zijn kantoor, dat hij in 2010 met zijn 

compagnon Walter Plaisier oprichtte, een 

andere focus heeft gekregen. ,,Vier jaar 

geleden brachten we vooral bezoeken aan 

bedrijven. Nu bestaat 90% van ons werk 

uit het vinden, benaderen, uitnodigen en 

voorstellen van kandidaten voor vacatures 

die bij ons binnenkomen. Liefst ook nog op 

korte termijn”, zegt hij. De krappe arbeids-

markt vraagt volgens Nanne ook iets van 

werkgevers. ,,Zij moeten zich meer dan 

ooit afvragen hoe ze potentieel personeel 

kunnen triggeren. Welke benadering past 

bij de doelgroep? Wat kun je anders doen, 

zodat zij voor jouw bedrijf kiezen? Zelf 

doen we dat trouwens net zo goed. Onze 

vernieuwde website bevat meer aandacht 

voor social media en filmpjes in plaats van 

lange omschrijvingen.”

Mensenwerk blijft de kracht
De toenemende rol van digitalisering is 

ook binnen van nes + plaisier personeels-

diensten zichtbaar. Bij het zoeken naar 

kandidaten wordt heel internet ingezet, 

zodat er een veel breder beeld ontstaat 

dan een aangekochte database geeft. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 

uiteenlopende data. Dat werkt, maar het 

echte verschil zit volgens Nanne in het 

persoonlijke contact. ,,Natuurlijk geven de 

harde criteria een eerste beeld, maar bij 

een goede match zijn ook de zachte crite-

ria van groot belang. Wat voor type zoek 

je? Past iemand wel binnen de organisa-

tie? En past de functie wel bij het karakter? 

Als je dat in kaart hebt, is de kans op een 

succesvolle match groter”, legt hij uit. Om-

dat van nes + plaisier personeelsdiensten 

uitgebreide gesprekken voert met kandi-

daten, kennen zij hen ook écht, zodat een 

objectief beeld kan worden geschetst. Dat 

maakt het voor werkgevers interessant om 

hen in te schakelen. ,,We durven op basis 

van dat inzicht namelijk ook matches niet 

te maken, omdat we niet overtuigd zijn 

dat het past.”

Toe aan een vervolgstap?
Die zorgvuldige strategie is al net zo interes-

sant voor mensen die op zoek zijn naar een 

(andere) baan en van nes + plaisier perso-

neelsdiensten inschakelen. Zij hoeven dan 

immers niet zelf meerdere keren een ge-

sprek te voeren. ,,Wij hebben absoluut iets 

te bieden aan iedereen die toe is aan een 

vervolgstap, maar nog niet zo goed weet 

wat die stap dan moet zijn”, zegt Nanne. 

,,Wij vinden het interessant om hen te hel-

pen en te begeleiden, om zo te ontdekken 

wat ze echt zouden willen of kunnen.” De 

Businessclub van BVV Barendrecht, waar-

van van nes + plaisier personeelsdiensten 

lid is, benadert hen daar soms al voor, maar 

het staat leden van de club uiteraard ook 

vrij om zelf contact op te nemen.

Op zoek naar een snelle recruiter die u 

volledig ontzorgt of juist bijstaat bij de 

werving & selectieprocedure voor een 

moeilijke vacature? Neem dan eens 

contact op, want van nes + plaisier perso-

neelsdiensten is het allebei tegelijk!

van nes + plaisier 
personeelsdiensten
Havenkade 19,2984 AA Ridderkerk

T: 0180-820229

I: www.vannesenplaisier.nl

E: info@vannesenplaisier.nl

RONBAHLMAN 
SCHILDERWERKEN 

SCHILDERWERK O.A. BINNEN 
BUITEN 

DIVERSE SOORTEN WANDAFWERKING O.A. 
• BEHANGEN
• SIERPLEISTERS
• SPUITTECHNIEKEN

Mozartstraat 24 
2992 RG Barendrecht

Telefoon 0180 - 616 715
e-mail r.bahlman@tiscali.nl

Mobiel 06 53 23 05 70 
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Klupp Sportswear Kledingsponsor BVV Barendrecht uitgegroeid tot 
belangrijke speler in de markt

Sinds 2015 spelen de 

teams van BVV Barendrecht 

in tenues van Klupp 

Sportswear. Uiteraard kwam 

de samenwerking tussen 

de vereniging en het in 

Barendrecht gevestigde bedrijf 

aan bod tijdens het gesprek 

dat de redactie voerde met 

Henk en Jeroen van der 

Horst. Klupp levert inmiddels 

al kleding aan zo’n 200 

sportverenigingen in heel het 

land en heeft een dusdanig 

snelle groei gerealiseerd, dat 

er een sterke positie op de 

markt is veroverd. Tijd voor 

het verhaal achter Klupp.
Enorme voetballiefhebbers
Klupp is gevestigd in een pand aan de 

Zwaalweg. Vooral het kantoor van Henk 

blijkt een paradijs voor voetballiefheb-

bers. Foto’s, vaantjes en shirts sieren de 

ruimte. Met name de selectiefoto’s van FC 

Groningen, dat lange tijd in Klupp speel-

de, halen het beste naar boven in de fa-

natieke voetbalquizzer. En dat clublogo 

met de Arabische tekens? ,,Dat is van Al 

Wasl uit Dubai, de club waar Diego Mara-

dona trainer is geweest. Zij hebben ook in 

Klupp gespeeld. Net als bijvoorbeeld het 

nationale elftal van Tuvalu, dat bekend 

werd doordat zij Foppe de Haan als 

bondscoach strikten, en de enige betaal-

de voetbalclub in Curaçao, SUBT”, zegt 

Henk. Hij zou er uren over kunnen vertel-

len. Die verhalen spreken ook zijn mede-

werkers enorm aan. Zij zijn vrijwel zonder 

uitzondering gek van het spelletje. ,,Ze 

voetballen zelf nog, zijn trainer of enthou-

siast kijker”, bevestigt Henk.

Belangrijke speler
Klupp ontwerpt, produceert en verkoopt 

sportkleding en sportartikelen. Aanvanke-

lijk gestart vanuit een relatie met Vitesse 

werd een samenwerking opgezet met die 

club, FC Groningen en NAC Breda. ,,We ko-

zen bewust voor een top down benadering 

door met drie eredivisieclubs te begin-

nen”, zegt Henk. De komst van Merab Jor-

dania bij Vitesse had echter bijna 

desastreuze gevolgen voor Klupp. Ge-

sprekken met Pim Blokland brachten uit-

komst. ,,Een zeer aimabele man, die het 

niet wilde laten gebeuren dat wij in pro-

blemen zouden raken. Hij besloot ons te 

ondersteunen en is inmiddels medeaan-

deelhouder.” Sindsdien groeide Klupp, ook 

dankzij het grote netwerk van Blokland, uit 

tot een belangrijke speler op de markt. 

Jaarlijks wordt zo’n 20% groei gerealiseerd.

Langdurige relaties
Voor de komende jaren is de ambitie om 

verder te blijven groeien. De enorme 

voorraad helpt om dit doel te verwezenlij-

ken. ,,Als je nu onze twee magazijnen 

met dubbele vloeren en palletstellingen 

ziet, is het inderdaad bijna niet meer voor 

te stellen dat we ooit begonnen met wat 

dozen in een half magazijn”, vertelt Je-

roen. ,,Een voorraad als de onze is vrij 

uniek in Nederland. Samen met de goede 

verhouding tussen prijs en kwaliteit is dat 

een van onze sterke kanten. Daarnaast 

gaan we altijd voor langdurige relaties. 

Klanttevredenheid is voor ons zeer be-

langrijk. Diverse relaties zijn al vanaf de 

start klant bij ons en hebben onlangs het 

contract weer verlengd. Dat is natuurlijk 

een mooi compliment!”

Maatwerk
Een andere belangrijke kracht van Klupp is 

de mogelijkheid om in samenspraak met 

de opdrachtgever een complete, unieke 

kledinglijn te ontwerpen. ,,Voor BVV Ba-

rendrecht doen we dat ook. Omdat alles 

speciaal voor de club is gemaakt, komt de 

continuïteit nooit in het geding. Er is im-

mers geen sprake van catalogusartikelen 

die veranderen of niet meer leverbaar 

zijn. Daardoor kunnen we bij wijze van 

spreken over twintig jaar nog steeds het-

zelfde leveren. Een groot voordeel voor de 

clubs, die zo de uniformiteit kunnen be-

waken”, legt Jeroen uit. Klupp heeft haar 

eigen bedrukking afdeling, zodat van ont-

werp tot levering alles inhouse geschiedt. 

,,We bedrukken ook voor Feyenoord. De 

rugnummers en namen op de achterkant 

van de shirts. Daarvoor hebben we de 

benodigde goedkeuring van Adidas ge-

kregen. Je kunt wel raden waarmee we nu 

druk zijn. Er liggen zo’n zeshonderd shirts 

te wachten op een naam”, zegt Henk met 

een knipoog, doelend op de transfer van 

Robin van Persie die een dag voor het 

gesprek officieel werd.

Allerlei sporten én casual 
kleding
Vanuit het voetbal is Klupp ook in an-

dere sporten beland. ,,Eigenlijk doen 

we alles, op een aantal sporten waarin 

heel specifieke kleding nodig is na. 

Badminton, volleybal, korfbal, handbal, 

hockey… De laatste tijd zijn we ook meer 

vertegenwoordigd in het basketbal”, 

geeft Henk een inkijkje in de allround 

status van Klupp. Momenteel zijn er zo’n 

tweehonderd sportverenigingen bij Klupp 

aangesloten. Grotendeels in de regio rond 

Rotterdam en het Westland, maar ook in 

andere delen van ons land vertrouwen 

veel verenigingen op de kwaliteit van 

Klupp. Daarnaast verzorgt Klupp ook 

casual kleding voor tal van bedrijven. Van 

polo’s, blouses en truien tot natuurlijk 

de sportkleding voor bedrijfsactiviteiten. 

Enkele klanten zijn De Gouden Snor, De 

Eethoek en RUR. Kortom, er is genoeg te 

doen voor Henk, Jeroen en hun team!

Meer weten over Klupp? Neem dan eens 

contact op of kijk op de website.

Klupp Sportswear
Zwaalweg 15

2991 ZC Barendrecht

T: 0180-556055

I: www.kluppsportswear.nl

E: info@kluppsportswear.nl
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Leen Blijleven
Bekend gezicht binnen Barendrecht 
vertegenwoordigt A&M Recycling in businessclub

Hoewel A&M Recycling steeds landelijker actief is, heeft de ervaren 

specialist in metaalrecycling altijd oog gehouden voor de binding met 

de regio. Sponsoring is daarvan een belangrijk onderdeel. Zo is A&M 

businessclublid bij BVV Barendrecht. Dat kan niet los worden gezien 

van de aanwezigheid van Leen Blijleven, samen met Paul Verhagen het 

gezicht van A&M bij de BVV. ,,Barendrecht is echt mijn club en ik heb het 

dan ook warm aanbevolen om hier te sponsoren”, vertelt hij.

Echte clubman
Leen komt al sinds zijn vijfde bij BVV 

Barendrecht. ,,Ik loop dus al 31 jaar rond 

bij de club”, zegt hij. ,,Voornamelijk om te 

voetballen, al ben ik ook materiaalman 

bij het eerste elftal geweest. Maar zelf 

spelen blijft toch het leukst. Ik maak deel 

uit van een echt vriendenteam. Buiten het 

voetbal bezoeken we elkaars verjaarda-

gen, we gaan samen naar concerten en 

helpen als er bijvoorbeeld iemand thuis 

aan het klussen is.” Omdat de tegen-

standers te jong werden, wilde het team 

eigenlijk stoppen. Gelukkig is er inmiddels 

een mooi alternatief gevonden in de 35+ 

competitie. ,,Ideaal, we spelen nu altijd 

op de Bongerd op een vast tijdstip, daarna 

kunnen we dan naar het eerste kijken. 

Met een groep van vijftien tot twintig 

man staan we trouw langs de lijn. Doordat 

we vaak hetzelfde tenue dragen en veel 

zingen, zijn we vrij bekend binnen de 

vereniging”, zegt Leen glimlachend.

Goed op zijn plek bij A&M 
Recycling
Aanvankelijk werkte Leen bij familiebe-

drijf Blijleven Catering. Zo’n vier jaar gele-

den kwam hij in dienst bij A&M Recycling, 

waar hij de functie van accountmanager 

heeft. ,,Een leuke baan. Ik rijd dagelijks 

het hele land door en kom bij onder meer 

industriële bedrijven en garages, die voor-

al oude accu’s en andere metaalsoorten 

als afval hebben”, legt hij uit. ,,Het bevalt 

mij prima bij A&M. We hebben een leuk 

team en naast het werk ondernemen we 

ook leuke dingen met elkaar.” Als belang-

rijke speler op recycling gebied stelt A&M 

Recycling alles in het werk om van afval 

een nuttige grondstof te maken. Dat doet 

het voor een groeiend aantal opdracht-

gevers als de overheid, het MKB, kleine 

ondernemers en grote multinationals. 

Sponsoring BVV
In Barendrecht is A&M Recycling vooral 

bekend vanwege de vestiging op het 

Velo terrein aan de Achterzeedijk 57 (hal 

12), waar veel bedrijven én particulieren 

metaalafval inleveren. Het sponsoren van 

BVV Barendrecht is eveneens een regiona-

le aangelegenheid. Hoewel de banden al 

bestonden, heeft Leen zeker bijgedragen 

aan een grotere betrokkenheid. ,,Het 

lidmaatschap van de businessclub is voor 

mij als echte Barendrechter natuurlijk ook 

privé erg leuk, ik tref er altijd bekenden. 

Samen met Paul probeer ik aanwezig te 

zijn bij de uitjes, zoals het golftoernooi 

en de whiskyproeverij”, vertelt Leen tot 

besluit.

Meer weten over A&M Recycling? 

Bekijk dan ook eens de website 

www.amrecycling.nl.

(INNOVATION PLANT)

A&M wenst u alvast prettige feestdagen 
en een ijzersterk 2019

- ICT
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Daniël Esajas (24)Ryan Vos (21)

Ramy Salem (24)

Alexander Deetman (20)

Woonplaats
Barendrecht

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Ik doe de HBO-opleiding informatica aan de 
Hogeschool Rotterdam.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Dit jaar wil ik mijn propedeuse behalen en vervolgens 

binnen drie jaar mijn opleiding afronden. Onder-
tussen hoop ik dan te ontdekken waarin ik 
mij verder wil specialiseren. Mijn grootste 

ambitie ligt echter nog steeds in het 
voetbal. Daarin wil ik het voor mij 
hoogst haalbare niveau bereiken.

Bas Mourits (29)

Woonplaats
Pijnacker

Wat voor werk / welke opleiding doe 
je?

Ik werk als docent lichamelijke opvoeding op een 
middelbare school. Daarvoor heb ik mijn HBO-diploma 

behaald aan de Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding 
(HALO).

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Ik wil het uiterste uit mijzelf halen als docent, onder an-

dere door meer te differentiëren tijdens de lessen en 
het bereiken van een LC-functie binnen de school. 

Daarnaast sta ik altijd open voor nieuwe 
uitdagingen binnen het schoolteam. Zo zit 

ik nu in de medezeggenschapsraad en 
volg ik een cursus financiën.

Robin Driesse (21)

Woonplaats
Barendrecht

Wat voor werk / welke opleiding doe 
je?

Ik heb de opleiding Manager Havenlogistiek 
afgerond, maar ben nu bezig met de HBO-studie 

Crossmediale communicatie. Daarnaast werk ik. Mijn 
baan is het transporteren van leaseauto’s.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Hoewel ik nog zoekende ben, wil ik 

vanzelfsprekend wel mijn HBO-papier-
tje behalen!

Jeffrey Aarts (29)

Woonplaats
Nootdorp

Wat voor werk / welke opleiding  
doe je?

