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BVV
Barendrecht
onder de
aandacht!
Voetballende
BVV’ers aan
het woord
Hoe kun je in tijden van
een coronastop toch contact houden met je teamgenoten? En hoe is het
om ineens niet meer te
kunnen trainen en geen
wedstrijden meer te spelen? Helaas kregen de
voetballende leden van
de vele seniorenteams van
BVV Barendrecht hier dit
seizoen toch weer mee te
maken. Wij vroegen een
aantal van hen naar de
gevolgen van deze beslissing door de overheid en
blikten alvast vooruit naar,
hopelijk, zonnigere tijden.
We selecteerden een uiteenlopend
gezelschap
voetballende
BVV’ers,
van de Veteranen tot het
G-team en de 35+-competitie. Jan Both, Steven
Elvers, Rob van den Enden, Jeroen Nagtegaal,
Gert Onnink, Johan van
der Pols, Hugo Rietveld
en Marcel Seltenrijch ver-

telden ons hun verhaal.
Lees er alles over op
pagina 6 en 7

Voor alle binnenen buitenzonwering

BVV Barendrecht neemt talkshow op
om leden te informeren!

Businessclubleden
blikken terug op
2020

Lees verder op pagina 3.

Trainen in coronatijd vraagt veel creativiteit
van BVV-trainer Richard Elzinga
Uiteraard had trainer Richard Elzinga zich iets
anders voorgesteld van zijn eerste seizoen bij
BVV Barendrecht. De door de overheid opgelegde coronamaatregelen maakten echter al
in oktober een einde aan de competitie in de
derde divisie. Op het moment van het gesprek
met de redactie mocht er alleen in tweetallen getraind worden en was er nog weinig uitzicht op
snelle verbetering. Hoe houdt Elzinga de spelers
van het vlaggenschip van de vereniging toch fit?

Met die vragen in het achterhoofd voerde de redactie een boeiend gesprek met de trainer. Het
werd al snel duidelijk dat er een flink beroep op
zijn creativiteit wordt gedaan om toch in actie
te blijven komen. Ook blikte Elzinga al voorzichtig vooruit op een periode waarin hopelijk wat
meer mogelijk is voor de voetballers.
Lees het hele verhaal verderop in deze krant

Lees verder vanaf
pagina 42

Jan Versluis over
vrijwilligersbeleid
BVV Barendrecht
Trainer Barendrecht
Vrouwen 1
aan het woord!

We hebben een opmerkelijk jaar achter
de rug. Daarin kreeg
iedereen te maken
met de impact van
het coronavirus. Speciaal voor deze krant
gingen wij in gesprek
met een aantal leden
van de Businessclub
van BVV Barendrecht.
Hoe hebben zij het
afgelopen jaar ervaren? En hoe blikken ze
vooruit richting 2021?
Aan het woord komen
Leen Blijleven, Jan de
Blok, Ron Hoppema,
Richard
Kalisvaart,
Marco van der Leer,
Nico Lotte, Eric Mastenbroek, Wim Milder en Rob Olivier.

“Altijd ruimte voor extra handen die
de BVV willen helpen!”
Lees verder op pagina 9

BEST Trucks en
BMW Dubbelsteyn
de Fonkert
slaan de handen ineen bij
sponsoring
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BVV neemt talkshow op om
leden te informeren
Al bijna een jaar heeft BVV Barendrecht te maken met beperkingen als gevolg van de coronacrisis. Alleen in de zomermaanden
was de club gedeeltelijk open,
maar vanaf oktober is alleen de
jeugd nog actief op het voetbalveld. Nu de leden niet persoonlijk
geïnformeerd kunnen worden
over de actualiteiten, bracht BVV
Barendrecht deze maand een
talkshow uit.
een voetbalweekend in
Duitsland. Nu moeten de
sponsoren het voorlopig
met een digitale bierproeverij doen.

Met maar liefst drie camera’s verzorgde het team
van Groener Gras Producties op zaterdag 6 februari
de opnames. Hans Groenendijk, zelf al meer dan

Klare taal, heldere adviezen

25 jaar speler bij de club
en tevens eigenaar van het
productiebedrijf, ging als
presentator in gesprek met
zijn clubgenoten.

Het woord was eerst aan
voorzitter Martin Seltenrijch, die uiteraard vooral de gevolgen van de
coronacrisis voor BVV
Barendrecht
besprak.
De club moest in maart
noodgedwongen de deuren sluiten, was in de zomerperiode een maand
of twee open en zag de
competities in oktober
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Colofon
De juridisch specialist voor ondernemers

Voor veel ondernemers is de wereld van het recht een onbekend gebied, waar zij liever zo weinig mogelijk
mee te maken hebben. Zo hoort dat ook. Toch kan het gebeuren dat u die wereld moet betreden. Omdat
u een goed contract of advies nodig heeft, omdat u een juridisch geschil moet uitvechten of omdat u zo’n
gevecht juist wilt voorkómen. In zulke situaties is het goed dat u een partner heeft die u met raad en daad
bijstaat en u door die onbekende wereld loodst. De Neef Advocaten is zo’n partner.

Vaker advies nodig? Kijk op de website voor ons abonnement!

Uitgever
Smidsweg 40
078 - 673 10 83
3295 BV ’s-Gravendeel

www.deneefadvocaten.nl

L

Regionale
wedstrijden

Naast bestuurlijke zaken
was er ook ruimte voor
voetbalzaken. Gert van
der Wal, verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken
binnen de club, vertelde over de jeugdopleiding van de
BVV. Hoofdtrainer Richard Elzinga blikte aan de presentatietafel tenslotte terug op zijn eerste seizoen in dienst van
Barendrecht. Met slechts vijf officiële wedstrijden heeft Elzinga zijn team nauwelijks aan het werk gezien en kon er
alleen op afstand getraind worden. Samen met zijn staf
richt hij zich nu op volgend seizoen, waarbij hij de hoop
uitsprak dat zijn team aan het einde van dit seizoen nog
een aantal regionale wedstrijden tegen aansprekende tegenstanders uit de buurt kan spelen.
De talkshow is in z’n geheel terug te zien via
www.bvvbarendrecht.nl/talkshow.
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Sponsoren

Ook het betrokken houden
van sponsoren bij BVV Barendrecht is improviseren,
erkent Businessclub-voorzitter Wim Vonk. Gelukkig
weten bedrijven elkaar
nog wel regelmatig te
vinden, waarbij Wim als
voorbeeld de samenwerking tussen hoofdsponsor
BEST Trucks en jeugdhoofdsponsor Dubbelsteyn
De Fonkert noemde. De
Businessclub-activiteiten
liggen eveneens stil sinds
maart 2020, toen de Businessclub-leden bijna letterlijk met één been in de
bus stonden op weg naar

Specialisten die niet om de hete brei heen draaien.
De Neef Advocaten ondersteunt u o.a. in:

weer stilgelegd worden.
Gelukkig traint de jeugd
nog wel, benoemde Martin Seltenrijch nog als positieve noot. Maar dat de
club het al maanden moet
doen zonder inkomsten
uit de kantine en publiek,
maakt het besturen van de
vereniging er natuurlijk niet
gemakkelijker op.
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Barendrecht Vrouwen
hebben plek gevonden
binnen de vereniging
Begin februari presenteerde de Eredivisie voor vrouwen een hoofdsponsor. Opnieuw een teken dat het
vrouwenvoetbal aan een niet te stuiten opmars bezig
is. BVV Barendrecht begon afgelopen zomer na de
afsplitsing van Excelsior met een nieuw Vrouwen 1
in de Hoofdklasse. Door de coronaperikelen duurde
het seizoen niet lang, maar dat biedt de enthousiaste
trainer Ron Schaap wel de gelegenheid om alvast
aan de toekomst te werken.
Een schone start

Barendrecht hoopt dat de
vrouwen binnen drie jaar
de stap naar de Topklasse kunnen zetten. Schaap
moest bijna letterlijk vanaf
het nulpunt starten. ,,Organisatorisch zijn daar heel
wat uren ingestoken. De
vereniging werkte daar
goed aan mee. De faciliteiten zijn prima, we hebben

een sponsor, spelen op
het hoofdveld. We horen
er dus echt bij”, zegt hij.
De selectiesamenstelling
vormde wel een uitdaging.
,,Er bleef maar één speelster over van Excelsior/
Barendrecht, dus onze eerste doelstelling was het op
de been brengen van een
representatief elftal. Dat is
gelukt, uiteindelijk kregen

we een groep van 23
speelsters bijeen.”

Doorbouwen

Met die selectie werkte
Barendrecht Vrouwen de
voorbereiding af en werden er nog enkele competitie- en bekerwedstrijden
gespeeld, tot de lockdown
het seizoen beëindigde.
Aanvankelijk werd er nog

Veteranen op het voetbalveld en in het zakenleven
De nieuwe BMW iX3 is een echte, volbloed BMW. Volledig elektrisch, maar met hetzelfde DNA als al zijn
geweldige voorouders. Met net zoveel gemak als plezier rijdt u ruim 460 km op een acculading. En laadt u
in een half uur weer op tot bijna 80%.
Krachtig. Efficiënt. En gewoonweg adembenemend. Zo BMW kan elektrisch zijn.
De nieuwe BMW iX3 is te bewonderen in onze showrooms. Maak een afspraak met één van onze
verkoopadviseurs om hem te ontdekken tijdens een vrijblijvende proefrit op locatie. Vanzelfsprekend houden
wij ons aan alle huidige maaatregelen omtrent het coronavirus.

Doordeweeks werken ze aan mobiliteit voor vrachten personenvervoer, op zaterdag proberen Ronald
Janssen en Marcel Moerkerken samen de drie punten binnen te slepen in het veteranenelftal van BVV
Barendrecht. Met de sponsoring vanuit hun bedrijven BEST Trucks en Dubbelsteyn | De Fonkert combineren ze zakelijke kansen met hun betrokkenheid
bij de club.

Benieuwd naar de tarieven van de BMW iX3? Bezoek dan onze BMW iX3 prijs calculator op onze website via
de volgende link: www.dubbelsteyn.nl/ix3
BMW Dubbelsteyn
Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht
078 - 652 76 00
www.dubbelsteyn.nl

in groepjes getraind, maar
inmiddels ligt alles al enkele maanden stil. Schaap,
die in januari zijn contract
verlengde, gebruikte die
tijd echter optimaal om
aan de toekomst te werken. ,,In de gespeelde
wedstrijden kon je zien dat
we over veel jonge, talentvolle speelsters beschikten.
Tegelijkertijd merkte je wel
dat we ervaring misten. Als
staf zijn we dus gericht op
zoek gegaan naar versterking voor ons team”, legt
hij uit.
Schaap trekt de vergelijking met een huis. ,,De fundering staat, nu hopen we
de eerste etage te bouwen.
Daarna kun je dan naden-

Bij de zoektocht naar een
nieuwe
hoofdsponsor
voor BVV Barendrecht,
ontstond deze zomer de
combinatie BEST Trucks en
Dubbelsteyn | De Fonkert.
“We deden al een aantal
sponsorzaken bij de BVV,
dus met een vernieuwde
sponsordeal konden we
dingen combineren”, blikt
Marcel Moerkerken terug. De verkoopadviseur
bij BMW- en Mini-dealer
Dubbelsteyn | De Fonkert
bracht de club aan tafel bij
zijn directie. “Die waren er
vooral van gecharmeerd
om iets te doen voor de
jeugd. Sinds de zomer zijn
we breedtesponsor voor
alle jeugdteams die geen
eigen sponsoren hebben”,
vertelt Marcel.

Midden in de club

BMW de Fonkert
Burgemeester de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
0186 - 658 111
www.dubbelsteyn.nl

BEST Trucks en Dubbelsteyn | De Fonkert weten elkaar ook zakelijk te vinden. Half
januari mocht Marcel Moerkerken (links) een mooie nieuwe BMW afleveren bij
Ronald Janssen (rechts).

Teamgenoot Ronald Janssen werd op vergelijkbare
wijze een van de belangrijkste begunstigers van
BVV Barendrecht. Met
zijn eigen bedrijf BEST
Trucks promoveerde hij
van shirtsponsor naar het
hoofdsponsorschap. “Het
is mijn manier om iets terug
te doen voor de club waar
ik al tientallen jaren met
veel plezier voetbal”, zegt
de aanvoerder van het veteranenelftal. Hij kende de
sponsorvoornemens van
Dubbelsteyn | De Fonkert.

ken over een tweede etage en misschien nog een
mooie zolder om het af te
maken”, zegt hij. De vaste
kern blijft behouden. Daar
heeft Barendrecht Vrouwen
nu al zo’n 9 nieuwkomers
aan toegevoegd. ,,Veelal
ervaren speelsters tussen
de 23 en 30 jaar oud, die
al op hoger niveau hebben
gespeeld. We zijn bovendien nog in gesprek met
enkele ex-profvoetbalsters,
dat ziet er ook goed uit”,
licht Schaap toe.

Plek gevonden
binnen de
vereniging

Alle aanwinsten werden
op een leuke wijze gepresenteerd op de eigen Fa-

“Dat we het samen kunnen
doen, geeft me energie.
Ik verbind graag mijn bedrijfsnaam als hoofdsponsor aan de club, maar ben
er ook trots op dat alle
jeugdelftallen nu in prachtige nieuwe tenues met
BMW- en Mini-logo voetballen”, vindt Ronald.
De directe opbrengst van
de sponsoring van BVV
Barendrecht is moeilijk te
meten. Dat is ook niet het
directe doel. “We staan in
de kantine echt niet de hele
middag over auto’s te praten”, lacht Marcel. “Maar
juist doordat we zelf midden in de club staan en je
een bekend gezicht bent,
wordt het je wel sneller gegund. Vanwege de sponsoring associëren mensen
mij met BMW en Mini. Ik
geloof best dat ze bij de
keuze voor een nieuwe
auto daardoor toch wat
sneller aan je denken.”

Zakelijke ervaringen uitwisselen

Waar Dubbelsteyn | De
Fonkert nog grotendeels
in het consumentensegment opereert, richt BEST
Trucks zich als DAF-dealer
volledige op de zakelijke
transportsector. “Sponsoring van een voetbalclub
draagt daar niet direct
aan bij”, bekent Ronald.

cebook-pagina. Het team
heeft duidelijk haar plek
gevonden binnen BVV Barendrecht. ,,Vrouwenvoetbal zit in de lift, dat merk
je aan alles. Toen ik zo’n
acht jaar geleden begon
als trainer bij de vrouwen,
lachten sommige collega’s
mij uit. Nu zie ik ze zelf
ook vrouwenteams trainen.
Ik snap het wel, want het
is hartstikke leuk om bij te
mogen dragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal”, zegt Schaap.
Voor de vereniging is het
ook positief. De speelsters
zijn behulpzaam. Van loo
tjes verkopen tot helpen in
de keuken; als ze iets kunnen doen, dan staan ze
klaar.
De trainer kan niet wachten om weer het veld op
te kunnen met zijn vrouwen
en de opmars ook op het
veld gestalte te geven. ,,In
mei of juni zullen we toch
vast wel weer iets mogen
doen?” sluit Schaap hoopvol af.
Nieuwsgierig naar de
Barendrecht Vrouwen?
Kijk dan eens op
Facebook.com/
Barendrechtvrouwen!