Ik heb het VMBO gedaan en werk als 
plafonneur.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Het lijkt mij fantastisch om het 
plafond te mogen maken in het 

stadion van ADO Den Haag!

Tim Eekman (26)

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke opleiding doe 
je?

Na de HAVO en het HBO ben ik nu werkzaam als 
scheduler bij Ziggo Sport in Hilversum.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Ik wil mij verder ontwikkelen binnen 
mijn vakgebied.

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Ik studeer Econometrics and Management 
Science.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Ik zou graag logistieke problemen 
kunnen oplossen.

Woonplaats
Ridderkerk

Wat voor werk / welke opleiding doe 
je?

Ik studeer HBO Sportmarketing & Management 
aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast heb ik een 

bijbaan bij de Makro in Barendrecht.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Om te beginnen een leuke stage voor het 

volgende schooljaar, maar verder weet 
ik het nog niet zo goed.

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Ik heb de opleiding Sport en Bewegen 
gedaan en werk nu als personal trainer.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

In de toekomst zou ik graag een 
leidinggevende functie willen 

hebben.



Blue Basement, een begrip op 
de Middenbaan!
Blue Basement aan de 

Middenbaan bestaat bijna 12 ½ 

jaar. In die periode groeide de 

winkel van Dennis Schouwenburg 

uit tot een begrip voor mannen 

die op zoek zijn naar kwalitatief 

goede kleding voor schappelijke 

prijzen en liefst zo snel mogelijk 

slagen. En dat is precies waar Blue 

Basement zich op richt!

Bij Blue Basement is een stoere casual 

collectie te vinden, die altijd is afgestemd 

op het moment.  Het merkaanbod bestaat 

onder meer uit No Excess, Petrol Indu-

stries, Cars en Blend. Een overzichtelijke 

presentatie  helpt mannen op weg bij 

het maken van een keuze. Ter inspiratie 

zijn bewust al diverse leuke combinaties 

bij elkaar gezocht. ,,De meeste mannen 

zijn liever niet te veel tijd kwijt aan het 

winkelen”, weet Dennis. ,,Bij ons is de 

drempel laag. Omdat we onze klanten 

kennen, kunnen we goed inschatten wel-

ke maat en pasvorm het meest geschikt 

is. Daardoor slagen ze vaak snel. Even 

passen, een lekkere bak koffie erbij en ze 

kunnen voorlopig weer vooruit.”

Dat wordt gekoppeld aan een goede 

service en een enorme flexibiliteit als 

het gaat om ruilen of terugbrengen. Niet 

voor niets komen er ook veel vrouwen in 

de winkel om een broek mee te nemen 

voor hun man of zoon, zodat die thuis kan 

passen. Uiteraard worden broeken nog 

steeds gratis op lengte gemaakt met be-

houd van de originele rand. Voor het merk 

No Excess heeft Blue Basement nog een 

extra service. Kleding die niet op voorraad 

is, kan worden besteld en afgerekend in 

de winkel en wordt vervolgens thuis be-

zorgd. ,,Binnenkort komen we bovendien 

met een nieuw concept, waarin we de 

klant nog meer tegemoet komen in het 

makkelijk winkelen”, blikt Dennis vast 

vooruit op de nabije toekomst. Sinds kort 

wordt hij in de winkel weer ondersteund 

door Donna. Een vertrouwd gezicht voor 

de klanten, want zij werkte al eerder bij 

Blue Basement en keerde onlangs na zes 

jaar terug.

Wie op de hoogte wil blijven van de aan-

gekondigde vernieuwing en de andere 

ontwikkelingen, doet er goed aan om de 

Facebook-pagina van Blue Basement te 

volgen. ,,Rond april zullen we in de vorm 

van leuke acties ook zeker aandacht be-

steden aan ons jubileum en daarover via 

social media communiceren”, zegt Dennis 

tot besluit.

Blue Basement
Middenbaan 104

T: 0180-531614

I: www.blue-basement.nl

Volg ons ook op Facebook voor leuke 

acties en nieuwtjes 

Hartman Local Crew is al ruim 35 jaar 
marktleider in Nederland m.b.t. het leveren 
van crew voor de op- en afbouw van alle 

grote internationale concerten die in 
Nederland worden georganiseerd.

Hartman heeft een exclusief 
contract met Mojo Concerts /

Live Nation Entertainment.

Hartman levert o.a. professionele stagehands, 
runners, spotops, riggers, wardrobe en catering 

assistants. In de loop der jaren heeft 
Hartman o.a. gewerkt voor:

 Madonna, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Kiss, 
Van Halen, Michael Jackson, David Bowie, Rod Stewart, Abba, 

Pearl Jam, Stevie Wonder, Deep Purple, Black Sabbath, 
Pink Floyd, U2, , AC/DC, Whitney Houston, Celine Dion, 

Mariah Carey, Usher, Dire Straits, Bon Jovi, Guns N’ Roses, 
Metallica, Queen, Prince, Britney Spears, Coldplay, Muse, 
Spice Girls, Janet Jackson, MTV Awards Rotterdam 1997, 

MTV Awards Amsterdam 2013, Beyoncé, Robbie Williams, Eagles, 
Lady Gaga, Bee Gees, Frank Sinatra, Tina Turner, Genesis, 
 Iron Maiden, Phil Collins, Kylie Minogue, Paul McCartney, 

 Billy Joel, Aerosmith, Dolly Parton, Shania Twain, Garth Brooks, 
Bryan Adams, Elton John, Cliff Richard, 

Cirque du Soleil en (veel) meer.

info: www.hartmanbv.nl

Flyer - Jan Hartman.indd   1 23-12-2015   15:32:13
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Sander de Roo (links), Bastiaan Kraan (midden) en Dennis de Roo (rechts).

Terugblik op zeven seizoenen       hoofdsponsorschap Van Donge & De Roo
Sinds de zomer van 2010 

is Van Donge & De Roo 

hoofdsponsor van BVV 

Barendrecht. Na het huidige 

seizoen komt hieraan een 

einde. Samen met Dennis 

de Roo - hij vormt samen 

met zijn broer Sander, vader 

Ron en Bastiaan Kraan 

het directieteam - blikt de 

redactie terug op zeven 

seizoenen hoofdsponsorschap. 

,,We hebben een warme band 

opgebouwd met de vereniging 

en die zal niet verdwijnen”, 

zegt hij in het pand aan de 

Rivierweg.

Op de kaart
Van Donge & De Roo had destijds een 

duidelijke doelstelling. ,,We wilden onze 

naam regionaal op de kaart zetten mid-

dels het sponsorschap van een topama-

teurvereniging als BVV Barendrecht”, 

vertelt Dennis. ,,Dat is gelukt. Sponsoring 

draagt zeker bij aan het creëren van 

naamsbekendheid en het opdoen van 

zakelijke contacten. Al is het voor het 

grootste gedeelte natuurlijk een kwestie 

van gunnen.” De afgelopen jaren maakte 

het bedrijf een enorme groei door. Van 

Donge & De Roo bedient de complete 

supply chain op het gebied van expeditie, 

zoals containervervoer, depot- en termi-

nalservices en intermodaal transport. Dit 

resulteerde onder meer in nieuwe kanto-

ren in Durban, Bangkok en New York. 

,,Een extra service richting onze klanten 

en voor ons handig, want het is altijd fijn 

om lokale aanspreekpunten te hebben 

die de markt en de cultuur kennen”, legt 

Dennis uit. Een andere opvallende ont-

wikkeling vond in mei 2017 plaats, toen 

Van Donge & De Roo een contract tekende 

als naamgever van het stadion van eredi-

visionist Excelsior. De eerste wedstrijd in 

het Van Donge & De Roo Stadion was direct 

de gedenkwaardige derby tegen Fey-

enoord. De beoogde kampioenswedstrijd 

die geen kampioenswedstrijd werd. Het 

gezamenlijke vrouwenteam van BVV Ba-

rendrecht en Excelsior speelt er sinds dit 

seizoen geregeld haar thuisduels, zodat er 

ook op die manier per toeval nog betrok-

kenheid blijft.

Sportminded bedrijf
Als sportminded bedrijf heeft Van Donge & 

De Roo ook duidelijk aantrekkingskracht op 

mensen uit de sportwereld. Niet voor niets 

vergelijkt Dennis de elf actieve BV’s binnen 

de organisatie vaak met een elftal. ,,Omdat 

ze elk een onmisbare bijdrage aan het ge-

heel leveren. Zelf zijn wij als directieteam 

de middenvelders die alles aansturen. De 

verdediging bestaat uit de medewerkers 

die onder meer douanedocumenten verzor-

gen, er is een coach om het proces draaien-

de te houden, de operationele aansturing 

vindt plaats vanaf de vleugels en de sales-

afdeling kan je vergelijken met aanvallers. 

Zij moeten uiteindelijk scoren”, zegt hij. 

Gezien de groei kan gerust worden gesteld 

dat Van Donge & De Roo al ruim veertig jaar 

een goede tactiek hanteert!

Warme band
In al die jaren is uiteraard een warme 

band opgebouwd tussen Van Donge & De 

Roo en BVV Barendrecht. De hoofdspon-

sor was duidelijk aanwezig binnen de 

vereniging. Zo bezocht de Businessclub al 

enkele keren een wedstrijd van FC Volen-

dam, waar het bedrijf ook sponsor is. 

,,Dat waren altijd leuke happenings. Maar 

we zijn bijvoorbeeld ook vrij trouwe sup-

porters van het eerste elftal, dus ik zal 

straks vast nog wedstrijden komen kijken. 

Zeker als mijn kinderen wat groter zijn”, 

zegt Dennis tot besluit.

Succesvolle periode
Sportief gezien kan BVV Barendrecht terug-

kijken op een succesvolle periode onder het 

hoofdsponsorschap van Van Donge & De 

Roo. Zo bereikte de club onder meer de 

tweede divisie, waardoor zij op het landelijk 

hoogste amateurniveau bleef spelen. Ook 

werd in 2016 de Rijnmond Cup gewonnen, 

een bokaal die door het vrouwenteam zelfs 

twee keer in de wacht werd gesleept.

Van Donge & De Roo
Rivierweg 1

3161 GM Rhoon

T: 010-2010700

I: www.vandongederoo.com
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Patrick Stolk
Oud-speler en huidig assistent-trainer al jaren 
werkzaam bij De Bondt grafimedia

Liefst zeven seizoenen, verdeeld over twee periodes, was Patrick Stolk 

als centrale verdediger een rots in de branding voor BVV Barendrecht. 

Afgelopen zomer zwaaide hij af als speler, maar de Dordtenaar is nog 

altijd meerdere keren per week op de Bongerd te vinden. Stolk (38) is 

namelijk een van de assistenten van trainer Adrie Poldervaart. Ook zijn 

dagelijkse werkzaamheden spelen zich af in Barendrecht. De redactie 

bezocht hem bij De Bondt grafimedia.

Aan het werk bij de 
hoofdsponsor
Inmiddels is Patrick al weer zo’n tien jaar 

in dienst bij de drukkerij. Dit kan niet los 

worden gezien van zijn voetballoopbaan. 

,,Ik had al een baan, maar wilde eigenlijk 

liever iets anders. De Bondt grafimedia 

was destijds hoofdsponsor van BVV Ba-

rendrecht en Peter en Ramon de Bondt 

waren bij vrijwel elke thuiswedstrijd 

aanwezig. Zo kwam ik met hen in contact. 

Vervolgens ging het heel snel. Na één 

gesprek met productiemanager Rowell 

Hendriks werd ik al aangenomen”, blikt 

Patrick terug. 

Voetbal altijd een 
gespreksonderwerp
In eerste instantie kwam Patrick op de af-

deling nabewerking en expeditie terecht, 

nu staat hij op de crossmedia afdeling. 

Daar heeft hij veel te maken met een 

andere bekende oud-speler van BVV Ba-

rendrecht, Michael van Dommelen. ,,Met 

hem kan ik perfect schakelen, dat was in 

het veld ook altijd zo”, zegt Patrick met 

een knipoog. Het werken bij De Bondt 

grafimedia bevalt hem sowieso prima. 

Bovendien is er elke maandag een stan-

daard gespreksonderwerp. Inderdaad, 

voetbal. ,,De resultaten van het weekend 

worden zeker in de gaten gehouden. Of 

het nu goed was of slecht, we praten 

er altijd wel even over. Ik denk wel dat 

het een voordeel is dat ik bij een bedrijf 

werk waar veel voetballiefhebbers lopen. 

Er is altijd begrip voor als je vanwege 

een doordeweekse wedstrijd eens een 

keer wat eerder weg moet.” Patrick ziet 

zichzelf daarom voorlopig zeker nog in 

de drukkerij werken. Hij heeft bovendien 

de ambitie om intern verdere stappen te 

zetten, mocht de kans zich voordoen.

Meekijken in de 
trainerskeuken
Over zijn ambities op het trainersvlak is 

Patrick voorzichtiger. ,,Ik volg de cursus, 

maar wil het allemaal nog rustig aankij-

ken. Hoofdtrainer zijn slokt namelijk heel 

veel tijd op! Binnenkort word ik voor de 

tweede keer vader, er is op het werk 

genoeg te doen, dus laat mij in eerste 

instantie maar vooral in de keuken kijken. 

Er valt nog genoeg te leren”, zegt hij. 

Dat leren doet hij nu dus met name van 

hoofdtrainer Adrie Poldervaart. Een vak-

man die open staat voor de mening van 

zijn drie assistenten en de keeperstrainer. 

,,Hij laat ons absoluut meedenken in het 

tactische gedeelte. Samen nemen we de 

analyses van Wim Huisman door en dat 

zorgt regelmatig voor discussies. Zo zet-

ten we Adrie in elk geval aan het denken, 

al geeft hij er uiteraard de definitieve klap 

op.” Patrick is inmiddels gewend aan zijn 

andere rol. ,,Vorig jaar bevond ik me als 

speler nog middenin de groep, maar als 

aanvoerder liet ik mij ook altijd horen als 

ik ergens iets van vond. Dus in die zin is er 

weinig veranderd!”

Meer weten over De Bondt grafimedia? 

Kijk dan eens op www.de-bondt.nl.

MASTENBROEK 
UITVAARTVERZORGING 

0180 723204 
 Dag en nacht 

 Kantoor en familiekamers   Eerste Barendrechtseweg 180-b 

 2992 BS  Barendrecht 

Voor alle informatie kijk op 

Voor informatie kijk op; 
www.ericmastenbroek.nl 

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg, 
u heeft altijd één aanspreekpunt vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart. 
Met ruim 30 jaar ervaring weten wij waar het om gaat bij het verzorgen van een uitvaart, 
onafhankelijk en keuzevrijheid vinden wij belangrijk, uw wensen staan centraal. 
Of het nu gaat om een kerkelijke uitvaart, begraven of cremeren, 
door onze brede kennis kunnen wij u van dienst zijn. 

 

Ongeacht waar u verzekerd bent 
of elders een deposito heeft. 
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Van Soest Menswear,
meer dan 300m2 fashion 

Arkelstraat 29 - 4201 KA Gorinchem

www.vansoestmenswear.nl

 

Merken zoals: Stone Island, Lyle& Scott, 
Eton, Boss, Paul&Shark, Gant, Cavallaro, 
Meijer en Olymp.

Meer dan 200 kostuums op voorraad. 
Bezoek ook onze Trouw- en Maatafdeling.

FinAlliance enthousiast nieuw lid BVV Businessclub

Lokale binding
De keuze voor de BVV Businessclub werd mede ingegeven door de 

bemoeienis van Jan-Hein Schilderman, de voormalige ‘onderbuur-

man’ van FinAlliance. ,,Hij maakte ons enthousiast om eens een 

keer te komen kijken. Dat beviel zo goed, dat we lid zijn geworden. 

Als lokale ondernemer voelen we ons bovendien verbonden met 

de clubs in Barendrecht. Wij vinden het erg leuk om te zien dat dit 

bij andere businessclubleden ook het geval is”, vertelt Fred, die zelf 

ook gevoetbald heeft. ,,Al was dat wel bij Heerjansdam, dus ik weet 

niet of dit een verstandige bekentenis is”, zegt hij met een knipoog.