Hij haalt de waarde vooral uit de verbinding met
andere ondernemers die
bij de club betrokken zijn.
“Onder de naam Genootschap BVV breng ik deze
ondernemers bij elkaar in
een netwerkclub. We halen zo wat extra geld op
voor de BVV, maar kunnen
ook gemakkelijker ervaringen uitwisselen met andere
ondernemers. We doen
leuke dingen met elkaar en
in die informele setting is
er veel ruimte om zakelijke
uitdagingen met elkaar te
bespreken”, legt hij uit.
Door de coronacrisis is het
seizoen al nagenoeg ten
einde. “De kans dat we dit
seizoen nog met de veteranen het veld op mogen
acht ik niet zo groot”, zegt
Marcel. Maar als de bal
weer mag rollen, staat het
team vooraan om weer te
gaan trainen en wedstrijden te spelen. “We hebben al meer dan twintig
jaar een vriendenteam van
voetbalfanaten, waar ook
veel eigen ondernemers
tussen zitten. Waar mogelijk proberen we financieel
iets voor de club te doen,
maar het voetbalspelletje
blijft het belangrijkste dat
ons verbindt”, besluit Ronald.
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Voetballende BVV’ers over het jaar 2020
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De 31-jarige Rob van den Enden is zo’n 25 jaar geleden begonnen met voetballen bij de F-jes van BVV
Barendrecht. Nu is hij speler van Barendrecht 9, een
echt vriendenteam. ,,Een aantal jaar geleden speelden
we nog in de derde klasse, maar inmiddels zakken we
steeds verder af richting de kelderklasse. Desalniettemin hebben we plezier in het spelletje en uiteraard de
derde helft”, zegt hij.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Daarin kreeg iedereen te maken met de impact van het coronavirus. Voor de voetballende leden van BVV Barendrecht was dat niet anders. Hoe hebben zij het ervaren
dat er ineens niet meer gevoetbald kon worden? En hoe hebben zij contact gehouden met hun teamgenoten?
Speciaal voor deze krant gingen wij in gesprek met een aantal van hen.

Johan van der Pols
Johan van der Pols (BVV Barendrecht G1) speelt al
sinds de oprichting van de G-teams, nu 21 jaar geleden, bij BVV Barendrecht. ,,Samen met de spelers
van G2 en de begeleiding vormen we een hechte
groep, die middenin de club staat. Ik mis de wedstrijden en de onderlinge gezelligheid enorm. Je kijkt er
toch iedere zaterdag en dinsdag naar uit om lekker
een balletje trappen en het gezellig met elkaar hebben in de kantine”, zegt hij.
Nadat de competitie in maart 2020 werd stopgezet,
werd in de zomerperiode doorgetraind. ,,Het nieuwe

seizoen begon in augustus
met een geweldige eerste
trainingsdag en de bekerwedstrijden. Wij wonnen
twee wedstrijden en verloren er één nipt tegen Nieuwerkerk, dat een klasse
hoger speelt. G2 won alle
bekerwedstrijden en ging
door”, blikt Johan terug.
Hierna speelde G1 nog
één
competitiewedstrijd
waarin werd gewonnen
van Slikkerveer. G2 merkte toen al dat corona weer
kwam opzetten, want enkele tegenstanders gingen
uit de competitie. Vanaf
oktober kon er helaas niet
meer worden gevoetbald.
Op dit moment is dat niet
veranderd en dat heeft invloed op het onderlinge
contact. ,,Het is er nog wel
in kleine mate met behulp
van de telefoon- en app-

groepen”, zegt Johan.
,,Ik hecht er veel waarde
aan om in deze tijd veel
contact met mensen te
hebben. Op het moment
is dit nogal lastig, want
ik maak lange dagen op
mijn werk. Maar als er
contact is met spelers en
trainers is het uitermate
gezellig. Het is in deze
periode toch zaak om positief te blijven en te wachten op betere tijden.”
Johan hoopt dan ook dat
het voetbal snel weer kan
beginnen, al vermoedt hij
dat het pas vanaf juli /
augustus weer mogelijk
is. ,,Dan zal ik wel dubbel genieten van het feit
dat je weer mensen kan
zien en spreken. Want
de gesprekken, de mooie
en minder momenten
waarin je elkaar steunt,
die mis ik echt!”

Jan Both

neuzen staan dan in ieder
geval dezelfde kant op,
want de sfeer en de omgang met elkaar is uniek!!!
Over het voetbal kunnen
we duidelijk zijn: veel beter worden we niet meer en
alle betere spelers passen
zich naadloos aan de mindere goden aan. Hoewel
we er altijd voor gaan, is
de Olympische gedachte
‘meedoen is belangrijker
dan winnen’ inmiddels wel
ontstaan.”

Steven Elvers speelt al zo’n 25 jaar bij BVV Barendrecht. Hij doorliep vanaf zijn 5e alle elftallen en zit
nu in BVV 3. ,,Maar dat is elk seizoen anders, toen
ik begon waren we het vijfde. Ik wacht dus nog op
de dag dat we het eerste worden”, zegt hij lachend.
Steven omschrijft zijn
team als een vriendenteam van verschillende generaties, dat
ongeveer twaalf jaar
geleden ontstond uit
spelers uit de toenmalige tweede selectie
(het 3e en 4e). ,,In
de loop der jaren zijn
daar
verschillende
jongens bijgekomen
Steven Elvers
en afgevallen. We zijn
(links, zwart shirt) is
nu dus een mix van vetegenwoordig aanvoerder.
teranen en jong talent
van 27 jaar”, legt hij
uit. Wekelijks traint BVV 3 op donderdagavond, om
vervolgens af te sluiten met een biertje in de kantine.
Tot de coronastop was dat ook dit seizoen het geval.
,,We begonnen eigenlijk best goed aan de competitie
met negen punten uit vier wedstrijden. Daarom stonden
we zelfs tweede. Maar ja, helaas is nu alles anders.”
De voetballoze periode wordt door Steven als vreemd
ervaren. ,,Van vrij intensief contact, twee tot drie keer
in de week, ga je in sommige gevallen naar geen contact omdat je niet meer met elkaar in de kleedkamer zit.
Daarom hebben we laatst als team een online-training
georganiseerd. Een verplichte inbelsessie met het team
op onze trainingsavond. Niet meer dan een pubquiz
en bijpraten, maar wel erg leuk!” zegt hij.

De voetballoopbaan van Jan Both bij BVV Barendrecht
begon in 1990. Samen met twee broers, waarvan er
ieder jaar één stopte, kwam hij in zijn huidige elftal
terecht. Jan, die ook jeugdleider en -trainer was, speelt
dus al jaren met veel plezier. ,,Ons team groeide via
de senioren door tot de veteranen. De sterkhouders en
aanjagers zijn al zo’n 40 jaar actief, dus je kunt wel
zeggen dat we een echt vriendenteam vormen”, vertelt
hij.
In dat team zijn alle lagen uit de maatschappij
vertegenwoordigd. ,,We
hebben
truckers,
een
ex-bakker, groenteboeren,
bouwvakkers,
bankemployés – dat klinkt duurder
-, transportplanner, autoverkopers, bouwkundigen,
kroegbaas,
makelaar,
dakdekker, een militair en
nog wat directeuren aan
boord. Daar kan je een
zeer allround multinational
van maken”, lacht Jan. ,,De

Steven Elvers

Hoewel het jaar 2020
nog best aardig begon,
ontkwamen ook de veteranen niet aan het verbod
van hoger hand om te
stoppen. ,,We trainen elke
dinsdag en spelen dan zaterdags een potje. Na de
opkomst van het coronamonster hebben we onder
de bezielende leiding van
Bep van der Heijden nog
aangepast doorgetraind
op anderhalve meter.” Tot
het niet meer kon en dat

Gert Onnink
Gert Onnink meldde zich in 1970 op achtjarige leeftijd
aan als lid van BVV Barendrecht. Hij begon in de E2.
,,Dat was nog op sportpark Ziedewij. Ik speel nu al
weer een paar jaar in de 35+-competitie”, vertelt hij.
Sinds dit seizoen komt Gert uit voor StoomerHuitte, een fusieteam dat is ontstaan uit het samengaan van de Stoomerette en Huit. ,,Door leegloop bij beide ploegen ontstond
het idee om dan maar samen te gaan. En niet zonder
succes, want in de allereerste wedstrijd klopten we di-

voelde vreemd voor Jan,
zeker omdat zijn team gewend is altijd wat te regelen voor de speeldagen.
Ook als er geen wedstrijd
was ingepland of bij een
afgelasting.
Het teamcontact blijft bestaan via de app of als
spelers elkaar tegenkomen.
,,Het gemis is groot, maar
tranen zien we nog niet”,
zegt Jan met een knipoog.
Hij verwacht nog geen

rect Van Zwitserland, toch
de kampioen van 2019.
We zijn een mooie mix
van jong en oud, goed en
minder, serieus en gek. Het
zijn ook allemaal vrienden
van me, zeker na afloop.”
Stoomerette stond er bij
de eerste coronastop, in
maart, niet best voor. Dat
was voor StoomerHuitte
anders. ,,Drie gespeeld,

Verwachtingen voor dit jaar heeft hij niet echt. ,,Ik
hoop dat het mogelijk is om in april of mei in ieder
geval weer te kunnen trainen en wellicht een wedstrijd
te spelen tegen een ander BVV-elftal, maar dat zal lastig worden. Het blijft een heel bizarre tijd waarin we
leven!”
wonderen van de KNVB.
,,Maar ook al is het gemis
van de activiteiten sportief
en sociaal groot, bedenk
dat je eigen gezondheid
en die van je dierbaren
nog belangrijker is. Er zit
dus niets anders op dan de
rit uitzitten. Hopelijk kun-

nen we straks nog lekker
een paar jaar samen ballen, daar houden we ons
maar aan vast. Ook na corona blijft ons motto: ieder
potje begint met 0-0. En
we hebben lang genoeg
aan de zijkant gestaan of
gezeten!”

drie gewonnen. We stonden samen met RE/MAX
gedeeld bovenaan”, zegt
Gert.

af en toe een rondje bruggen in Rotterdam, waar
ik woon. Hopelijk staan
we dit seizoen nog op
het veld, maar ik vrees
het ergste. Ik hoor net dat
de avondklok weer wordt
verlengd. Eerst maar eens
vaccineren, al zit ik ondanks mijn leeftijd daar
nog ver van af.”

Ook zonder voetbal blijft
het contact bestaan, vooral
via de groepsapp. ,,Daarin wisselen we veel onzin
uit, foto’s en ander laatste
nieuws. Gezamenlijk trainen doen we niet, ik loop

Rob van den Enden

Het aantal derde helften
nam door de coronaperikelen helaas drastisch
af, zeker toen het seizoen
2019/20 in maart werd
stopgezet. In de huidige
jaargang kon aanvankelijk
nog wekelijks met een grote groep getraind worden.
,,Ook speelden we enkele
wedstrijden op zaterdag.

Een van de spelers van het twaalfde elftal is Marcel
Seltenrijch, die al ruim dertig jaar bij BVV Barendrecht speelt. Hij startte destijds bij de F-pupillen, met
een aantal van zijn huidige teamgenoten. ,,De kern
van ons vriendenteam bestaat uit jongens die elkaar
al vanaf kinds af aan kennen en altijd met elkaar gevoetbald hebben. We spelen zesde klasse. Puur voor
het plezier dus, waarbij de derde helft met de nodige biertjes en muziek is uitgegroeid tot een begrip”,
vertelt hij.
blikt hij terug. ,,Na de zomervakantie begonnen wij
met frisse moed en zijn wij
ook een team gestart in
de 35+ competitie. Iedere
twee weken een wedstrijd
en met een tegenstander
die klaar staat een goede
stok achter de deur om bij
drie druppels regen niet
meteen op de bank te blijven plakken. We zijn bovendien nog gestart aan
de beker en de competitie.
Corona kwam steeds dichterbij, ook binnen ons team
was de eerste besmetting
een feit. Inmiddels is dit al
weer maanden geleden en
hebben we sindsdien geen
bal meer aangeraakt.”
Dat heeft invloed op het

Hugo Rietveld
Hugo Rietveld (27) begon op zijn vijfde met voetballen
bij BVV Barendrecht en speelt momenteel in BVV 7. Een
hecht vriendenteam. ,,We zijn als tweedejaars B-junioren met dit team gestart. Met sommige jongens voetbal
ik al mijn hele leven, we hebben dan ook al veel met
elkaar meegemaakt”, zegt hij.

Het contact is echter gebleven, bijvoorbeeld doordat
een deel van het team gezamenlijk andere sporten
heeft opgepakt. ,,Hardlopen en wielrennen bijvoorbeeld. Zelf ben ik wat
meer gaan tennissen en
doe dit ook af en toe met
mijn teamgenoten. Leuk om

Jeroen Nagtegaal

Marcel Seltenrijch

Het jaar 2020 stond voor
Barendrecht 12 in het teken van corona. ,,Een
jaar om gauw te vergeten!
Na de eerste golf hebben
wij nog wat wedstrijden
kunnen spelen, waarvan
een aantal in aangepaste vorm. Afstand houden,
teams verdeeld over twee
kleedkamers en na de
wedstrijd geen drankje
in de kleedkamer. Kortom, totaal anders dan
wij gewend zijn. Maar
dat mocht de pret niet
drukken, we konden in
ieder geval voetballen.
Helaas konden we de
competitie niet uitspelen.
Een behoorlijke domper,
juist omdat het lekker
weer begon te worden”,

Wij vonden dat het bij Barendrecht goed geregeld
was, aangezien we daar
‘gewoon’ gebruik konden
maken van de faciliteiten.
We hebben ook bij andere verenigingen gespeeld
waarbij we ons in de regen op het veld moesten
omkleden en na afloop
ook geen gebruik mochten

maken van de kleedkamers. Dan gaat de lol er
wel een beetje vanaf”, vertelt Rob eerlijk, om er aan
toe te voegen dat er door
de kantinesluiting een stuk
gezelligheid van het voetballen in een vriendenteam
wegviel.

Jeroen Nagtegaal is al ruim 25 jaar lid van BVV
Barendrecht en begon in de E’tjes. ,,Bij gebrek aan
talent en motivatie om daar wat aan te veranderen,
heb ik al in de A-junioren een vriendenteam opgezet.
Dat heeft tot vorig jaar bestaan, al was ik zelf al enige seizoenen geleden gestopt met voetballen. Ik floot
nog wel vaak de thuiswedstrijden van het team. Nu
we allemaal de leeftijdsgrens hebben bereikt zijn we
dit seizoen van start gegaan in de Renes 35+ competitie”, vertelt hij.
teamgebeuren,
vertelt
Marcel. ,,Natuurlijk hebben jongens buiten het
voetbal contact met elkaar, maar je merkt dat
door corona de contacten vervagen. Er kan natuurlijk veel per app, mail,
telefoon of zelfs videomeetings
tegenwoordig,
maar ook dan komt het
er niet altijd van. Kortom,
hoog tijd dat we elkaar
weer op het veld treffen.
Alleen vrees ik, met de
nieuwe virusvarianten en
het vaccinatieprogramma
wat maar niet op gang
wil komen, dat het nog
wel even gaat duren. Het
zou mooi zijn als er rond
april weer wat mogelijk
is!”