Zeer welkom gevoel
Al vanaf het eerste moment voelen Fred en Annette zich op hun plek 

bij de BVV Businessclub. ,,We hebben al een aantal bijeenkomsten 

en activiteiten bezocht. Iedere keer voelden we ons erg welkom. De 

onlangs gehouden nieuwjaarsborrel was bijvoorbeeld erg gezellig, 

precies zoals vooraf was voorspeld. Het klopt allemaal!”

Fred en Annette kijken er naar uit om meer businessclubleden te 

ontmoeten bij toekomstige evenementen. Uiteraard vertellen zij 

dan graag over hun specialisatie: financiële planning, hypotheken 

en het organiseren van echtscheidingen waarbij de partners in goed 

overleg uit elkaar gaan. ,,Natuurlijk, maar we komen vooral omdat 

we het leuk vinden”, sluiten zij af.

Nieuwsgierig naar FinAlliance? Kijk dan eens op de websites.

FinAlliance Financial Life Planners
Bijdorp Oost 42

2992 LA  BARENDRECHT

T: 088 – 6262062

I: www.finalliance.nl

I: www.sliminhypotheken.nl

Finalliance geeft uitstekend financieel advies op een 
geheel eigen manier. Ongedwongen, laagdrempelig en 
doortastend. We willen weten wie je bent en wat je drijft.
Ga je een huis kopen en heb je een hypotheek nodig? Dan 
vraag je je af hoe dat nu allemaal moet, financieel gezien. 
Finalliance helpt je om financiële rust en stabiliteit te cre-
eren. Als financiële coaches die je geen mening opdringen 
maar je inzicht geven, zodat je zelf kunt kiezen wat je doet.  

De kosten voor het kennismakingsgesprek nemen wij voor 
onze rekening. Bel ons op 088 - 62 62 062 of mail naar 
info@finalliance.nl en maak een afspraak!

Bijdorp Oost 42
2992 LA Barendrecht 
T (088) 62 62 062
E info@finalliance.nl

Droomhuis gevonden?
Wij helpen je graag met  
de hypotheek!

Hypotheekadvies • Scheidingsplanning • Financial Life Planning

www.finalliance.nl
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Enige tijd geleden besloten Annette van den Heuvel en 

Fred Dorsman van FinAlliance Financial Life Planners om 

lid te worden van de Businessclub van BVV Barendrecht. 

En dat bevalt heel goed! ,,Alles wat ons vooraf over de 

businessclub is verteld, klopt precies”, zeggen zij.

Dorpsstraat 141  |  2992 BD Barendrecht  |  T 0180-612130

WWW.DIGGELS.NL
Ook in Oud-Beijerland

biedt u tal 
van zakelijke 
mogelijkheden!

Lunch – diner – borrel
7 dagen per week geopend!

Uw idee wordt uitgewerkt tot een voorstel op maat,
zowel bij eendaagse als meerdaagse reizen.
Onze 60 touringcars hebben 19 tot 90 zitplaatsen. 

Neem contact met ons via www.dejongtours.nl 
of bel naar 0180 - 42 28 00. 

Uw reis in 
goede handen!

We zijn aangesloten bij: 
ISO 9001
ISO 14001

Evenementenvervoer 

Touringcarverhuur 

Dagtochten

Meerdaagse reizen

Schoolreizen

Contract- en 

personeelsvervoer

Uitgebreid 

wagenpark 

Miditouringcars 
(20-persoons)

Luxe touringcars 
(50 – 62-persoons)

Verlengde touringcars 

(68 – 70-persoons)

Dubbeldekkers 
(90-persoons)
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Your fi rst choice
in access control and identity management.
Werken b�  Nsecure? Bek� k onze vacatures op nsecure.nl

Richard Stolte 
In twee jaar tijd van profvoetballer naar vaste 
medewerker Nsecure
Jarenlang stond Richard Stolte (28) dagelijks op het voetbalveld. Vanaf het 

moment dat SC Heerenveen hem scoutte, droomde hij van een loopbaan 

als profvoetballer. De middenvelder droeg na zijn Friese periode ook de 

shirts van FC Emmen, Fortuna Sittard en Excelsior. Blessureleed dwong hem 

echter zijn professionele voetbalcarrière te beëindigen. Hans van Driel, 

directeur van Nsecure, bood hem de kans om als trainee rond te kijken bij de 

specialist én marktleider op het gebied van effectieve toegangsverlening. 

Het beviel zo goed, dat de speler van het eerste elftal van BVV Barendrecht 

er nu een vast dienstverband heeft.

Bewuste keuze
De keuze om op 25-jarige leeftijd met 

profvoetbal te stoppen was een bewuste. 

,,De laatste jaren was ik vaak gebles-

seerd. Daarom had ik niet meer het 

vertrouwen dat ik fysiek nog in staat was 

om op profniveau te blijven voetballen. 

Bovendien had mijn vriendin een goede 

baan met een vast contract, dus wilden 

we liever hier in de regio blijven”, vertelt 

Richard. Omdat hij niet kon spelen, was 

hij tijdens wedstrijden van Excelsior vaak 

in de businessclub te vinden. ,,Zo kwam ik 

in contact met diverse businessclubleden. 

Betrokken mensen, waarmee nog steeds 

een band bestaat. Laatst heb ik bijvoor-

beeld nog een vloer laten leggen door 

een businessclublid. Hans van Driel liep 

daar ook rond, al kende ik hem al langer. 

Hij wist van mijn verleden en bood mij 

vrijblijvend aan om zes maanden bij zijn 

bedrijf mee te lopen.”

Ideale ontdekkingstocht
Richard besloot deze kans met beide 

handen aan te grijpen. ,,Voor mij was het 

een ideale manier om te ontdekken wat 

ik leuk vond en wat mij bij paste. Nsecure 

heeft mij daarin echt gestimuleerd, 

iedereen had duidelijk het beste met me 

voor. Doordat ik op diverse afdelingen 

heb meegelopen, ken ik nu niet alleen 

veel mensen, maar kan ik me ook inleven 

in hun dagelijkse werkzaamheden”, zegt 

hij. Al snel was Richard gewend aan zijn 

nieuwe leven. ,,De eerste dag dacht ik 

nog wel ‘zie mij nou zitten achter een 

computer’, maar dat veranderde snel. Ik 

heb het hier erg naar mijn zin. De klik 

bestond van beide kanten, want hoewel 

het niet de insteek was, is er een vaste 

baan uit voortgekomen.”

Studeren en werken tegelijk
Inmiddels is hij bij Nsecure werkzaam 

als business developer. ,,Ik houd mij 

onder meer bezig met het invullen van 

klantwensen door middel van nieuwe 

ontwikkelingen en diensten”, legt hij uit. 

Naast zijn werk en het trainen bij BVV Ba-

rendrecht vond hij ook nog de tijd om een 

studie management & ondernemerschap 

te volgen aan de VVCS Academy. ,,Daar 

ben ik in mijn profvoetbalperiode al mee 

begonnen, grotendeels in de avonduren. 

Eind december ben ik afgestudeerd. Mijn 

scriptie was gericht op de security bran-

che. Ik deed onderzoek naar de gevolgen 

die de digitale transformatie binnen het 

bedrijfsleven heeft voor een toegangsver-

lening. Die impact is behoorlijk groot. Om 

ook over vijf jaar toegevoegde waarde te 

bieden, is een kanteling in de dienstver-

lening noodzakelijk. Dat sluit natuurlijk 

prima aan op mijn huidige functie.”

Voetbal opent deuren
Het zwarte gat, waarover Richard zich 

naar eigen zeggen best wel zorgen heeft 

gemaakt, heeft hij nooit ervaren. ,,Daar 

heeft het voetbal uiteindelijk wel een rol 

in gespeeld. Niet alleen omdat het bedrij-

ven van topsport mij van belangrijke ba-

gage heeft voorzien, onder meer op het 

gebied van presenteren en jezelf op de 

kaart zetten, maar ook omdat het de deur 

heeft geopend naar mijn maatschappe-

lijke loopbaan. Mijn verhaal toont aan 

waartoe dit kan leiden. En natuurlijk is het 

een leuke binnenkomer bij gesprekken 

met klanten”, sluit hij af.

Meer weten over Nsecure? 

Kijk dan eens op www.nsecure.nl

Zuideinde 39  •  2991 LJ  Barendrecht

Tel. 0180 - 612 579  •  Fax. 0180 - 616 527

Onderlangs 20A  •  Barendrecht

Tel. 0180 - 627 930

E-mail info@stoomerette.nl

www.stoomerette.nl

De professionals in het 

reinigen van al uw linnengoed

Stoomerette goo.indd   1 25-02-2009   10:06:40
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  Yorik van Deelen
Verdediger BVV Barendrecht heeft ook zijn weg 
gevonden in de garage

Het uitschakelen van gevaarlijke aanvallers van de tegenstander kent voor 

Yorik van Deelen geen geheimen. Maar de linksback van BVV Barendrecht 

draait zijn hand ook niet meer om voor het oplossen van allerlei storingen 

aan auto’s. Overdag werkt hij namelijk in het garagebedrijf van zijn vader 

aan de Heer Oudelandslaan 2 in Zwijndrecht. Tijdens het bezoek van de 

redactie is Yorik net bezig met een APK.

Voetballende tweeling
Garage J. van Deelen bestaat al meer dan 

dertig jaar en is gevestigd aan het woon-

huis van de familie. Toch was het niet zo 

dat Yorik het vak al op jonge leeftijd met 

de paplepel ingegoten kreeg. ,,Ik was 

altijd aan het voetballen, samen met mijn 

tweelingbroer Jordy. We hebben heel wat 

uren doorgebracht op het veldje hier iets 

verderop”, vertelt hij. Beide broers beland-

den in de jeugdopleiding van Feyenoord, 

maar daarna scheidden hun wegen. Jordy 

debuteerde in het eerste elftal van de rege-

rend landskampioen en speelde vervolgens 

voor Excelsior, FC Dordrecht, FC Emmen en 

zijn huidige club SC Cambuur. Yorik kwam 

via NAC Breda vier jaar geleden terecht bij 

Barendrecht. ,,Ik ben hartstikke trots dat 

het mijn broer is gelukt om prof te worden 

en probeer hem zo veel mogelijk te zien 

voetballen. Leeuwarden ligt natuurlijk niet 

naast de deur, dus helaas is het niet altijd te 

combineren met mijn eigen wedstrijden.”

Leren in de praktijk
De overstap naar het topamateurvoetbal 

was voor Yorik aanleiding om op zoek te 

gaan naar een baan. Hij werkte enige tijd 

als oproepkracht voor businessclublid Vil-

lex, tot zijn vader hem vroeg om in het ga-

ragebedrijf te komen helpen. ,,Hij leert mij 

het vak nu in de praktijk en dat gaat prima. 

Reparaties, storingen uitlezen, onderhoud; 

inmiddels doe ik alles”, zegt Yorik. ,,In het 

begin was het wel even wennen aan de 

lange dagen. In plaats van twee keer per 

dag trainen, stond ik nu om 9.00 uur al 

in de garage en ook nog drie avonden in 

de week op het veld bij Barendrecht. Of 

eigenlijk vier, want ik train op maandag 

en woensdag de E-jeugd. Op zaterdagen 

begeleid ik de E3. Hartstikke leuk, ze zijn 

laatst nog kampioen geworden!”

Steeds bekender binnen  
BVV Barendrecht 
Garage J. van Deelen krijgt binnen de ver-

eniging ook steeds meer naamsbekend-

heid. Niet alleen vanwege het feit dat het 

bedrijf inmiddels lid is van de businessclub 

en Yoriks vader alle wedstrijden bezoekt, 

maar ook doordat zijn teamgenoten hem 

weten te vinden als er iets is met hun 

auto. Zij vertrouwen er dan blindelings op 

dat de motor aan de linkerkant van BVV 

1 dit verhelpt. ,,Ik heb toevallig net een 

APK gedaan voor Tim Eekman en de be-

drijfswagens van Danny Monster gekeurd. 

Steeds meer BVV’ers komen hierheen, dat 

is natuurlijk erg leuk. We hebben ook een 

grote vaste klantenkring, dus er is genoeg 

werk”, vertelt Yorik. ,,Of ik het bedrijf op 

termijn van mijn vader ga overnemen? 

Misschien wel, maar dat zullen we de 

komende jaren bekijken.”

Bijdorpplein 41, 2992 LB  Barendrecht, The Netherlands.
E-mail: info@mcsi.nl • Internet: www.mcsi.nl

Tel.: +31 180 - 641 690 (24 hours a day, 7 days a week)

•	 Ocean	Towage	&	Salvage
•	 Offshore	Chartering
•	 Heavy	Lift/Project	Cargo
	 Transportation
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Allround bouwbedrijf Van der Wel Bouw BV 
betrokken bij uiteenlopende projecten

Er is niets leukers dan wegdromen bij de gedachte aan een nieuw pand 

of een prachtig verbouwde woning. Om zulke plannen te realiseren, 

is een betrouwbare aannemer nodig. Het Barendrechtse Van der Wel 

Bouw BV bijvoorbeeld. In de afgelopen jaren deden zeer uiteenlopende 

opdrachtgevers een beroep op het gerenommeerde allround bouwbedrijf. 

De redactie sprak hierover met Chris van der Wel.

Rugzak
Chris begon Van der Wel Bouw BV in 

2012. Met het oog op de crisis lijkt dit 

een opmerkelijke stap. ,,Ik beschikte 

echter over een rugzak aan relaties en 

ervaring, opgedaan in het bedrijf van 

mijn schoonvader Jaap van den Berg”, 

vertelt hij. ,,Daardoor werden we al direct 

ingeschakeld voor renovatie, verbouw en 

onderhoudsprojecten. Al snel kwamen 

er grotere projecten op mijn pad, zoals 

de nieuwbouw op het Velo terrein.” Het 

zorgde voor een dusdanige groei, dat er 

inmiddels al drie medewerkers op kan-

toor werken en tien medewerkers buiten 

actief zijn met de bouwwerkzaamheden. 

In 2017 is bovendien nog een aparte tak 

toegevoegd die zich bezig houdt met 

ontwikkeling.

Geen woorden, maar daden
Van der Wel Bouw BV richt zich met name 

op nieuwbouw, verbouw / renovatie en 

transformatie. Vooral naar dat laatste 

onderdeel is steeds meer vraag. ,,Bij 

transformatie krijgt een bestaand pand 

een andere bestemming, bijvoorbeeld 

een bedrijfspand dat wordt omgezet 

in een aantal woningen”, legt Chris uit. 

,,We werken vrij regionaal, maar indien 

gewenst rijden we voor onze opdracht-

gevers natuurlijk het hele land door.” Die 

opdrachtgevers komen op diverse manie-

ren bij Van der Wel Bouw BV terecht. ,,Via 

mond-tot-mondreclame en vanuit ons 

netwerk aan architecten, constructeurs en 

bouwbegeleiders. Vaak werken we voor 

bedrijven en de (semi)overheid, maar 

af en toe ook nog voor particulieren.” Zij 

kunnen rekenen op een ‘Rotterdamse 

aanpak’. Van der Wel Bouw BV heeft een 

platte organisatie, hanteert korte lijnen 

en werkt volgens het credo geen woor-

den, maar daden.

Mooie projecten
Wie veel door de omgeving rijdt, ontdekt 

overal projecten waarbij Van der Wel Bouw 

BV betrokken is. Op dit moment springt 

de bouw van de twee-onder-één-kap-

woningen en vrijstaande woningen in 

Smitshoek in het oog. Daarnaast zijn of 

worden er villa’s gebouwd in onder meer 

Schiedam, Heerjansdam, Klaaswaal en 

Numansdorp. ,,Je komt ons inderdaad op 

veel plaatsen tegen”, bevestigt Chris, om 

er vervolgens nog enkele projecten uit te 

lichten. ,,In Ridderkerk realiseren we een 

bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van 

de Gieterijstraat en de Havenstraat en in 

Benthuizen bouwen we een pand voor 

een uien op- en overslag in combinatie 

met kantoorruimte.”