Het zevende traint normaal
op dinsdagavond. Ook
konden er in 2020 nog
enkele wedstrijden worden
gespeeld. Maar dat is allemaal gestopt toen we
weer in lockdown gingen.
Dat was behoorlijk wennen, al is het onderlinge
contact niet verdwenen.
,,Zeker niet. We zitten in
een appgroep waarin we
contact hebben, maar in
de eerste lockdown hebben we ook meerdere
vrijdagmiddagborrels georganiseerd met een pubquiz”, vertelt Hugo. ,,Een
aantal jongens spreekt ook
nog regelmatig met elkaar
af. Zelf heb ik helaas niemand meer gezien sinds
de lockdown, al komt dit
ook meer door mijn werk

Dat doet Jeroen in een
ouderwets vriendenteam,
dat elkaar na jaren weer
heeft getroffen op het
voetbalveld. ,,De oor-

op de SEH. Binnenkort ga
ik bij teamgenoot Mike
langs om zijn nieuwe huisje te bewonderen, daar
kijk ik al naar uit. Daarnaast gamen veel mensen
uit het team, via deze weg
hebben we bijna dagelijks
contact. Voetbal is voor mij
niet alleen een sport, maar
ook een manier om mijn
vrienden te zien. Dat mis ik
dus wel!”
Hugo kan daarom niet
wachten om weer op het
veld te staan. ,,Ik hoop dat
het snel weer mogelijk is
om te trainen, wanneer de
besmettingscijfers omlaag
gaan. Ik ga er een beetje
vanuit dat er vanaf april of
mei weer wedstrijden zijn.”

spronkelijke kern van het
in de A-junioren gestarte
team was de afgelopen
jaren een beetje uit elkaar gevallen, want om
uiteenlopende redenen
stopten er elk jaar wel
een of twee jongens. Het
is onwijs leuk om nu weer
met elkaar te voetballen.
We heten De Bikkels, een
zelfbedachte teamnaam
die we al vanaf de start
van ons vriendenteam
hanteren - en die doorgaans overigens niet in
onze prestaties is terug te
zien!”
Na de start afgelopen
zomer konden er nog vijf
wedstrijden werden gespeeld voor de competitie weer werd beëindigd.
Die duels zorgden voor
gemengde
gevoelens.
,,We hadden verwacht
als ‘jonkies’ in de 35+
wel goed mee te kunnen
komen, maar in de praktijk blijkt dat het geen

op deze manier contact
te houden met je vrienden
en daarnaast nog een
beetje in beweging te
zijn!” zegt hij.
Hoewel Rob twijfelt of de
bal dit seizoen weer gaat
rollen, in de vorm van
een training of de Regio
Cup waarover de KNVB
nadenkt, blijft hij hoopvol
gestemd. ,,Hoop doet
leven, nietwaar? Hopelijk mogen we snel weer
een balletje trappen, zelfs
wanneer dit betekent dat
we de rest van het seizoen op het veld in de
regen moeten omkleden!”

kwaad kan als we buiten de zaterdag om ook
nog wat aan onze conditie doen! Het was in de
wedstrijden die we speelden wel improviseren,
want toen gold natuurlijk
ook dat iemand met milde klachten thuis moest
blijven. Bij één wedstrijd
hadden we echt te weinig man, toen heeft coördinator Marcel Louter
drie enthousiaste krachten
van een ander team geregeld. Prompt wonnen we
toen overigens...”
De Bikkels hielden ook
zonder voetbal contact,
omdat zij over het algemeen goede vrienden
zijn. ,,Dat loopt ook nu
gewoon door. Met een
groepje hebben we in de
zomer veel gefietst, om
ook een beetje aan de
conditie te werken. Maar
toch missen we de zaterdagmiddag, waarop
vaak spontaan plannen
werden gemaakt. Dan
zaten we op ‘het gat’ na
de wedstrijd een biertje
te drinken in de zon en
spraken we af wie er later op de dag een hapje
met elkaar zou eten. Nu
moet het allemaal toch
wat meer gepland worden”, zegt Jeroen. ,,Ik
heb nog wel de hoop
dat we tegen het einde
van het seizoen nog wel
een paar potjes mogen
spelen. Ook vorig jaar
werd het in mei allemaal
wat soepeler, dus in combinatie met de vaccinatie
hoop ik dat we weer de
mogelijkheid krijgen om
in mei en juni een paar
wedstrijden te spelen en
gezellig een biertje te
drinken voor de kantine.
We hebben spiksplinternieuwe tenues aangeschaft voor ons team, die
nog nauwelijks gebruikt
zijn. Laten we hopen dat
daar snel verandering in
komt!”

EEN DROOM
VAN EEN
SHOWROOM SALE
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BVV Barendrecht kan niet
zonder vrijwilligers!

omdat er soms fysiek wel zware klussen moeten worden
uitgevoerd. Daarom is er zeker plaats voor extra mensen”, vertelt Jan.
Niet alleen voor de werkploeg, want op dit moment bestaat er ook een vacature in de wasserij. ,,Dat gaat om
vijf dagen per week waarop je drie uur op de club bent
om trainings- en wedstrijdkleding te wassen. De wasmachines staan allemaal hier.”

Erkend leerbedrijf

Jongeren die op zoek zijn naar een leuke stageplaats,
kunnen bovendien ook contact opnemen met BVV Barendrecht. De vereniging is namelijk een Erkend Leerbedrijf,
zodat stagiaires alle ondersteuning kunnen krijgen die zij
nodig hebben. ,,Daarbij denk ik vooral aan mbo’ers die
kunnen bijdragen aan een automatiseringsproject op de
administratie, maar het is altijd mogelijk om ook met andere verzoeken contact met ons op te nemen. We denken
graag mee. De club is doordeweeks open, dus met wat
passen en meten is het qua uren altijd wel te regelen”,
vertelt Jan. Ook scholen zijn van harte welkom om hierover eens te praten. ,,Onze secretaris Piet Schadee heeft
alle expertise op dit gebied in huis. Als scholen bij ons
aangeven welke stageplekken ze zoeken, kan hij aangeven of wij die stagiaires zouden kunnen plaatsen.”

Wij ruimen onze beste showroommodellen
op dus profiteer nu van spectaculaire prijzen.
Beperkt aantallen showroom bedden beschikbaar, op = op!

Waardering

Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk om te doen, maar levert ook de nodige waardering op vanuit de club. Dat
bleek eind vorig jaar bij de boterletteractie, waarbij de
vereniging de vrijwilligers een boterletter schonk. ,,We
hebben er zo’n 450 uitgedeeld. Een aantal waarop we
trots kunnen zijn. Door de coronamaatregelen verliep het
anders dan anders. De mensen konden ze hier ophalen,
het werd een prachtig evenement. Daarbij merkte je ook
dat de vrijwilligers het leuk vonden om weer even hier te
zijn”, blikt Jan terug.

Als de redactie op een donderdagochtend in februari een bezoek
brengt aan sportpark De Bongerd, is er volop activiteit. Er wordt weliswaar niet getraind, maar de werkploeg is hard bezig op het terrein
van de voetbalvereniging. Zij spannen zich meerdere dagen per
week in om de accommodatie netjes te houden. ,,Een mooi voorbeeld
van vrijwilligers die zich voor onze vereniging willen inzetten. Dat
zijn er al heel wat, maar er is altijd ruimte voor extra handen”, zegt
Jan Versluis. Zoals iedere vereniging kan ook BVV Barendrecht namelijk niet zonder vrijwilligers!
De werkploeg

Boonsweg 7 - 3274LH Blaaksedijk
Industrieterrein Heinenoord
Tel. 0186-601355 | www.slaapboulevard.nl

Hoewel Jan binnen het bestuur officieel verantwoordelijk is voor commerciële
zaken, is hij ook betrokken
bij de aansturing van alle
werkzaamheden overdag.
,,Robert Lucas, bestuurslid facilitaire zaken, heeft
een drukke baan en is
daardoor vooral ’s avonds
inzetbaar. Daarom ondersteun ik hem”, legt hij uit.
Daarbij fungeert Jan vooral als aanspreekpunt en
coördinator. ,,Al bestiert
Arie, met zijn 68 jaar de
jongste, dagelijks de gang
van zaken voor de werkploeg. Hij is hier iedere
ochtend aanwezig”, zegt
hij. De werkploeg is van
onschatbare waarde voor
de vereniging. Met een
groep van tien tot twaalf

mensen voeren zij onderhoud aan de accommodatie uit. Zij zorgen ervoor
dat alles netjes, schoon en
heel blijft. Veel reparaties
worden zelfstandig uitgevoerd, maar bij grotere
zaken wordt ook geregeld
een beroep gedaan op
de kennis en expertise van
een aan de Businessclub
verbonden bedrijf.

Altijd iets te doen

De mannen van de werkploeg hoeven zich bepaald niet te vervelen.
De Bongerd is een open
sportpark, waarvan vrijwel
heel de dag door gebruik
wordt gemaakt. ,,En dat
brengt uiteraard werk met
zich mee, ook ad hoc.
We hebben bijvoorbeeld
pas alle doelnetten weer

vernieuwd”, zegt Jan. Veel
werkzaamheden dienen
dus zich spontaan aan,
maar de werkploeg pakt
ook langer lopende projecten aan. Rondom het
hoofdveld zijn bijvoorbeeld veel reclameborden
te vinden, die vervangen
of geplaatst moet worden.
,,Onlangs is de aanzet gegeven tot het maken van
een coffeecorner aan de
overkant van de tribune.
De fundering staat, daar
wordt binnenkort een soort
keet op gebouwd. Het is
de bedoeling dat mensen
aan die kant van het veld
daar straks in de rust even
wat drinken kunnen halen,
in plaats van in de kantine. Dat kan dan zonder
dat ze door de verplichte
looprichting gedwongen

worden om een hele wandeling te maken”, legt Jan
uit.

Een sociaal
gebeuren

Ook in een op het oog stille periode gaat het werk
voor de handige mannen
van de werkploeg dus onverminderd voort. En dat
ondanks de hoge gemiddelde leeftijd! Er is zelfs
een 88-jarige bij die indien nodig nog de handen
uit de mouwen steekt. ,,Dat
toont aan dat het ook een
sociaal gebeuren is. Hier
op de club heb je contact
met anderen, dat is natuurlijk gezellig. We zijn dan
ook heel blij mee met onze
werkploeg, maar het zou
fijn zijn om wat te kunnen
verjongen. Al is het maar

Aanmelden
Wie zin heeft gekregen om BVV
Barendrecht een handje te helpen,
is van harte welkom. Aanmelden
kan door een email te sturen naar
vrijwilligers@bvvbarendrecht.nl.
Ook eventuele vragen over stagemogelijkheden kunnen naar dit
mailadres worden verzonden.
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Hoe komt de BVV Businessclub door de
coronaperiode heen?
De impact van de coronamaatregelen op sportverenigingen is
enorm. Competities zijn stilgelegd, trainingsmogelijkheden voor
senioren zijn beperkt. Ook BVV
Barendrecht heeft daar natuurlijk
mee te maken. Dat werkt door
in alle geledingen van de vereniging, waaronder ook de Businessclub. Wim Vonk, sinds jaar en dag
voorzitter, praat de redactie bij
over de recente ontwikkelingen.
Andere blik op de
ledenlijst

Sponsoring is cruciaal voor
het bestaansrecht van een
voetbalvereniging.
Wat
zijn dan de gevolgen als
diezelfde sponsoren geraakt worden door de
coronacrisis? Een vraag
waarover Wim, die naast
het hanteren van de voorzittershamer in de Businessclub ook lid is van de commissie commerciële zaken
van de vereniging, uiteraard veel heeft nagedacht.
,,De eerste reactie is dan
natuurlijk ‘iedereen heeft
het moeilijk!’. Begrijpelijk,
maar dat vond ik ook wel
makkelijk roepen. Daarom
heb ik de ledenlijst erbij
gepakt, om die eens met
een andere blik te bekijken”, vertelt Wim. Zijn oog
viel daarbij uiteraard op
enkele branches die flink
getroffen zijn. ,,We hebben businessclubleden in
de horeca en de reisbranche, maar ook een koffieleverancier voor sportverenigingen. Zij hebben het
vanzelfsprekend
zwaar.
Dat geldt ook voor middenstanders en kappers, want
het is natuurlijk een drama
als je dicht moet.”
Overall blijft Wim echter vrij positief gestemd.
,,Hopelijk valt het voor het
grootste deel mee. We
hebben overigens wel een
gebaar gemaakt richting
onze leden die het moeilijk
hadden en om hulp vroegen. In mijn ogen hoort dat
ook zo, je bent een club. In
goede tijden, maar zeker
ook in slechte tijden. Juist
dan. Het is veel te makke-

lijk om dan maar afscheid
te nemen. Dat doen we
dus niet. Onze verbindende functie blijft eveneens
bestaan, we proberen
nog steeds om leden aan
elkaar te koppelen. Ook
online.”

Prettig sponsornieuws in coronajaar

2020 was dus geen makkelijk jaar, maar er viel wel
degelijk positief nieuws te
melden. BVV Barendrecht
mocht immers liefst twee
nieuwe hoofdsponsors verwelkomen. ,,Om te beginnen BEST Trucks. Ronald
Janssen, samen met Peter
de Bondt ook initiatiefnemer voor het Genootschap,
vond dat de club een sponsor nodig had. Daarom is
hij ingestapt. Dat is natuurlijk fantastisch”, zegt Wim.
Daarnaast is hij vol lof over
de sponsoring door BMW
Dubbelsteyn de Fonkert.
,,Samen met mijn daar
werkzame
teamgenoot
Marcel Moerkerken heb ik
een kop koffie gedronken
met directeur Toni Kohrt. De
intentie was het hoofdsponsorschap, maar al snel zeiden ze dat een mooie club
als Barendrecht die altijd
wel kon vinden. Dat vond
ik een mooi compliment.
Ze hadden wél interesse
om iets voor de recreatieve
jeugd te doen. Al die elftallen lopen nu dus met BMW
Dubbelsteyn de Fonkert op
de tenues.” Het autobedrijf
maakte bovendien nog
een mooi gebaar, door de
prestatieve jeugdteams de
mogelijkheid te bieden om
zelf een eigen sponsor te

vinden. Al met al dus prettig sponsornieuws voor de
commissie
commerciële
zaken, die vanuit het bestuur inmiddels wordt geleid door Jan Versluis.

Activiteiten op
laag pitje

Helaas doorkruiste corona wel vrijwel alle veel
geroemde activiteiten van
de Businessclub. De nieuwjaarsborrel in restaurant
De Waal ging nog door,
maar daarna werd het stil.
,,We hadden een mooi
weekend naar Duitsland
gepland rond de wedstrijd
Borussia
Mönchengladbach – Bayer Leverkusen
en toen ging de boel op
slot. Pijnlijk om daar een
streep door te moeten zetten, want dit zijn altijd fantastische trips”, blikt Wim
terug. De Businessclub had
er wel vertrouwen in dat
de problemen zouden wegebben, zodat het Villex
Wonen bedrijventoernooi
in mei wel doorgang kon
vinden. Ook dat liep helaas anders. ,,We stelden
het nog uit, maar het kwam
er niet van. Inmiddels viel
ook het golftoernooi in het
water, net als de bokbieravond. Onze laatste hoop
was de Spek & Bonenborrel, maar dat werd hem
evenmin. Heel jammer, net
als het feit dat we maar
een paar wedstrijden van
het eerste elftal konden
zien.” Wim hoopt dat de
clubliefde van de leden het

wint van het gemis van de
uitjes. Dat lijkt wel goed te
zitten. ,,De traditionele boterletters voor vrijwilligers
rond Sinterklaas hebben
we wel uitgereikt. Dat leverde een recordopbrengst
op. Daarom hebben we
ook alle sponsoren een letter geschonken, voorzien
van een mooi gedicht.”