Netwerken
Van der Wel Bouw BV is lid van diverse 

netwerkclubs, zoals VBO Fresh World, 

de businessclub van Strijen, Smitshoek 

én natuurlijk die van de BVV. ,,Die band 

bestaat al van oudsher, mijn schoonvader 

is een rasechte Barendrechter. De busi-

nessclub organiseert vaak leuke events, 

daar probeer ik wel bij te zijn. Zelf ben 

ik een weliswaar een echte Smitshoeker, 

maar dat neemt niet weg dat ik bij BVV 

altijd genoeg bekenden ontmoet”, zegt 

Chris tot besluit.

Meer weten over de dienstverlening van 

Van der Wel Bouw BV? Kijk dan eens op 

de website of neem contact op.

Van der Wel Bouw BV
Arnhemseweg 12

2994 LA Barendrecht

T: 078-6741456

I: www.welbouw.nl

E: info@welbouw.nl

f aannemingsbedrijf.vanderwel 
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Ledenlijst van de Businessclub
G.J. Versluis Beheer B.V.
Giesbers & Van der Graaf B.V.
Gouweloos Techniek 
Groener Gras Producties
HD Chartering Rotterdam
Heinen & Partners
Hillers Beheermaatschappij B.V.
Hoek en Blok Accountants
Holland America Line
Hypotake4you 
Iberdeli B.V.
Infra Holland B.V.
ING Bank
Ingenieursburo AKM B.V.
Insolventieondersteuning B.V.
Installatiebedrijf  D.A. Vermaas
International Lashing Service B.V.
Intershitra S&P B.V.
J.A. v.d. Berg Projectontwikkeling
Japans Restaurant Mikaku
Jogistan Beheermaatschappij BV
Just Right Legal Service
Kalisvaart Zonwering
Kiksdesign
Klupp Sportswear
Kuijt Makelaardij B.V.
Leijdens Beheer B.V.
Let’s Piek
Lookers Timmerwerken 
M&O Reclame
Markant Makelaardij
Mastenbroek Uitvaartverzorging
MCS Beheer B.V.
MCS International Marine Services
Meeùs Assurantiën B.V.
Miko Koffie Service
Mobility Centre De Jong Volvo 
Multiwerken 
Mundo Steigers
Neele-Vat Logistics
Notariskantoor Bijdorp Barendrecht
Noviqs.com
Nsecure Barendrecht
OCIL Nederland B.V.
Olga B.V.
Party Catering Barendrecht / 
De Merwe
pci Nederland
Pilo Design
Polmai Brandbeveiliging B.V.
Pols Assurantiën
Profile Tyrecenter DBS Hoogvliet 
PV C&C
QPR Rotterdam Logistics B.V.
R. van den Berg Management B.V.
Rabobank Ridderkerk 
Midden-IJsselmonde
Randstad
RC Inspection B.V.
Rederij Erasmus / Contessa
Rejo Cleaning

4 Fruit Company B.V.
90graden totaalcommunicatie
AA&B
A&M Recycling
Aannemingsbedrijf Rip B.V.
Aannemingsbedrijf van der Wel
AB Inbev Nederland
ABC Advocatenkantoor BV 
ABC Kwakernaat
ABNAMRO
Administratiekantoor AVH
Albert Heijn
Aldiver Uitzendbureau B.V.
AME / Andy Muziek Entertainment
Arpi
Ashland / Valvoline
Autobedrijf Noteboom
Auto Hoogenboom B.V.
Auto Indumij
Autopalet B.V.
Autoschade Barendrecht
AW Accu/AW handelsonderneming
Beautysalon Jolanda
BEST Trucks
BDO Accountants &  Belastingadviseurs
Big Bos Herenmode
Binnenmaas Groep B.V.
BMW Jer. de Fonkert B.V.
Borsboom & Hamm Advocaten
Bouwbedrijf Schop & Visser 
Businessclub De Molenwei
Businessclub HCB
Businessclub VV Smitshoek
C. de Groot & Zn  B.V.
C. van de Heuvel Projecten
Captain’s Cabin
Cazdak B.V.
Ched Kappers
Claudius Men’s Wear
Club Uitspanning
Coolegem Veiligheid B.V.
Creditspas!
Cryotrans B.V.
De Bondt grafimedia communicatie 
De Bondt Publishing
De Jong Tours B.V.
Den Otter Verhuizingen en Transport 
Dhaulagiri BV
Diggels 
Digisource B.V.
Display 4 All
Drank- en Spijslokaal Lust 
DSV Road B.V.
Dubbele Punt Bedrijfsmedia BV
East Total Logistics BV
EMboost B.V.
Engie
Evok C.V.
F. Meeuwissen Verzekeringen 
Finalliance 
Fysiotherapie ’t Oude Dorp 

RE/MAX Makelaarsgroep
Renes Recycling B.V.
Restaurant de Olijfboom 
Richard Snijders Schilderwerken 
RHM Projecten B.V.
Rhoon Golfcenter
Robert Broekers Stofferingen
Sani-Dump
Sanitas Metingen & Inspecties B.V.
Schaap Timmer- en Onderhoudsbedrijf
Schilders & Onderhoudsbedrijf 
Van den Ouden
Schot Accountants en Belastingadviseurs
Seamark Reefer Service BV
Slijterij-wijnhandel De Wijnkelder
Soyabrokers v.o.f.
Steingoed Beheer & Makelaardij
Stichting Businessclub Rijsoord
Stoomerette ‘t Vlak
Stucadoorsbedrijf R. Smaal B.V.
Tinke Assurantiën B.V.
Tsubakimoto Europe B.V.
Tunderman Groupage Transport
Unica Installatietechniek
Van der Tholen B.V.
Van der Valk Hotels Ridderkerk
Van Donge & De Roo B.V.
Van Nes + Plaisier Personeelsdiensten 
Van Vliet Contrans
Van Zwitserland B.V.
Vermaat Advocaten
Versluis paint & non-paint B.V. 
Verwey Vastgoed
Villex Personeelsdiensten B.V.
Vorkheftruckbedrijf Vano B.V.
Vos & De Lange Advocaten
Vos Zeildoek en Krimpfolie Projecten 
Weeda Architecten
Weekblad De Schakel
WPF-Design
YouWe
De heer A. Criellaard
De heer A. Saglam
De heer A.A. van Iperen
Mevrouw B. Leenheer
De heer J. Blonk
De heer J. van den Berg
De heer J. Verbrugge
De heer J.E. Molendijk
De heer R. en mevrouw H. Kooijman
De heer R.C. van Groningen
De heer R.A.M. Lagendijk
De heer S.D. Kelder
De heer W.J. Vonk
De heer C. Brussé
Mevrouw W.L. Seltenrijch-Barneveld
Mevrouw G. Jungblut
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Melvin Winterberg (27)

Woonplaats
Hellevoetsluis

Wat voor werk / welke opleiding  
doe je?

Ik ben nu bezig met de scriptie voor mijn opleiding 
Commerciele Economie Sportmarketing & Management 

en werk daarnaast bij De Bondt Publishing. Hier verzorg ik 
de eindredactie van de verschillende magazines die uitgegeven 

worden en doe mijn afstudeerscriptie voor dit bedrijf. De contacten 
zijn via BVV Barendrecht gelegd, erg mooi om te zien hoe de club 

naast het sportieve ook meedenkt met het maatschappelijke leven 
dat de spelers leiden. Ik ben ze daar in ieder geval dankbaar 

voor en hoop dat meerdere spelers hier wat aan kunnen 
hebben in de toekomst. 

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Allereerst mijn HBO-opleiding nog afronden 
en daarnaast doorgroeien op werkgebied, 

de tijd zal leren in wat voor functie dat 
zal zijn. 

Wilshon Lima (30)

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke 
opleiding doe je?

Ik heb SCW niveau 4 MBO gedaan. Nu 
werk ik met jongens met een verstandelijke 

beperking.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Meer geld verdienen, haha!

Richard Stolte (28)

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Onlangs heb ik aan de VVCS Academy mijn 
HBO topsport management & ondernemerschap 

opleiding afgerond. Dit deed ik naast mijn werk als 
business developer bij Nsecure.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Ik zou graag nog wel een master willen 
doen in new business of veranderma-

nagement. Qua werk zou ik ooit 
wel graag voor mezelf willen 

beginnen.

Marlon Oranje (27)

Woonplaats
Capelle aan den IJssel

Wat voor werk / welke opleiding doe je?
Anderhalf jaar geleden heb ik de opleiding Fysiotherapie 

aan de Hogeschool Rotterdam afgerond.
Mijn scriptie ging over preventie van enkelblessures bij 

voetballers, daarnaast heb ik de minor Gezond leven: Sport en 
bewegen gedaan. Ik werk sinds acht maanden vier dagen in de week 

als Fysiotherapeut bij Fysiotherapie Heiszwolf/FysioSport Capelle in Capelle 
aan den IJssel, daarnaast werk ik ook nog anderhalve dag als fysiotherapeut in 

de jeugdopleiding van Feyenoord. Daar begeleid ik de jongens van 10 t/m 13 jaar. 
Vorig jaar heb ik Ap Outjes tijdens mijn langdurige blessure vaak ondersteund bij de 

verzorging van spelers. Onder andere op het trainingskamp in Gran Canaria heb 
ik letterlijk en figuurlijk een handje geholpen.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Ik wil mij verder ontwikkelen en denk erover om een univer-
sitaire Master te volgen voor sportfysiotherapie of geriatrie 
fysiotherapeut (ouderenzorg), dit zijn de twee doelgroepen 

waar ik nu bij mijn huidige patiëntenbestand de meeste 
voldoening uithaal. Op dit moment is dat vanwege 

de tijd die ik kwijt ben aan onder andere het 
voetballen bij BVV nog niet mogelijk.    

Max van Dijk (27)

Woonplaats
Bergschenhoek

Wat voor werk / welke opleiding doe 
je?

Ik heb de opleiding Sportmarketing & Ma-
nagement HRO gedaan, waardoor ik het diploma 

commerciële economie bezit. Nu werk ik bij Roessen & 
Roessen Ecoworkx BV. Daar geef ik leiding aan een team op 

het gebied van klein aannemerswerk voor woningbouwcorpo-
raties. Dat team bestaat voor een deel uit mensen die om wat 

voor reden dan ook niet meer mee konden draaien in het 
arbeidsveld. Wij geven deze mensen een nieuwe kans.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Op korte termijn wil ik alle facetten leren op 
het gebied van het runnen van een eigen 

bedrijf. Op langere termijn is het mijn 
ambitie om een eigen kledingzaak te 

openen.

Burak Dogan (23)

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke 
opleiding doe je?

Ik ben student accountancy.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Register Accountant worden.

Lee-Quincy Cheuk-A-Lam (28)

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke opleiding doe je?
Na het afronden van MBO 3 Sport en Bewegen en 

MBO 4 Sociaal Cultureel Werk, zit ik momenteel in het 
derde jaar van mijn HBO opleiding Maatschappelijk Werk 

en Dienstverlening. Daarnaast werk ik met veel plezier als 
ambulant jongerenwerker voor een welzijnsorganisatie. Een func-
tie waarin ik veel contact heb met mensen en vooral met overlast 

gevende / criminele jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Het begeleiden 
van deze jongeren om hen zo een goede start op de arbeidsmarkt te 

geven, schenkt mij veel voldoening. Ik zie namelijk dat jongeren 
steeds vroeger een carrière keuze moeten maken, maar 

eigenlijk nog niet goed weten wat zij exact willen.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Mijn ambitie is het behalen van mijn HBO diplo-

ma in 2018/2019, zodat ik kan doorgroeien 
naar een leidinggevende functie.

Joey Jongman (27)

Woonplaats
Spijkenisse

Wat voor werk / welke 
opleiding doe je?

Ik heb het MBO gedaan aan STC Waal-
haven en werk nu als heftruckchauffeur in 

de haven.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Doorgroeien richting 
leidinggevende. 
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Autopalet viert tienjarig bestaan

Dit jaar is het precies tien jaar geleden dat Alfred Smeitink Autopalet 

oprichtte. ,,Eerlijk gezegd ging ik er destijds vanuit dat ik zzp’er zou blijven”, 

vertelt hij in het pand aan de Ziedewij. Dat idee werd ingehaald door de 

realiteit, want Autopalet maakte een goede groei door. ,,Daarom kwam 

in eerste instantie Werner Hagens erbij en inmiddels werken we met een 

team van vier personen. Ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. 

Ons palet aan diensten is hierdoor natuurlijk ook verder uitgebreid.”

Onafhankelijk ontzorgen
Autopalet kan de klant volledig ontzorgen 

op het gebied van mobiliteit. Of het nu 

gaat om inkoop, verkoop, lease, short-

lease, verhuur of het steeds populairder 

wordende privélease; de specialisten van 

Autopalet denken graag mee over een 

oplossing op maat. ,,Het belang van de 

klant staat daarbij altijd voorop, want wij 

opereren volledig merkonafhankelijk. 

Bovendien zijn we volledig VNA gecer-

tificeerd, waardoor we van de AFM ook 

particulieren mogen adviseren. Iedereen 

kan dus bij ons terecht”, legt Alfred uit. 

De laatste tijd richt Autopalet zich ook 

steeds meer op import van auto’s. Ener-

zijds om eigen voorraad te creëren, maar 

anderzijds ook op aanvraag. In dergelijke 

gevallen handelt Autopalet het volledige 

traject af en zorgt voor een Nederlands 

kenteken op de auto. De klantenkring 

bestaat grotendeels uit ondernemers en 

wagenparkbeheerders binnen het MKB.

BVV Businessclub
Een van de eerste dingen die Alfred in 

2008 regelde, was een lidmaatschap bij 

de Businessclub van BVV Barendrecht. 

,,Sterker nog, ik ben al vanaf dag één lid. Ik 

kende de BVV al vanuit mijn vorige baan, 

waardoor mijn interesse was gewekt. Au-

topalet kan namelijk alle leden van dienst 

zijn. Nagenoeg elke ondernemer heeft 

toch een auto nodig. Wij fungeren dan 

graag als onafhankelijk aanspreekpunt 

voor elk merk. Dankzij deze merk-onaf-

hankelijkheid hoeven we nooit nee te 

verkopen. Ook voor nevenproducten als 

blackboxen, ritregistratiesystemen en mo-

biliteitspassen hebben wij een oplossing”, 

vertelt hij enthousiast. Autopalet is duide-

lijk ingeburgerd binnen de Businessclub. 

Dat bleek onlangs nog, toen de leden 

tijdens een fietstocht ook de gezellige bar 

op de bovenverdieping van het pand – ook 

wel bekend als Café Palet – aandeden. De 

‘referentiekast’ in Alfreds kantoor, boor-

devol artikelen van diverse klanten, telt 

ook veel voor BVV’ers vertrouwde namen. 

,,Een behoorlijk aantal businessclubleden 

is inderdaad al vanaf het eerste uur een 

trouwe klant bij ons. Mooi, want wij gaan 

altijd voor langdurige relaties.”

Ontwikkelingen volgen
Om de klanten optimaal van dienst te kun-

nen zijn, volgt Autopalet nauwlettend de 

ontwikkelingen binnen de branche. Alfred 

noemt de alternatieven voor fossiele brand-

stoffen als aansprekend voorbeeld. ,,Er ko-

men steeds meer hybride of zelfs volledig 

elektrische auto’s. Daar moeten wij dus ook 

van op de hoogte zijn.” Die instelling heeft 

bijgedragen aan de doorgemaakte groei. 

Volgens Alfred is dit bewust stapsgewijs 

gegaan. ,,Groei is goed, maar wij willen 

persoonlijke aandacht kunnen blijven ge-

ven. Dat doen we uiteraard door contact 

te onderhouden met onze klanten, maar 

ook door ons gezicht te laten zien tijdens 

netwerkbijeenkomsten in de omgeving. 

Met name Werner speelt daarin een grote 

rol. Spreek hem dus gerust aan als er een 

mobiliteitsvraagstuk speelt op het bedrijf!”

Kortom, Autopalet is klaar voor de volgen-

de tien jaar! Uiteraard bent u met vragen 

altijd welkom om contact op te nemen. 

Meer weten? Bekijk dan eens de website 

van Autopalet.

Autopalet
Ziedewij 13a

2991 LA Barendrecht

T: 0180-610128

I: www.autopalet.nl

E: info@autopalet.nl
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Danny Monster
Middenvelder BVV Barendrecht met 
familiebedrijf ook werkzaam op de Bongerd

Middenvelder Danny Monster is op zaterdagen een van de absolute 

aanjagers van BVV Barendrecht. Doordeweeks staat de Dordtenaar 

op de ladder als glazenwasser en is hij actief binnen familiebedrijf 

Monster Schoonmaakgroep. Een combinatie die hij ook na de zomer 

voortzet, want Monster (26) blijft de vereniging trouw. ,,Ik voel veel 

waardering bij Barendrecht”, vertelt hij er zelf over.

Glazenwasser of profvoetballer
Op jonge leeftijd wist Danny Monster 

het al zeker. Hij werd óf profvoetballer óf 

glazenwasser. De middenvelder schopte 

het daadwerkelijk tot de jeugdopleiding 

van de profclubs Feyenoord, Excelsior en 

FC Dordrecht, maar uiteindelijk zat een 

doorbraak er niet in. ,,Op mijn zeventiende 

stelde mijn vader, die zo’n 25 jaar geleden 

al met zijn schoonmaakbedrijf is gestart, 

mij voor de keuze om naar school te gaan 

of te gaan werken. Eerder had hij bij mijn 

oudere broer hetzelfde gedaan. Ik maakte 

de keuze om voor hem te gaan werken. Na 

vijf jaar zijn mijn broer en ik voor onszelf 

begonnen om ervaring op te doen”, blikt 

hij terug. Die opzet slaagde, want Danny 

kreeg steeds meer klussen binnen.

Monster Schoonmaakgroep
Vorig jaar kwam zijn vader met een nieuw 

voorstel, namelijk het onder één naam sa-

menvoegen van alle werkzaamheden. Zo 

ontstond op 1 januari van dit jaar Monster 

Schoonmaakgroep, een allround familie-

bedrijf. ,,We zijn samen eigenaar, ook mijn 

zusje werkt mee en mijn moeder verricht 

ondersteunende werkzaamheden”, zegt 

Danny. Het bedrijf loopt goed, opdracht-

gevers bevinden zich inmiddels door heel 

het land. De ambitie is dan ook om te 

groeien. ,,Uiteraard staan we open voor 

meer klanten en werk, maar we willen 

dat wel stap voor stap doen. Het belang-

rijkste is namelijk dat je kwaliteit blijft 

leveren. Daarom zijn we erg zorgvuldig bij 

het aannemen van personeel.”

Aan het werk op de Bongerd
Binnen de klantenkring van Monster 

Schoonmaakgroep zijn inmiddels ook 

sponsoren van BVV Barendrecht terug te 

vinden. De grootste klant is wellicht de 

vereniging zelf. ,,Dat klopt, we verzorgen 

de schoonmaak van kantine en kleed-

kamers. Een mooie opdracht, die ze mij 

gunden”, vertelt Danny. Dit was voor hem 

eveneens een reden om te kiezen voor 

een langer verblijf op de Bongerd en enke-

le interessante aanbiedingen van andere 

clubs af te slaan. Hij gaat straks dus al zijn 

zevende seizoen in. ,,Dat is inderdaad een 

lange periode, je ziet niet vaak meer dat 

spelers zo lang bij een club blijven. Maar 

ik zit hier goed op mijn plek. We spelen op 

het hoogste niveau, ik voetbal elke week 

en voel waardering vanuit de club en de 

toeschouwers. De afstand is voor mij ook 

ideaal. Nu kan ik na een lange dag werken 

nog even rustig aan doen in plaats van dat 

ik me moet haasten om op tijd op het trai-

ningsveld te staan.” Inmiddels zijn er ook 

twee reclameborden van Monster Schoon-

maakgroep geplaatst op de Bongerd. ,,In 

de samenvattingen op Fox zie je die vaak 

goed in beeld. Natuurlijk ben ik er al eens 

achter gaan zitten na een doelpunt,” sluit 

Danny lachend af.

Benieuwd wat Monster Schoonmaakgroep 

voor u kan betekenen? Spreek Danny dan 

gerust eens aan.

Wij zijn zo trots op deze fantastisch mooie nieuwe 
wijnen en om iedereen te overtuigen, willen we ze ook 

heel graag laten proeven in onze zaak. 

Jean Claude Mas, de gedreven eigenaar en tevens de wĳ nmaker van 
Domaine Paul Mas, lanceert drie nieuwe wĳ nen exclusief voor De 

Wĳ nproevers. Gebotteld op het beroemde familie Château de Conas, 
in Pezenas in het zuiden van Frankrĳ k.

Blanc Sec Elegance: 
Druivenrassen: Grenache
(35%), Vermentino (25%), 

Sauvignon Blanc (15%) 
en Chardonnay (25%). 
Erg lekker bij kip, vis, 
schaaldieren of bij een 

gezellig samenzijn.

Rosé Sec Aurore: 
Druivenrassen: Grenache 

(50%), Cinsault (30%) 
en Syrah (20%). Ideaal 

bij lichte gerechten, 
gewoon de perfecte 
voorjaarswijn.

Rouge Intense:
Druivenrassen:

Grenache Noir (45%), 
Carignan (25%), Cinsault 
(15%), Merlot (10%) en 
Syrah (5%). Heerlijk bij 

wit vlees, gegrild vlees, 
tapas, bruschetta 

en kaas.

TER INTRODUCTIE DEZE SPECIALE AANBIEDING 
Jean Claude Mas Rood, Wit droog of Rosé droog Per fles € 4,99 
Bij een afname 6 flessen in één keer, is onze prijs Per fles € 4,49 

Bij een afname 12 flessen in één keer, is onze prijs Per fles  € 3,99 

Onderlangs 8a-10a
2991 EM Barendrecht
www.dewijnkelder.net
Tel. : 0180-616701

Elke combinatie is mogelĳk.
Deze aanbieding is geldig t/m 14 april 2018, zolang de voorraad strekt.
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Voordijk 520
2993 BE Barendrecht
T  0180 745 096
E  r.debondt@penrpublishing.nl
I   www.penrpublishing.nl

Melvin Winterberg
Middenvelder BVV voert afstudeeropdracht uit bij 
uitgeverij De Bondt Publishing

Dat deze editie van het BVV Business Magazine weer zo mooi is 

geworden, is mede de verdienste van Melvin Winterberg. De speler van 

het eerste elftal van BVV Barendrecht is namelijk sinds november vorig 

jaar werkzaam bij uitgeverij De Bondt Publishing. Zijn voornaamste taak 

is de eindredactie van de magazines, maar Melvin voert daarnaast zijn 

afstudeeropdracht uit op het bedrijf.

Bemiddeling door BVV
In eerste instantie zocht de lange midden-

velder zelf naar een bedrijf waar hij afstu-

deren en werken kon combineren. ,,Maar 

dat was niet gemakkelijk”, blikt hij terug. 

,,Rob van den Eijnden speelde mijn vraag 

door naar de businessclub en zij hebben dit 

onder de aandacht gebracht bij hun leden. 

Een ideale mogelijkheid om in één keer veel 

bedrijven te bereiken. In mijn ogen zegt het 

iets over BVV Barendrecht dat ze op deze 

manier met spelers willen meedenken over 

hun maatschappelijke loopbaan, daar ben 

ik ze zeer dankbaar voor.”

De Bondt Publishing
Melvin ontving diverse reacties op de 

oproep. Ramon de Bondt, directeur van 

uitgeverij De Bondt Publishing, was een 

van de leden die hem benaderde. Hoewel 

Melvin als speler regelmatig het Baren-

drecht-shirt met de reclame van De Bondt 

draagt, wist de linkspoot op dat moment 

niet precies wat voor bedrijf achter deze 

naam schuilging. ,,Ik wist dat ze sponsor 

zijn, maar dat er een drukkerij en een 

uitgeverij bestaan? Inmiddels ken ik de 

verschillen uiteraard wel”, glimlacht hij. 

Ramon de Bondt polste hem voor de uit-

geverij. ,,We hebben een paar gesprekken 

gevoerd, ook om te bepalen welke moge-

lijkheden er voor mijn scriptie waren. Al 

snel bleek dat er interesse bestond om 

de rol van digitalisering te onderzoeken, 

omdat er nu nog vooral hard copy ma-

gazines worden uitgebracht. Ik studeer 

commerciële economie, dus een dergelijk 

commercieel vraagstuk past daar perfect 

bij”, legt Melvin uit.

Voetbalminded
Daarnaast houdt Melvin zich bezig met de 

eindredactie van de magazines. Hij heeft 

contact met klanten over het aanleveren 

van advertentiemateriaal, schakelt met 

de vormgever over de opmaak en con-

troleert samen met de tekstschrijver de 

laatste proef voor een magazine richting 

drukker gaat. ,,Ik hoef me dus niet te 

vervelen. Natuurlijk is het de bedoeling 

dat alles er net zo goed uitziet als dit BVV 

Business Magazine”, zegt hij met een 

glimlach. ,,Ik ging er open in, wist niet 

direct wat ik kon verwachten. Maar het 

bevalt prima. Het is een leuk bedrijf, met 

collega’s die bijna allemaal helemaal gek 

van voetbal zijn. De resultaten van Baren-

drecht worden dus veel besproken.”

Platform voor Barendrechters
Uiteraard is Melvin ook druk met zijn af-

studeeropdracht, want volgens planning 

hoopt hij in juni zijn diploma te behalen. 

,,We bevinden ons nu in de onderzoeks-

fase rond het opzetten van een website 

Beleef Barendrecht. Samen met Ramon 

denk ik na over de invulling en de keuzes 

die we moeten maken. Uiteindelijk is het 

de bedoeling dat de website naast het ge-

lijknamige magazine  zal bestaan en een 

platform vormt voor de Barendrechters. 

Voor onze klanten is dit een extra manier 

om hun doelgroep te bereiken, waarbij 

natuurlijk ook nieuwe media als Facebook 

en Twitter worden ingezet. Erg interessant 

en leuk om te onderzoeken”, sluit hij af.

Meer weten over De Bondt Publishing? 

Kijk dan eens op www.penrpublishing.nl.

Robert Broekers Stofferingen is 
op-gericht in 1975 en gespeciali-
seerd in vele soorten stofferingen. 
Al ruim 35 jaar verzorgen wij o.a. 
meubelstofferingen, woningstof-
feringen, scheepsstofferingen en 
projectstofferingen.

Het leveren van service en kwali-
teit zijn belangrijke uitgangspun-
ten. Een team van vakkundige 
en ervaren medewerkers staat 
hiervoor garant. Mede hierdoor 
voldoen onze producten en dien-
sten aan hoge kwaliteits- en ga-
rantienormen.

Kom gerust eens langs of bel voor 
een afspraak.Wij komen geheel 
vrijblijvend bij u thuis voor het 
maken van een prijsopgave.

Onze Showroom is maandag t/m 
vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 
uur. s’Avonds en in het weekend op 
afspraak.

Pascalweg 135 - 137
3076 JN Rotterdam
T 010 419 45 20
F 010 432 13 71
info@robertbroekers.nl

www.robertbroekers.nl

Meubelstoffering

Woningstoffering

Scheepsstoffering

Projectstoffering

GE
CER

TIFICEERD

I SO 9 0 0 1

 

Aston Martinlaan 18G 
 3261 NB Oud-Beijerland 

Tel 0186-602375 Fax 0186-601122 
 

 
 

Zonneboilers - Onderhoud - Ketelvervanging 
Sanitair - Warmtepompen - Loodgieterswerk 

 

 

Onderhoud, verbouw
of renovatieplannen?
 

Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht
T: 0180 622 925

E: info@timmerbedrijfschaap.nl

www.timmerbedrijfschaap.nl
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Stadionweg 43e 3077 AS  Rotterdam • 010-4801222 • www.schotaccountants.nl

Bereik je doel met Schot!Bereik je doel met Schot!Bereik je doel met Schot!Bereik je doel met Schot!

Jij rijdt. Jij bepaalt.Jij rijdt. Jij bepaalt.

Gecombineerd brandstofverbruik: 5,2 – 6,7 (l/100 km); 19,2 - 14,9 (km/l); CO2 - emissie: 117 - 153 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn 
uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Zie voor kosten en 
voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel 
aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2017 beschreven in het service & garantieboekje.

De Hyundai KONA is er. 
De nieuwe KONA biedt je de connectiviteit die je verwacht en de technische innovaties die jouw leven 
makkelijker maken, zoals een head-up display en Smart navigation (met Apple CarPlay). De tweekleurige 
lak en de keuze uit tien onderscheidende exterieurkleuren maken de KONA nog unieker. . . 
Durf anders te zijn. Net als de nieuwe KONA. Kom snel naar de showroom en bepaal het zelf. Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd?

De Hyundai KONA rijklaar vanaf

€22.295
B Y  H Y U N D A I

Ontdek meer op noteboom.hyundai.nl 

Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V.
Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, tel. 010 - 292 3434

180154 Noteboom_Q1 WK6_ADV KONA Intro VROUW_De Bondt Publishing 190x136.indd   1 02-02-18   12:12

BVV 1 in beeld
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De Uitspanning 

De alom bekende 

uitgaansgelegenheid De 

Uitspanning heeft recent een 

metamorfose ondergaan. 

 Er is keihard gewerkt om 

het interieur van een nieuwe 

look te voorzien. Dat is meer 

dan geslaagd! De nieuwe 

uitstraling gaat hand in hand 

met een nieuw concept, 

waarin een belangrijke rol 

is weggelegd voor de grote 

zaal. Die is te huur en door 

de omvang perfect geschikt 

voor allerlei feesten, zoals 

bruiloften en verjaardagen, 

maar ook voor bijvoorbeeld 

vergaderingen.

Vanzelfsprekend blijft het café van De 

Uitspanning een sfeervolle gelegenheid 

voor jong en oud, van werkman tot direc-

teur, waar iedereen zich snel thuis voelt. 

Of je nu na je werk even een drankje 

komt doen of een hapje komt eten of er 

juist in het weekend gezellig je vrienden 

ontmoet; bij De Uitspanning heeft ieder-

een het naar de  zin! Natuurlijk zijn op de 

grote schermen en beamers nog steeds 

allerlei sportwedstrijden zichtbaar, zodat 

je samen met andere cafébezoekers kunt 

meeleven met de prestaties.

na verbouwing nóg gezelliger!

Veel werk verricht door 
Robert Broekers Stofferingen
Tijdens de verbouwing is er door diver-

se partijen heel hard gewerkt. Onder 

hen bevond zich ook businessclublid 

Robert Broekers Stofferingen. ,,Dit zijn 

voor ons natuurlijk erg leuke projec-

ten”, vertelt Gideon Broekers (aan het 

werk op de foto). ,,De Uitspanning is 

natuurlijk een herkenbare locatie en 

ook nog eens een medebusinessclub-

lid, dat vind ik mooi. Ook wij zijn erg 

trots op het resultaat.”

Nieuwsgierig naar het resultaat van de 

verbouwing of benieuwd naar de mogelijk-

heden op het gebied van zaalhuur? Kom dan 

eens langs om en informeer gerust bij het 

gastvrije personeel.