Digitale
wijnproeverij

BVV Barendrecht kan bovendien bouwen op het
al eerder genoemde
Genootschap.
Een
groep van ondernemers, allemaal directeur/eigenaar,
die
de continuïteit van de
vereniging steunen in
de breedste zin van
het woord. Van het
eerste elftal tot de
jeugd tot algemene
zaken rond de accommodatie. ,,We
leunen
bovendien
op de knowhow van
deze ervaren ondernemers. Momenteel
zijn er zo’n 25 leden,
dat past prima naast
de
Businessclub”,
zegt Wim. ,,Op
19 februari organiseerden zij een leuke
activiteit
waarvoor
ook de BVV “Ster”
Sponsors waren uitgenodigd, namelijk
een digitale wijnproeverij. Ze ontvingen
daarbij allemaal een
pakket met wijn, kaas

en worst. Leuk, want dan
zie je elkaar weer even,
ook al is het digitaal. Dit
willen we wellicht doortrekken richting een digitale
bierproeverij voor de Businessclub.”
Hoe ziet Wim de rest van
het seizoen? ,,Ik heb er
een hard hoofd in dat er
dit seizoen nog competitievoetbal is. We denken nu
natuurlijk na over het Villex
toernooi, maar dat levert
ook twijfels op. Gelukkig

gaat de jeugd wel volop
door, dat zorgt nog voor
drukte op ons sportpark.
Mooi ook voor sponsor
Dubbelsteyn de Fonkert. Er
wordt ook nagedacht over
een leuke actie voor de
senioren, die niet mogen
worden vergeten in deze
lastige tijden. Vanzelfsprekend staat de Businessclub
altijd open voor nieuwe leden. Wie meer wil weten,
kan altijd even contact met
ons opnemen”, sluit hij af.
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Trainen in coronatijd vraagt veel
creativiteit van Richard Elzinga
Weinig perspectief

Uiteraard had trainer Richard Elzinga zich iets anders
voorgesteld van zijn eerste seizoen bij BVV Barendrecht. De door de overheid opgelegde coronamaatregelen maakten echter al in oktober een einde aan
de competitie in de derde divisie. Op het moment
van het gesprek met de redactie mocht er alleen in
tweetallen getraind worden en was er nog weinig
uitzicht op snelle verbetering. Hoe houdt Elzinga de
spelers van het vlaggenschip van de vereniging toch
fit?

Elzinga vindt het belangrijk dat zijn spelers wel
in beweging blijven, al
zijn de mogelijkheden beperkt. ,,Als ze er zijn, dan
wordt er ook echt goed
getraind. Daarover heb ik
niets te klagen. Maar als
er zo weinig perspectief
is, wordt het wel moeilijker.
De circuittraining heb je na
een tijdje ook wel gezien
natuurlijk. Mijn staf en ik
doen ons best om steeds
iets nieuws te verzinnen,
maar dat houdt een keer
op. Dan merk je dat je onbewust toch het randje opzoekt, al houden we ons
natuurlijk aan de regels”,
zegt de trainer. Een weekje ijsvrij, zoals in de koude
tweede februariweek, was
volgens hem dan ook een
welkome onderbreking.

Het enige uitje

Toen de lockdown werd
aangekondigd, stopte de
selectie meteen even met
trainen. ,,Bewust, want we
hoopten toen nog dat er
eind december weer iets

zou kunnen. Dat liep anders. Sterker nog, in plaats
van trainen in viertallen
moesten we terug naar
tweetallen”, vertelt Elzinga.
Toch gaat hij met zijn selectie nog steeds twee keer
per week het trainingsveld
op. ,,Om in beweging te
blijven, maar ook omdat
dit in deze tijd toch een
beetje het enige uitje is.”

Geen hoop op
competitievoetbal

Hoewel de KNVB nog
steeds een scenario op de
plank heeft liggen waarin
de competitie wordt hervat, heeft Elzinga die hoop
wel opgegeven. ,,Dat is
niet realistisch. We proberen de groep fit te houden,
maar dat is iets anders dan
wedstrijdfit. Daarvoor heb
je minimaal zes weken
een normale voorbereiding nodig, anders vrees
ik voor blessures. Maar op
dit moment zitten we tot
begin maart nog met een
avondklok, dus ik kan me
niet voorstellen dat daarna
alles weer mag”, stelt hij.

,,Natuurlijk is dat jammer,
maar dat geldt voor iedereen. We draaiden een
goede voorbereiding en
na de start in de competitie
en de beker was het gevoel goed. In die periode
van twee, drie maanden
bleek wel dat de klik aanwezig is. Daarom waren
de club en ik er ook snel
uit bij de gesprekken over
contractverlenging.”

De toekomst

Elzinga staat dus ook volgend seizoen weer voor
de groep. Met een schuin
oog kijkt hij al naar het
nieuwe seizoen, maar vanzelfsprekend hoopt hij dat
er in deze jaargang toch
nog een beetje gevoetbald kan worden. ,,Het
zal in stapjes moeten gebeuren, misschien kan er
dan steeds iets meer. Er bestaan mooie plannen voor
een Regio Cup. Ik ben er
al blij mee als dat haalbaar is. En dan krijgen we
komend seizoen hopelijk
weer een normale competitie”, sluit hij af.

In de kantine van BVV Barendrecht is altijd iets te doen!
Op een gemiddelde zaterdag vol thuiswedstrijden krijgt BVV Barendrecht al snel zo’n duizend mensen over de vloer in de kantine. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat zij
worden voorzien van een drankje en een hapje. Al een jaar of tien is Jan Kooiman samen
met Tony Schippers degene die dit in goede banen moet leiden. ,,We hebben niet te klagen
over de kantinebezetting, maar extra handjes zijn altijd welkom”, vertelt de supervrijwilliger.
Gepuzzel op de achtergrond

Jan steekt gemiddeld zo’n 32 uur per week
in BVV Barendrecht en is dagelijks op De
Bongerd te vinden. Het levert hem niet alleen een loopje op, er is ook altijd wat te
doen. ,,Het bijvullen van de koelkasten,
bestellingen opnemen en doen, leveringen
opbergen, schoonmaken, voorbereiden”,
somt hij slechts een deel van de werkzaamheden op. De kantine is doordeweeks ook
geopend op trainingsavonden en voor de
klaverjassers en kaartclub. Het zwaartepunt
ligt uiteraard op de zaterdagen. Er wordt
dan gewerkt met drie shifts in de kantine en
twee in de keuken. Daar zijn steeds teams
van drie of vier vrijwilligers voor nodig. Jan
deelt hen in en maakt de roosters. ,,Dat is
soms best puzzelen, hoor. We hebben vaste mensen voor vaste dagen, die worden
aangevuld met andere vrijwilligers. Soms
begin ik een maand van tevoren al. Het
lukt eigenlijk altijd, dat is best uniek. Dan
hebben we ook nog de buitenbar bij thuiswedstrijden en de Businessclubruimte, maar
daar heb ik eigenlijk geen omkijken naar.”

Mooie groep vrijwilligers

BVV Barendrecht kan bouwen op een mooie

groep vrijwilligers. ,,We
hebben jaarlijks een etentje
met elkaar bij De Theetuin,
dan zijn er wel zo’n zeventig mensen bij. Gemiddeld
draaien zij zo’n vier tot zes
uur per week mee, al zijn
er ook een stuk of zes die
hier iedere zaterdag zijn”,
geeft Jan aan. Op de zaterdagen zijn er duidelijke
piekuren, waarin veel koffie wordt geschonken en
de keuken op volle toeren
draait. Dat gaat door tot
na de wedstrijden, als ook
het bier rijkelijk vloeit. ,,Er
zijn teams die op het veld

ternauwernood elf man opstellen, maar bij de derde
helft in de kantine ineens
uit dertig spelers bestaan”,
lacht Jan.