De Uitspanning
Doormanplein 7, Barendrecht

T: 0180-617909

I: www.deuitspanning.nl
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Yorik van Deelen (24)

Woonplaats
Zwijndrecht

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Werken in het garagebedrijf van mijn vader. 
Daar voer ik alle benodigde werkzaamheden uit, 

zoals reparaties, onderhoud en keuringen.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Nog meer leren in mijn vakgebied en op 

termijn misschien het familiebedrijf 
overnemen van mijn vader.

Dennis Baan (24)

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke opleiding doe 
je?

Na het afronden van mijn studie International 
Media and Entertain Management ben ik momenteel 
werkzaam als Content Specialist bij de MediaMarkt.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Zoveel mogelijk ervaring en kennis 

opdoen, om uiteindelijk zover mogelijk 
te komen binnen mijn vakgebied.

Danny Monster (26)

Woonplaats
Dordrecht

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Ik ben glazenwasser en mede-eigenaar van 
ons familiebedrijf Monster Schoonmaakgroep.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Nog meer klanten en werk binnenha-
len, maar wel op een manier die 

voor ons beheersbaar blijft.

Chris Dabaghian (21)

Woonplaats
Zwartewaal

Wat voor werk / welke opleiding doe 
je?

De opleiding Sport & bewegen heb ik afgerond. 
Nu werk ik bij TSO (Tussen schoolse opvang) en 

Kinderspeelparadijs De Ballebak Rotterdam Zuid en De 
Ballebak Brielle.

Wat zijn je ambities op de arbeidsmarkt?
Zo hoog mogelijk komen in het voetbal en / of 

mijn vader helpen bij het runnen van zijn 
bedrijven. Dat zijn Kinderspeelparadijs De 
Ballebak Rotterdam Zuid en De Ballebak 

Brielle, sportschool ABBW, BSO & KDV.

Lionel Fitsch (28)

Woonplaats
Kloetinge

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Ik ben opgeleid tot timmerman en werk nu 
als voorman scheepsinterieurbouwer op luxe 

superjachten.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Nog een stap maken richting de 
functie van projectmanager of 

projectleider.

Ali Khaldi (19)

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Eerst HAVO, daarna VWO en momenteel 
doe ik de opleiding commerciële economie. 

Daarnaast heb ik een bijbaan: bezorger bij New York 
Pizza.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Allereerst een baan krijgen en dan 
binnen dat bedrijf doorgroeien 

naar een hoge functie.

Marc van Splunter (26)

Woonplaats
Rotterdam

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Ik heb de HBO-opleiding HALO afgerond en 
werk nu als sportdocent op een middelbare 

school.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Het is mijn ambitie ooit manage-
ment of PR taken te mogen 

vervullen.

Donny Navajas Sanchez (25)

Woonplaats
Capelle aan den IJssel

Wat voor werk / welke opleiding 
doe je?

Ik heb de opleiding Sport en Bewegen gedaan. 
Op dit moment werk ik bij Verisure. Daar installeer 

en verkoop ik alarmsystemen.

Wat zijn je ambities op de 
arbeidsmarkt?

Zo groot mogelijk worden! Daarom 
ben ik altijd op zoek naar uitda-

gingen.



Een half jaar als elektrische chauffeur
Column Ramon de Bondt over zijn BMW i3

Inmiddels rijd ik al weer een half 

jaar elektrisch. Sinds begin december 

kan ik bovendien zeggen dat ik nu 

ook in alle normale Nederlandse 

weersomstandigheden in de auto heb 

gezeten. Tijdens sneeuw-, hagel- en 

regenbuien, in de mist, op snikhete 

zomerdagen; met mijn i3 heb ik mij 

letterlijk door weer en wind een weg 

gebaand. Daarom is het een goed 

moment om eens stil te staan bij mijn 

belevenissen.

Net de smartphone
Om heel eerlijk te zijn, had ook ik aanvan-

kelijk mijn twijfels of ik de stap wel moest 

wagen. Waarom zou je een auto kopen 

waarmee je niet meer kunt tanken? Is dat 

wel verstandig? En dat opladen, is dat niet 

elke keer een enorm gedoe? Ik kan jullie 

zeggen dat het reuze meevalt. Het went 

razendsnel. Aan het einde van de dag sluit 

ik de auto aan op de oplaadpaal bij ons 

bedrijf, eigenlijk net zo vanzelfsprekend 

als dat je de smartphone aan de oplader 

verbindt. Die twijfel is dus wel weggeno-

men. Een ander punt dat mij deed aarzelen 

over de keuze voor een i3 was de actie-

radius. Natuurlijk wordt er verteld hoeveel 

kilometer je maximaal kunt rijden met een 

volle accu en in de meeste gevallen is dat 

ruimschoots voldoende. Maar ik kende ook 

de verhalen dat de merken misschien niet 

helemaal de waarheid zouden spreken 

over de actieradius. Recent was dit nota 

bene nog in het nieuws. Zelf merk ik daar 

gelukkig niets van. ’s Morgens vroeg, als de 

i3 is opgeladen, wordt een actieradius van 

208 kilometer aangegeven. Laatst reed ik 

ruim 180 kilometer en gaf mijn auto aan 

dat ik daarna nog 19 kilometer kon rijden. 

Dat klopt dus prima!

Nog wel genoeg oplaadpunten?
Mijn voornaamste vrees is dus ongegrond. 

Opladen is niet moeilijk en je vergeet het 

echt niet, terwijl de aangegeven actieradius 

ook realistisch is. Daarom ben ik heel po-

sitief over elektrisch autorijden. Wat ik me 

nog wel afvraag is hoe de overheid om zal 

gaan met de ontwikkelingen op dit gebied. 

Als steeds meer mensen overstappen op 

elektrisch rijden, ontstaat er in mijn ogen 

meer behoefte aan openbare oplaadpun-

ten. Een gemiddeld winkelcentrum heeft er 

nu vier tot zes, maar is dat straks nog wel 

voldoende? Daarom ben ik benieuwd of dit 

aantal de komende jaren zal groeien, want 

in mijn ogen is elektrisch rijden absoluut de 

toekomst! 

Ook nieuwsgierig geworden en lijkt het u 

iets om een proefrit te maken in een i3? 

Bezoek dan de showroom van Jer. de Fonkert 

of neem contact op met Marcel Moerkerken.

Autobedrijf Jer. de Fonkert
Burgemeester de Zeeuwstraat 130

3281 AL Numansdorp

T: 0186-658111

I: www.jerdefonkert.nl

E: marcelmoerkerken@jerdefonkert.nl

Column over ervaringen
Ramon de Bondt, directeur van 

uitgeverij De Bondt Publishing, koos 

er in het voorjaar voor om volledig 

elektrisch te gaan. Hij schafte een 

BMW i3 aan bij Autobedrijf Jer. de 

Fonkert en inmiddels staat er ook 

een laadpaal bij het bedrijfspand 

aan de Voordijk. In zijn column, 

die verschijnt in diverse magazines 

van de uitgeverij, doet hij verslag 

van zijn ontdekkingstocht in het 

elektrische rijden.
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ABC Advocatenkantoor

Kalisvaart Zonwering

Ched Kappers

Timmer- en onderhoudsbedrijf 
Schaap

We gaan in ons leven veel relaties aan. Privé, maar ook zakelijk. Daarom is het 

belangrijk om zowel bij het ontstaan als het ontbinden van dergelijke relaties 

afspraken te maken, zaken vast te leggen en te regelen. Dat is niet altijd eenvoudig, 

zeker niet als er financiële belangen spelen en de emoties hoog oplopen. Op die 

momenten is deskundig juridisch advies onmisbaar. Mr. Yvonne J.H.B. Bisschops van 

ABC Advocatenkantoor zet graag haar ruime kennis en ervaring op het gebied van 

arbeidsrecht en familierecht in voor haar cliënten. Ook kan ABC Advocatenkantoor 

u bijstaan om vorderingen bij debiteuren snel en doeltreffend te innen. Samen met 

haar klant zoekt mr. Bisschops de juiste aanpak, waarbij zakelijk onderhandelen altijd 

wordt gecombineerd met een menselijke, persoonlijke benadering.  

www.abcadvocaten.nl

Als straks het voorjaar zich weer aandient, zal de zon zich ook weer steeds vaker 

laten zien. Heerlijk natuurlijk, maar traditioneel ook altijd het moment dat er weer 

aan de zonwering in en om huis moet worden gedacht. Natuurlijk zijn bij Kalisvaart 

Zonwering als specialist dan ook alle oplossingen verkrijgbaar die u kunt bedenken. 

Topproducten van merken als mySun, Velux en Luxaflex in diverse soorten en ma-

ten. Vanzelfsprekend zorgt Kalisvaart Zonwering voor vakkundige montage van de 

binnen- en buitenzonwering van uw keuze. Dus optimaal genieten van de zonnige 

maanden begint met een belletje naar Kalisvaart! 

Kalisvaart Zonwering
2e Barendrechtseweg 256,2992 SL Barendrecht

T: 06-54345348

I: www.kalisvaartzonwering.nl

Tijd voor een fris kapsel? Of u nu kiest voor een moderne coupe of juist een wat klas-

sieker kapsel, bij Ched kappers kan het allemaal. Het team is vakkundig en altijd op 

de hoogte van de nieuwste trends zowel op het gebied van dames- als van heren-

kapsels.  Zij geven ook graag bruikbare adviezen om het kapsel thuis ook goed bij 

te houden. Bovendien kunt u ook tijdens de avonduren, bijvoorbeeld uit uw werk, 

goed terecht voor een afspraak bij dé avondkapper van Rotterdam. 

Bij Ched kappers kunt u bovendien onder het genot van een kopje koffie tijdens het 

wachten even internetten of uw mailbox controleren.

Ched Kappers
Laan op Zuid 974, 3071 AC Rotterdam

T: 010-4865012

I: www.ched.nl

Timmerbedrijf en onderhoudsbedrijf Schaap is opgericht in 1985. 

Samen met onze vakkundige en ervaren medewerkers hebben 

wij ons met dit timmer- en onderhoudsbedrijf gespecialiseerd 

in verbouwen, onderhoud en renovatie. Een uitgebreid overzicht 

van onze dienstverlening vind u op www.timmerbedrijfschaap.nl.

Op het gebied van onderhoud, verbouw of renovatie kunnen we 

alles tot in de puntjes voor uw regelen. U kunt van ons vakwerk op 

maat verwachten. Al 30 jaar lang leveren en plaatsen wij onder 

andere (kunststof) kozijnen, (isolatie-) glas, deuren, dakkapellen 

en plafonds. Daarnaast kunt u ook voor andere diensten bij ons 

terecht, zoals schilder loodgieter stukadoor tegelwerk. Klanten 

hebben tijdens deze werkzaamheden één aanspreekpunt voor al 

het timmerwerk, schilderwerk, loodgieterswerk, stucwerk, tegel-

werk en elektrawerk. 

Om een passende en correcte aanbieding te doen, zijn we ons 

ervan bewust dat dit lastig is om te doen op basis van enkel 

mondeling of schriftelijk onderhoud. We maken daarom graag 

een persoonlijke afspraak en komen langs voor eventueel advies 

of het opmaken van een passende offerte. 

Bel voor een afspraak naar 0180 622 925 of mail naar 

info@timmerbedrijfschaap.nl

Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht

T: 0180 62 29 25

E: info@timmerbedrijfschaap.nl

I: www.timmerbedrijfschaap.nl

Notariskantoor Bijdorp 
Barendrecht

Notariskantoor Bijdorp Barendrecht is een modern middelgroot 

full-service notariskantoor. Het kantoor, dat inmiddels ruim 10 jaar 

bestaat, kent een omvangrijke MKB-praktijk, waarvan de kern 

bestaat uit ondernemingsrecht en bedrijfsmatig onroerend goed. 

Uiteraard worden ook alle voor particulieren gebruikelijke notari-

ele werkzaamheden verricht. Notaris mr. Pieter Verboon en zijn 

team hanteren een werkwijze die wordt gekenmerkt door to-the-

point advies, met een praktische en persoonlijke aanpak, waarbij 

graag wordt opgetreden als sparringpartner. Alle medewerkers 

zijn makkelijk benaderbaar, doortastend en proberen zaken vooral 

niet ingewikkelder te maken dan ze zijn. Daar teken je toch voor?

Notariskantoor Bijdorp Barendrecht
Bijdorpplein 41, 2992 LB Barendrecht

T: 0180-556735

I: www.notbar.nl

E: info@notbar.nl
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Welkom op de 
Middenbaan!
Het gezellige centrum van Barendrecht heeft van 

alles te bieden op het gebied van winkels en ho-

reca. Op de komende pagina’s stellen wij er een 

aantal aan u voor. Kom gerust zelf eens een kijkje 

nemen!

Neerlands meest bekroonde 
kaasspeciaalzaak

Proef zelf waarom!
Middenbaan 87  •  2991 CS  Barendrecht
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Visgilde Leen de Jong

Voetballers doen er verstandig aan om 

gezond te eten. Vis hoort daar zeker bij, 

want het is heel goed voor de mens en nog 

eens heel lekker! Bij Visgilde Leen de Jong 

op de Middenbaan weten ze dat al jaren. 

De toonbank van de schitterende winkel ligt 

dagelijks vol met stralende producten. Het 

assortiment bevat een groot aantal vaste 

vissoorten, maar regelmatig probeert het 

enthousiaste team de klanten te verrassen 

met iets nieuws. Natuurlijk staan zij ook 

altijd klaar om u van tips en advies te voor-

zien over de samenstelling en bereiding van 

een gerecht. Een keer geen tijd om zelf te 

koken? Dan bieden de kant en klare maal-

tijden van Visgilde Leen de Jong uitkomst.

Visgilde Leen de Jong
Middenbaan 73

T: 0180-617541

I: leendejong.visgilde.nl

Lust Barendrecht

Zin in een gezellig avondje uit? Dan is Lust Ba-

rendrecht natuurlijk het perfecte adres. Bezoekers 

vinden hier letterlijk een café-restaurant. Aan de 

gezellige bar kan iedereen terecht voor een drank-

je, terwijl in het restaurantgedeelte kan worden 

genoten van de heerlijke gerechten die de koks 

bereiden. Tapasliefhebbers worden bij Lust op hun 

wenken bediend, want heel de week kunnen zij 

hier onbeperkt tapas eten. Natuurlijk kunnen de 

gasten ook andere gerechten bestellen. Als veel-

zijdige horecagelegenheid is Lust prima geschikt 

voor een feestje, borrel of een zakelijke afspraak. 

Menig team van BVV strijkt er regelmatig neer om 

samen een gezellige avond te beleven!

Lust Barendrecht
Middenbaan 99

T: 0180-613736

I: www.lustbarendrecht.nl

Kaas en Zo

Wist u dat er steeds meer noten gegeten 

worden? Delicatessenwinkel Kaas en Zo 

aan de Middenbaan speelt in elk geval 

prima in op deze gezonde trend. Er is een 

gevarieerd assortiment dagelijks vers ge-

brande noten uit alle delen van de wereld 

in huis, maar ook allerlei andere lekker-

nijen en uiteraard smakelijke kazen uit 

diverse windstreken. De jonge, enthou-

siaste ondernemer Gert-Jan Visser blijft 

altijd bezig om telkens weer verrassende 

nieuwe producten toe te voegen. Ideaal 

als er een feestje op het programma 

staat of als u gewoon eens iets lekkers 

wilt knabbelen in het weekend. Vooral de 

‘Middenbaan Mix’ is niet te versmaden!

Kaas en Zo Middenbaan
Middenbaan 70a

T: 0180-615434

I:  www.kaasenzo.nl/winkels/

barendrecht-middenbaan

De Wijnkelder

Wijnliefhebbers kunnen al meer dan dertig jaar hun hart 

ophalen bij De Wijnkelder aan het Onderlangs. De grote 

kracht van De Wijnkelder is natuurlijk de veelzijdigheid. Als 

speciaalzaak heeft het in vrijwel alle productgroepen een 

diep assortiment opgebouwd. Vanzelfsprekend geldt dat 

voor wijn en andere sterke dranken. In deze regio heeft 

De Wijnkelder een van de meest uitgebreide sorteringen 

Belgisch bier in huis. Eigenaar en wijnkenner pur sang Dave 

den Toom vindt het bovendien fantastisch om zijn kennis 

te delen en een adviserende rol in te nemen. Ook verzorgt 

hij graag proeverijen en wine & dine evenementen, zoals 

hij in het verleden al eens voor de businessclub van BVV 

Barendrecht deed.

De Wijnkelder
Onderlangs 8a-10a

T: 0180-616701

I: www.dewijnkelderdigitaal.nl

De Weypoort

Wat is er nu lekkerder dan een ouder-

wets blokje kaas als u gezellig staat na 

te praten in de businessruimte of kan-

tine van BVV Barendrecht? Of gewoon 

thuis op de bank met een wijntje er bij? 

Voor al dit soort gelegenheden is bij De 

Weypoort wel iets lekkers te vinden. De 

meest bekroonde kaasspeciaalzaak van 

ons land heeft echter ook het populaire 

‘Rotterdamse assortiment’ in huis. 

Opgebouwd rond De Rotterdamsche 

Oude, een overheerlijke kaas met een 

verfijnde smaak. Daarnaast zijn diverse 

lekkernijen verkrijgbaar, van wijn en 

port tot mosterd en jam. Perfect ge-

schikt als origineel cadeau, leuk om te 

geven én te ontvangen.

De Weypoort
Middenbaan 87

T: 0180-612929

I: www.deweypoort.nl

Le Bonheur

Al ruim twintig jaar vormt Le Bonheur een 

vertrouwde aanblik op de Middenbaan. 

Een uiteenlopend publiek weet de gezelli-

ge horecagelegenheid te vinden voor een 

smakelijk ontbijt, kop koffie met gebak 

of een heerlijke lunch. In de avonduren 

transformeert Le Bonheur van woensdag 

tot en met zondag in een winebar die de 

shared dining formule hanteert. De gasten 

van Le Bonheur kunnen behalve beneden 

eveneens terecht op de ruimer opgezette 

bovenverdieping, waar ook aansluitingen 

voor laptops zijn gemaakt. Op zonnige 

dagen is het overdekte terras uiteraard 

een aanrader. Kortom, Le Bonheur is het 

juiste adres voor iedere afspraak! 

Le Bonheur
Middenbaan 83-85

T: 0180-621912

I: www.le-bonheur.nl



Jut & Jul Kids

Claudius Menswear

Blue Wave & Big Boss

Sinds de opening aan de Middenbaan is Claudius Menswear uitgegroeid tot 

dé mannenmodezaak van de regio. Dat is niet zo vreemd, want de collectie 

is een mooie mix van casual en dress van topmerken als Hugo Boss, Tommy 

Hilfiger, Gant, The GoodPeople, de jeans van Sartoria Tramarossa en shirts 

en accessoires van Profuomo en John Miller. Natuurlijk worden de trends 

gevolgd. Als maatwerkspecialist wordt Claudius Menswear ook steeds vaker 

gevonden door mannen die op het punt staan in het huwelijksbootje te 

stappen en op zoek zijn naar een pak op maat, dat volledig gepersonali-

seerd kan worden, tot aan geborduurde inscripties toe. Wie in alle rust wil 

kiezen, kan uiteraard een afspraak maken, ook in de avonduren.

Claudius Menswear
Middenbaan 26  |  0180-616836  |  www.claudius-menswear.nl

In september vorig jaar vond bij Jut & Jul Kids de officiële opening van 

de nieuwe benedenverdieping plaats. De uitbreiding van de gezellige 

kinderwinkel op de Middenbaan is goed ontvangen. De collectie van Jut 

& Jul Kids is verdeeld over beide verdiepingen. De kleding tot en met 

maat 86 wordt beneden gepresenteerd, de grotere maten boven. Er is 

meer dan genoeg leuks te vinden van bekende merken als Snoozebaby, 

Levi’s en Claesen’s. Dankzij de uitbreiding kreeg Jut & Jul Kids ook meer 

ruimte voor speelgoed. Het assortiment is zeer uiteenlopend geprijsd. 

Blikvangers zijn onder meer de Microstep, het educatieve houten speel-

goed van Janod en de nostalgische poppen van het Franse merk Corolle.

Jut & Jul Kids
Middenbaan 77a  |  0180-444154  |  www.facebook.com/Jut & Jul Kids

Juwelier Ettema

Al jaren kunnen mannen en vrouwen in hun zoektocht naar mode uit 

het middensegment op de Middenbaan onder hetzelfde dak terecht: 

dat van Big Boss en Blue Wave. Beide winkels zijn samengevoegd 

tot één, maar wel met twee aparte ingangen. Een brede doelgroep 

die loopt van pakweg twintig tot tachtig jaar oud kan slagen in de 

collectie, die voor iedereen iets leuks bevat. Bij Big Boss zijn merken 

als State of Art, Gardeur, Digel, HV Polo en Mac verkrijgbaar, terwijl 

Blue Wave blikvangers kent in Angels, Vero Moda, Street One, Yaya en 

Dreamstar. De klant treft in beide winkels vertrouwde gezichten, die 

de smaak kennen en daar qua advies op inspelen.

 Blue Wave / Big Boss 
Middenbaan 61-63  |  088-7771553  |  Iwww.bluewavefashion.nl / www.bigbossfashion.nl 

Aquarium- en Dierenspeciaalzaak Wesdijk

Afgelopen zomer opende Juwelier Ettema de grondig verbouwde winkel. Het resultaat mag gerust bijzonder worden genoemd, 

want nergens anders in Nederland is zo’n vernieuwend concept te vinden! In de winkel worden service, vakmanschap en een 

zeer uiteenlopend assortiment gecombineerd, waardoor bezoekers er een unieke 

beleving wordt geboden. Op de begane grond wordt de voor iedereen toeganke-

lijke collectie aantrekkelijk gepresenteerd en wordt het ambacht zichtbaar in de 

werkplaats. Boven is plaats voor het luxe segment met een mooi merkenpakket, 

een trouwringafdeling waar in een knusse huiskamersfeer op het gemak een 

keuze kan worden gemaakt en een bar. Eigenaren Arthur en Vivian Ettema zijn 

terecht heel trots op hun winkel en staan samen met hun team graag klaar om 

u te helpen.

Juwelier Ettema
Middenbaan 57-59  |  0180-618445 | www.juwelierettema.nl

Huisdieren brengen doorgaans veel plezier en gezelligheid in huis, vooral als zij goed in hun vel zitten. ‘Een blij huisdier heeft 

een blij baasje’ is het credo van Aquarium- en Dierenspeciaalzaak Wesdijk. Het familiebedrijf kan daaraan een bijdrage leveren. 

Zo is er een uitgebreide dierenapotheek, vol middeltjes om 

honden, katten, knaagdieren, vissen en vogels fit en gezond 

te houden, en natuurlijk een ruim assortiment aan dierenvoe-

ding, inclusief vers vlees. Vanzelfsprekend adviseren de mede-

werkers u hier graag over. Op de bovenverdieping zijn allerlei 

mooie artikelen te vinden, zoals klimmeubelen en ligmanden, 

maar ook een unieke showroom met liefst veertig aquariums. 

Kortom, alles voor uw huisdier onder één dak!

Aquarium- en Dierenspeciaalzaak Wesdijk
Middenbaan 56-62  |  0180-617613  |  www.wesdijk.nl

Alweer twee jaar geleden zette Van Asperen de stap om te verhuizen naar de overkant van de Middenbaan. In een ruim pand 

kan de schoenenspeciaalzaak de klant nog beter van dienst zijn. Mode en comfort gaan hand in hand in het assortiment van de 

laagdrempelige winkel. De collectie bestaat uit merken die beide aspecten 

combineren, zodat jong en oud kan slagen. Bovendien is er een ruime keuze 

in lengte- en breedtematen. De drijfveer van Van Asperen is onveranderd: 

mensen beter laten lopen. Alle medewerkers hebben daarom een opleiding 

gevolgd, zodat ze de klant deskundig kunnen adviseren. Maar Van Asperen 

gaat nog verder door voetreflextherapie en orthopedie aan te bieden, terwijl 

er ook een medische pedicure en registerpodoloog inpandig zijn.

Van Asperen
Middenbaan 33  |  0180-617404  |  www.vanasperen.nl

Van Asperen
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Grand Café Restaurant 
Double Dutch

Een bezoek aan Grand Café Restaurant 

Double Dutch is op ieder moment van 

de dag de moeite waard. Lunchen, 

uitgebreid dineren of gezellig borrelen; 

het team van Double Dutch doet er alles 

aan om de gasten in de watten te leggen. 

Mede door die instelling groeide de 

horecagelegenheid aan het Havenhoofd 

uit tot een begrip. Double Dutch is dan 

ook een populaire bestemming voor zeer 

uiteenlopende gasten. Sterke punten zijn 

de warme, huiselijke sfeer, het ruime, 

verwarmde terras, de bar, een kaart vol 

homemade gerechten en de mogelijkheid 

om met grote gezelschappen een deel 

van de zaak af te huren.

Grand Café Restaurant Double Dutch

Havenhoofd 17

0180-615110

www.doubledutchbarendrecht.nl

Grieks restaurant Olympiada

Grieks restaurant Olympiada staat al jaren 

bekend om de kwaliteit, service, gastvrijheid 

en gezelligheid. De familie Tsatsos is al 

bijna 35 jaar actief in de horeca en weet 

dus als geen ander hoe zij de gasten de 

typisch Griekse sfeer kan voorschotelen. 

De Grieks georiënteerde kaart bevat zowel 

vlees-, vis- als vegetarische gerechten. 

Alles wordt zelf bereid met behulp van 

verse producten en kruiden. Regelmatig 

krijgt de kaart een update, maar de 

populaire en klassieke gerechten zijn altijd 

verkrijgbaar. In combinatie met de goede 

service, typisch Griekse gastvrijheid en de 

mooie locatie aan het water, is een bezoek 

aan Olympiada een echte aanrader!

Grieks restaurant Olympiada

Havenhoofd 27-29

0180-654960

www.olympiada.nl

Diggels Barendrecht

De bekende horecagelegenheid Diggels is 

hét adres voor een gezellige ontmoeting. 

Van lunch of diner tot borrel en zelfs 

zaalhuur; het kan allemaal! Dankzij de 

restaurantwaardige kaart heeft Diggels 

naam gemaakt in het gezellige centrum 

van Barendrecht. Op het sfeervolle terras 

of gewoon aan de gezellige bar vinden 

veel ontmoetingen plaats, al dan niet 

onder het genot van een hapje of een 

drankje. Op de uitgebreide kaart is naast 

de populaire vaste specialiteiten altijd 

ruimte voor nieuwe gerechten. De koks 

kunnen niet wachten om iedereen te 

laten proeven van de door hen bedachte 

creaties.

Diggels Barendrecht

Dorpsstraat 141

0180-612130

www.diggels.nl

Restaurant de Olijfboom

Restaurant de Olijfboom heeft in de 

afgelopen tien jaar naam gemaakt als 

stijlvol restaurant met een stoer uiterlijk. 

De passie voor het vak zie je terug in de 

gerechten, op je bord én in je glas. Er wordt 

gekookt met de beste ingrediënten, bij 

voorkeur regionale en seizoensgebonden 

producten. Het team gaat er dagelijks voor 

om de gasten een geweldige culinaire 

avond te bezorgen. Niet voor niets luidt de 

slogan ‘als je eenmaal van de Olijfboom 

hebt geproefd, kom je terug voor meer!’. 

Regelmatig worden er leuke activiteiten 

en evenementen georganiseerd om 

vrijblijvend kennis te maken met het 

restaurant.

Restaurant de Olijfboom

Havenhoofd 31

0180-690064

www.deolijfboom.nl

Grand Café De 3 Geboden

Het afgelopen jaar stond bij Grand Café 

De 3 Geboden aan het Havenhoofd 

volledig in het teken van vernieuwing. 

Een make-over van het interieur, zonder 

de kenmerkende warme uitstraling te 

verliezen, ging namelijk hand in hand 

met de komst van een nieuw team 

en een nieuwe menukaart. Vooral de 

aantrekkelijk gepresenteerde vlees- en 

visgerechten op mystic plateaus zijn 

meer dan de moeite waard om eens te 

proberen. Dat geldt eveneens voor het 

desembrood van het Rotterdamse Jordy’s 

Bakery en het fantastische ijs van Gebo 

Gelato. Natuurlijk heeft De 3 Geboden 

naast al die vernieuwingen ook nog altijd 

de beste spareribs en saté op de kaart 

staan!

Grand Café De 3 Geboden

Havenhoofd 19-21

0180-618664 

www.dedriegeboden.nl

Japans Restaurant HYH

Liefhebbers van de Japanse keuken zitten 

goed in het moderne, trendy ingerichte 

Japans Restaurant HYH aan het Havenhoofd. 

Je kunt er namelijk genieten van traditioneel 

bereide Japanse sushi en grill volgens 

de bekende all you can eat formule. Het 

fraai gelegen restaurant aan het water 

kent een ongedwongen, gezellige sfeer 

met een vleugje Aziatische ambiance. De 

gevarieerde kaart staat boordevol essentiële 

traditionele gerechten en verschillende 

keuzes die zijn afgestemd op de Hollandse 

smaak. Vanzelfsprekend sluit de zorgvuldig 

samengestelde wijnkaart perfect aan bij het 

eten van sushi. Vergeet na afloop ook niet 

om een leuke foto of selfie te maken voor 

de speciale Sakurawand!

Japans Restaurant HYH

Havenhoofd 2

0180-532658

www.restaurant-hyh.nl

Uitgaan in Barendrecht!
Zin in een gezellig avondje uit in Barendrecht? Dan is er meer dan genoeg keus!  
De redactie zet op deze pagina’s een aantal leuke uitgaansgelegenheden op een rijtje.
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Heleen de Man
Bekend gezicht van zowel de Businessclub als Weeda Architecten

Iedereen die rond thuiswedstrijden van BVV Barendrecht in het 

businesshome komt, weet zeker dat het hem of haar in elk geval aan niets 

ontbreekt. Een hapje, een drankje, een praatje; eigenlijk is een gezellige 

middag een zekerheid, ongeacht de uitslag. De gastvrouwen spelen 

daarbij een grote rol. Heleen de Man is één van hen. Zij combineert deze 

functie met een plek in het bestuur van de Businessclub én natuurlijk haar 

werk als bureau manager en vennoot bij Weeda Architecten. De redactie 

sprak hierover met haar.

Van bar tot bestuur
Heleen begon oorspronkelijk achter de bar 

van het businesshome. Inmiddels maakt 

zij echter deel uit van het bestuur van de 

Businessclub. ,,Brigitte Leenheer stopte en 

vroeg mij of ik haar wilde vervangen. Daar 

moest ik even over nadenken, want het is 

best tijdrovend. Een dubbelfunctie bleek 

ook mogelijk. Mireille Janssen en ik vullen 

het samen in. Dat gaat goed, zij houdt 

zich vooral bezig met de evenementen en 

het secretariaat ligt meer bij mij”, legt ze 

uit. De hoeveelheid tijd die haar dit kost 

varieert gedurende het jaar. ,,Nu zijn we 

bijvoorbeeld bezig met het benaderen van 

debiteuren, dat vraagt wat meer aandacht. 

Ook rond het golftoernooi en de diverse 

reisjes die de Businessclub organiseert valt 

er veel administratief werk te verrichten.”

Lange dagen in het 
businesshome
Haar eerdere functie heeft ze nog niet 

geheel beëindigd, want Heleen wordt 

gemiddeld om de zes tot acht weken 

ingeroosterd als gastvrouw in het busi-

nesshome. Dat zijn lange dagen, want 

zo’n twee uur voor de aftrap begint het al 

met het inrichten van de ruimte en als om 

18.00 uur de laatste gasten vertrekken, 

duurt het nog wel zo’n anderhalf uur voor 

ook Heleen de deur van het businessho-

me achter zich sluit. ,,Best veel werk in-

derdaad, maar ook erg dankbaar. Ik neem 

doorgaans de bestuurstafel voor mijn 

rekening. Heel leuk, want in de loop der 

jaren heb ik de meeste bestuursleden van 

de bezoekende clubs wel leren kennen 

en tref ik dus veel bekende gezichten”, 

vertelt ze. Een ander onderdeel is het 

ontvangen en wegwijs maken van nieu-

we leden. ,,We wijzen hen op praktische 

zaken als de plek van de garderobe, maar 

stellen hen ook voor aan andere leden, 

zodat ze aansluiting vinden. De laatste 

tijd zien we regelmatig vers bloed, dat 

juich ik alleen maar toe.”

Weeda Architecten
Ze voert de werkzaamheden voor BVV Ba-

rendrecht uit naast haar baan als bureau 

manager bij Weeda Architecten, waar 

Heleen al sinds 1987 werkt en inmiddels 

ook vennoot is. Met een team van acht 

mensen worden zeer uiteenlopende 

projecten ontworpen en gerealiseerd. 

,,Veel opdrachten komen tot stand via 

ons netwerk, mond-tot-mondreclame 

en oude contacten. We zijn veelal actief 

in de utiliteitsbouw. Hier in Barendrecht 

hebben we onder meer samen met Chris 

van der Wel de aanbouw bij Den Otter 

Verhuizingen gedaan en zijn we betrok-

ken geweest bij de totstandkoming van 

Hospice de Reiziger”, zegt Heleen, die 

onder meer acquisitie en het onderhou-

den van contacten in haar takenpakket 

heeft. Vanzelfsprekend vertelt ze hier 

ook graag over op netwerkbijeenkomsten 

van onder meer VBO Fresh World of in de 

businessclubs van bijvoorbeeld Capelle en 

natuurlijk ‘haar’ BVV Barendrecht!

Meer weten over Weeda Architecten? Kijk 

dan eens op www.weedaarchitecten.nl.

Arnhemseweg 3 | 2994 LA Barendrecht
0180 45 33 62 | info@rhmprojecten.nl
Creëren van inspirerende werkplekken
www.rhmprojecten.nl

GLASWANDEN • SYSTEEMPLAFONDS • TOTAAL PROJECTEN
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WWW.AUTOSCHADELIJN.NL

Autoschade Aarse
Stolwijkstraat 26

3079 DN Rotterdam
010 482 2633

Lia@autoschadeaarse.nl

Autoschade Barendrecht BV
Middelweg 7

2992 SP Barendrecht
0180 644 300

Nathan@autoschadebarendrecht.nl

Autoschade Charlois BV
Aploniastraat 1

3084 CC Rotterdam
010 240 4848

Peter@autoschadecharlois.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar! Kies uw dichtsbijzijnde vestiging

 Lunch Diner
Di  12.00-15.00 17.00 - 24.00 
Wo 12.00-15.00 17.00 - 24.00 
Do 12.00-15.00 17.00 - 24.00 
Vr 12.00-15.00 17.00 - 24.00
Za  17.00 - 24.00
Zo High wine 17.00 - 24.00

Restaurant De Olijfboom 
Havenhoofd 31 

2993 EK Barendrecht
Telefoon (0180) 690 064
E-mail info@deolijfboom.nl

www.deolijfboom.nl

Ook in 2018 staat team Olijfboom 
voor jullie klaar. Voor een snelle hap of 

heerlijke culinaire avonden.

Welkom bij de Olijfboom
Lunch, diner en high wine op hoog niveau

BVV 1 in beeld
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Autoschade Barendrecht

Een van de kenmerken van 

de huidige arbeidsmarkt is 

de schaarste aan technisch 

personeel. Steeds meer 

bedrijven lopen hier tegenaan 

op het moment dat er 

een vacature ontstaat. Bij 

Autoschade Barendrecht is 

dit niet anders. ,,Wij hebben 

behoefte aan nieuwe mensen, 

maar hebben moeite om die 

te vinden. Terwijl een beroep 

als schadehersteller door alle 

ontwikkelingen in de branche 

in onze ogen juist zeer 

uitdagend is”, vertellen Peter 

van Es en Arend van Oosten in 

het pand aan de Middelweg.

Landelijk fenomeen
Peter en Arend zijn samen verantwoordelijk 

voor personeelszaken binnen Autoschade 

Barendrecht. Zij hebben de afgelopen ja-

ren gemerkt dat het invullen van vacatures 

steeds lastiger wordt. Dat sluit aan bij de 

landelijke trend. Steeds minder jongeren 

kiezen voor een technische vakopleiding. 

,,Enerzijds heeft dat te maken met het feit 

dat die er gewoon minder zijn. Waar in de 

omgeving van Barendrecht kun je nu nog 

naar een echt technische school? Vroeger 

kwam er instroom vanuit de LTS, maar dat 

schooltype bestaat niet meer. De gevolgen 

daarvan worden steeds meer zichtbaar”, 

zegt Peter. Zijn constatering wordt door 

Arend aangevuld met een praktijkvoor-

beeld. ,,Tien jaar geleden ontving ik volop 

brieven van jongeren die als leerling bij 

ons aan de slag wilden of een stageplaats 

zochten. Die krijg ik nu nooit meer.”

Noodklok
De verwachting is dat het probleem in 

de nabije toekomst alleen maar groter 

wordt. Er werken relatief veel ouderen in 

de branche, die de pensioengerechtigde 

leeftijd naderen. Hun opvolgers staan 

echter nog niet klaar, terwijl de behoefte 

aan technisch personeel juist toeneemt. 

,,Het beroep wordt steeds technischer. 

De opkomst van hybride en elektrische 

auto’s vraagt om specifieke kennis, tot 

op MTS- en HTS-niveau. Maar die mensen 

zijn erg moeilijk te vinden”, luidt Peter 

de noodklok. Opdrachtgevers zullen dit  

op termijn eveneens merken, omdat de 

kans bestaat dat zij pas later of helemaal 

niet terecht kunnen voor het herstellen 

van een schade. ,,Ik denk dat er bij de 

oplossing een rol is weggelegd voor de 

overheid, zoals de inzet van campagnes 

om jongeren weer te interesseren voor 

techniek.”

Interessant en uitdagend beroep
Het tekort aan personeel is uiteraard 

lastig voor de werkgever, maar wat Peter 

en Arend betreft ook vooral zonde. ,,De 

ontwikkelingen in de autobranche gaan 

razendsnel, waardoor het beroep van scha-

dehersteller enorm uitdagend is”, zeggen 

zij vol overtuiging. ,,Om te beginnen is 

geen enkele deuk hetzelfde, maar nieuwe 

auto’s bevatten zo veel techniek dat er veel 

kennis nodig is om schades goed te kunnen 

herstellen. Achteruitrijdcamera’s, adaptive 

cruise control, parkeersensoren; vooral au-

to’s van premium merken zitten er vol mee. 

En vanzelfsprekend is het wel de bedoeling 

dat al die elektronica naar behoren blijft 

functioneren.” 

Autoschade Barendrecht heeft dertien 

merkerkenningen. Tegenwoordig is dit 

noodzakelijk om schades te mogen herstel-

len. ,,Wij repareren daardoor precies zoals 

de fabrikant dat wil en voorschrijft. Om dat 

te kunnen doen volgt ons personeel op-

leidingen en trainingen bij de betreffende 

merken.” De kans is groot dat de toekomst 

nog veel meer uitdaging biedt. Een mooi 

voorbeeld is de zelfrijdende auto. ,,Je voert 

de bestemming in en Google navigeert 

je er zo naar toe, rekening houdend met 

eventuele files. Ik zie dat wel gebeuren”, 

blikt Peter vooruit. ,,Laatst las ik zelfs dat 

binnen nu en twee jaar de eerste vliegende 

auto wordt verwacht. Het is toch enorm 

interessant om zo’n vernieuwende branche 

te kunnen werken?”

Kortom, Autoschade Barendrecht heeft 

genoeg uitdagende functies in de aan-

bieding. Nieuwsgierig geworden? Neem 

dan eens contact op met Arend van 

Oosten.

Autoschade Barendrecht
Middelweg 7

2992 SP Barendrecht

T: 0180-644300

E: arend@autoschadebarendrecht.nl

 

Overige vestigingen:

 

Autoschade Aarse
Stolwijkstraat 26

3079 DN Rotterdam

T: 010-4822633

 

Autoschade Charlois
Aploniastraat 1

3084 CC Rotterdam

T: 010-2404848

Arend van Oosten ook 
enthousiaste teammanager 
Barendrecht
Vaste bezoekers van de Bongerd ken-

nen Arend van Oosten ongetwijfeld ook 

als de teammanager van het eerste elf-

tal van BVV Barendrecht. Hij is daar dit 

seizoen mee gestart. ,,Dat bevalt goed. 

We gaan als begeleidingsstaf erg leuk 

met elkaar om. Belangrijk, want we 

maken soms lange dagen. En je gelooft 

het niet, maar de verste uitwedstrijd 

was precies op mijn verjaardag. Toen ik 

dat zag in het schema, vroeg ik me wel 

even af hoe de KNVB dat verzonnen 

kreeg”, zegt hij lachend.

Invulling van uitdagende functies lastiger door
schaarste aan technisch personeel
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NOOTENBOOM SPORT
Achterzeedijk 57 unit 7  •  2992 SB Barendrecht  •  0180-820320

www.nootenboom-sport.nl

INFRA HOLLAND
Achterzeedijk 57 unit 7  •  2992 SB Barendrecht  •  0180-629111

www.infraholland.nl

Infra Holland meedenkende partner 
op gebied van aanleg en onderhoud

De kans is groot dat veel Barendrechters de auto al eens hebben geparkeerd 

op een parkeerplaats die is aangelegd door Infra Holland of anders op 

zijn minst over een door hen aangelegde weg hebben gereden. Het 

aannemingsbedrijf is namelijk sterk vertegenwoordigd in het Barendrechtse 

als het gaat om grond- en straatwerk. ,,Omdat we dicht op de klant zitten 

en zeer flexibel zijn, kunnen we projecten van vrijwel iedere omvang aan”, 

vertelt Dick Nootenboom, die in 2014 toetrad tot de directie.

Groot netwerk
Infra Holland, gevestigd op het Velo-terrein, 

werd in 2001 opgericht door ingenieur René 

Rosmolen. Het bedrijf is gespecialiseerd in 

grond-, weg- en waterbouw. Oorspronkelijk 

bevond de klantenkring zich veelal op en 

rond de Rotterdamse haven, maar vanuit 

het daar opgebouwde netwerk kreeg Infra 

Holland steeds meer opdrachtgevers. Door 

de komst van Dick, bekend van onder meer 

Nootenboom Sport, werd het netwerk al-

leen maar verder uitgebreid. ,,We houden 

ons vooral bezig met de aanleg van onder 

meer bedrijventerreinen, woonwijken en 

parkeerplaatsen, maar kunnen uiteraard 

ook het bijbehorende onderhoud uitvoeren. 

Daarnaast zijn we sterk in het onderhou-

den van rioleringssystemen”, vertelt Dick. 

Infra Holland beschikt uiteraard over de 

relevante certificeringen op het gebied van 

kwaliteit, veiligheid en milieu.

Uiteenlopende projecten
Als relatief kleine organisatie staat Infra 

Holland dicht bij de klanten. Dat stelt hen 

in staat om zeer uiteenlopende projecten 

uit te voeren. Van grootschalige werken tot 

specialistisch werk van kleinere omvang. 

,,We hebben de beschikking over een zeer 

ervaren uitvoerderskorps. Daardoor zijn 

onze vakmensen prima in staat om zelfstan-

dig te werken en niet alleen in te spelen 

op wensen en eisen van de klant, maar ook 

adequaat te reageren op onvoorziene om-

standigheden. Onze opdrachtgevers ervaren 

het voordeel dat zij slechts te maken heb-

ben met één aanspreekpunt”, legt Dick uit. 

Infra Holland heeft onder meer woonwijk 

De Kreek in Nieuw-Beijerland en woonwijk 

Wandeloordgebied te Crooswijk aangelegd, 

maar was ook betrokken bij de herinrichting 

van De Savanne in Artis, verrichtte het 

straatwerk bij Euroscoop te Schiedam en 

heeft het onderhoud van diverse bedrijf-

sterreinen in Barendrecht op zich genomen.

Flexibel
Het belang van goed onderhoud van bedrij-

venterreinen  zodat bezoekers, bewoners 

en gebruikers optimaal gebruik kunnen 

maken van de aanwezige infrastructuur 

en faciliteiten is ongetwijfeld bij iedereen 

bekend. ,,Gebrekkig onderhoud zorgt niet 

alleen voor hinder, maar brengt vaak ook 

onnodige kosten met zich mee”, weet Dick. 

,,Daarom werken wij met onderhoudscon-

tracten, waardoor de opdrachtgever zich 

nergens meer zorgen om hoeft te maken.” 

Ook als ondernemers te maken krijgen met 

problemen aan bijvoorbeeld het asfalt of 

de riolering, kunnen zij bij Infra Holland te-

recht. ,,Daarin zijn we zeer flexibel, want we 

hebben de mogelijkheid om onze ploegen 

per week in te delen voor herstelwerkzaam-

heden. Zij kunnen dus snel ter plekke zijn.”

Kortom, wie op zoek is naar een betrouw-

bare, meedenkende partner die met een 

betaalbare oplossing op maat komt, moet 

zeker eens contact opnemen met Infra 

Holland!

Infra Holland
Achterzeedijk 57 unit 7

2992 SB Barendrecht

T: 0180-629111

I: www.infraholland.nl

E: info@infraholland.nl
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Oprichtingen, statutenwijzigingen,
aandelenoverdrachten, testamenten,
huwelijkse voorwaarden en meer.

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735

F (0180) 556 298 | info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Laat je geen worst 
voorhouden…
Kies voor méér 
dan een stempel. 
Daar teken je voor.

“Problemen 
voorkomen.”

Oprichtingen, statutenwijzigingen,
aandelenoverdrachten, testamenten,
huwelijkse voorwaarden en meer.

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735

F (0180) 556 298 | info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Laat je geen worst 
voorhouden…
Kies voor méér 
dan een stempel. 
Daar teken je voor.

Sliedrecht | Barendrecht
 info@hoekenblok.nl 

www.hoekenblok.nl

Werken, studeren, voetballen, ... 
... afzien dus!

Wij zoeken talenten:

Voetballende accountants in spé * 
hbo-studentEn accountancy, die hun reguliere 
studie toch liever af willen maken met werken 
en leren bij ons.

Stage-spitsen *
hbo-studenten accountancy die stage bij ons 
willen lopen.

Opkomende, schoolverlatende backs *
vwo-6 leerlingen die bij ons willen werken en 
leren voor accountant.

Afstudeer-keepers *
hbo-studenten accountancy die bij ons een 
afstudeeropdacht willen doen.

Kijk op hoekenblok.nl/vacatures/op-zoek-naar-jou voor meer informatie en meld je aan!

*Bij Hoek en Blok zijn we fans van sport. Ook als je een middenvelder, vleugelspits of ausputzer bent, ben je natuurlijk 
van harte uitgenodigd om te solliciteren. Hetzelfde geldt overigens ook voor volleyballers, schaatsers, wielrenners en 
alle andere sportief ingestelde accountants in spé.

HBK-adv-sponsoring-voetbal-bvv-wt3-180108.indd   1 10/01/18   12:55

Krommeweg 1, Ridderkerk
0180 646900 - hotelridderkerk.nl

Let’s meet...
bij Van der Valk Hotel Ridderkerk!

• gratis parkeren 
• gratis wifi
• gunstige ligging aan 
   de A15 en A16 
• moderne zalen
• break out mogelijkheden
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Rivierweg 1 | 3161 GM Rhoon | T +31(0)10 201 07 00

VANDONGEDEROO.COM
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Overseas 
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