Versterking en verjonging

Zelf is Jan er iedere zaterdag van 7.00 tot 19.00
uur, Tony Schippers van
12.00 tot sluit. ,,Hij is mijn
rechter- én linkerhand tegelijk”, benadrukt hij. ,,We
doen het graag, maar het
zou toch mooi zijn als er
nog een derde persoon bij
zou komen. Het leeftijdsgehalte is vrij hoog, dus we
willen graag verjongen.
Nu zijn er bijvoorbeeld al
enkele stagiaires die zijn
blijven hangen, daar zijn
we erg blij mee. Er zijn
altijd handjes nodig. Zeker
in de keuken, maar ook
achter de bar!”

Lijkt het je leuk om mee te helpen in de kantine of de keuken van BVV Barendrecht?
Loop dan eens binnen of stuur een mail naar
vrijwilligers@bvvbarendrecht.nl.
Vanzelfsprekend denkt Jan graag mee over een
indeling die past bij de beschikbaarheid!
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BVV Barendrecht geeft
de keepersopleiding een
impuls
Impuls
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 steigerbouw.
Laanweg 6 | 3208 LC Spijkenisse
T: 0181 - 62 77 73 | info@mundo-steigers.nl
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Buiten is het nieuwe binnen! Rol- of vouwgordijnen
stof of leer? Ook voor uw boot of loungeset!

Nieuw interieur, zelfde bank! PVC of tapijt?
Binnen en buiten zonwering Deze stoel zit zo lekker!
Kies uw eigen stijl! Diverse merken

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden
zijn wij op zoek naar:

Een allround timmerman
Wij zoeken iemand met voldoende werkervaring,
een goede beheersing van de Nederlandse taal,
goed overweg kan met particuliere klanten, geen 9-tot-5
mentaliteit heeft en beschikt over een rijbewijs B.

Meubelstoffering
Uw meubels volledig naar uw wens!
Het kan voorkomen dat u zo gehecht bent geraakt aan uw
meubels dat u deze liever niet vervangt. In zo’n geval is het
mogelijk om uw bank of stoel te herstofferen.
Naast herstofferen van meubelen is het uiteraard ook
mogelijk om nieuwe meubelen op maat te laten stofferen,
volledig aangepast aan uw wensen.

Voor elke soort vloer!

Vloeren
Is uw huidige vloer aan vervanging toe of wilt u graag een
vloer plaatsen in uw nieuwbouwwoning?

Wij bieden een afwisselende baan, waarin je zelfstandig
en in teamverband aan de slag gaat en uiteenlopend
timmerwerk verricht aan onder meer daken, gevels,
ramen en deuren. Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals een auto van de zaak.
Interesse? Stuur een mail met je cv en motivatie
naar info@timmerbedrijfschaap.nl

Een nieuwe look!

Kiest u juist voor een strakke pvc-vloer voor een moderne
woning of heeft u liever een klassieke woning met
vloerbedekking? Naast kleur en soort is het ook van belang
waar de vloer voor dient.
Vloeren zijn een belangrijk onderdeel van uw woning.
Onze medewerkers adviseren u graag met het kiezen
van de juiste vloer.

Raamdecoratie
Hierdoor creëert u eenheid in uw woninginrichting en is
raamdecoratie op maat geschikt voor iedereen!
Raamdecoratie is zoals de naam al zegt decoratief.
Naast decoratie regelt u hiermee de lichtinval en geeft
het u de gewenste privacy in huis. Bij raamdecoratie wordt
al snel alleen gedacht aan gordijnen, maar ook lamellen en
jaloezieën vallen hieronder.
Robert Broekers stofferingen helpt u graag uw wensen
werkelijkheid te maken.
Kom eens een kijkje nemen in onze winkel!

meubelstoffering

woningstoffering

Barendrecht hoopt dat de
De impuls aan de keepersopleiding sluit aan bij de
visie die Barendrecht voor
de jeugd heeft, namelijk
het creëren van de beste
voorwaarden voor een
optimale voetbalontwikkeling. ,,Wij waren van mening dat het goed zou zijn
om nog meer aandacht te
besteden aan de opleiding
van keepers. Dat kan bijvoorbeeld door een doorlopende leerlijn op te zetten, waarin eenduidigheid
bestaat in de manier van
trainen. Ook is het belangrijk om de trainers meer met
elkaar te laten trainen, zodat ze ook van elkaar kunnen leren”, stipt Rob aan.
Hij noemt het een voordeel
dat het al goed gesteld
was met de keepers binnen de jeugd van Barendrecht. Alle teams hebben
een doelman, ze krijgen
allemaal keeperstraining
en in de oudste selectieteams staan veel ‘eigen
jongens’ tussen de palen.
,,Maar we denken dat er
mogelijkheden zijn om de
opleiding nog verder te
verbeteren, bijvoorbeeld
ook door een kwaliteitsimpuls aan de breedtesport
te geven en het keepersvak
aantrekkelijker te maken.
De komende jaren rollen
we het plan, dat breed
wordt gedragen onder de
keeperstrainers, verder uit.”

Enthousiast team

Voor iedere woonstijl!
scheepsstoffering

projectstoffering

Winkel: Pascalweg 135 - 137 3076 JN Rotterdam
Contact: T 010 419 45 20 E info@robertbroekers.nl

www.robertbroekers.nl

Dat doet Rob uiteraard niet
alleen. Hij wordt ondersteund door zijn zoon Vasco, maar ook door Arek
Jamrog. ,,Ook mag in dit
verband de rol van Sieg
Verzendaal en Geert-bram
Steijn niet onderbelicht
blijven. Zij trekken binnen
Barendrecht al jaren de
kar als het gaat om het

geven van een gedegen
opleiding aan de jonge
keepers”, benadrukt Rob.
Daarnaast leveren Rachid
Adbaili, Michael Nab en
Chris Monden een belangrijke bijdrage en is
Destiny Snoek aangesteld
als keeperstrainster voor
de dames. ,,Zij heeft dit
buitengewoon goed opgepakt en verzorgt prima
trainingen!”

naar voren te duiken als de
bal in de hoek komt. Met
een foto of tekening willen
we dit ook wel eens uitleggen.” Richting de toekomst
hoopt Rob ook in systeem
te kunnen trainen en spelen
met de keepers, maar door

Keepen is een vak op zich. Niet voor niets wordt
er bij vrijwel alle voetbalclubs met gespecialiseerde
keeperstrainers gewerkt. Bij BVV Barendrecht is dat
niet anders. De vereniging gaat zelfs nog een stapje
verder, want sinds dit seizoen is Rob Hoppe aangesteld als Hoofd Keeperstraining. In die functie is
hij, samen met een aantal andere enthousiaste trainers, verantwoordelijk voor de keepersopleiding. Zij
stelden een ambitieus plan op met een aantal interessante doelstellingen. ,,Het is ons streven om een
doelman uit de eigen gelederen onder de lat van het
eerste elftal te krijgen”, zegt Rob.

Invulling van de
trainingen

Er bestaat een heel schema
voor de keeperstraining,
ingedeeld per leeftijd.
Daarin is standaard opgenomen dat de keepers
tijdens de eerste training
van de week starten met
drie kwartier specifieke
keeperstraining. Daarna
sluiten ze aan bij hun eigen team. Ook worden ze
bij de tweede en eventueel
derde training eerst ‘warm
gezet’ in de vorm van basisprincipes. ,,Dat doen
we vooral om blessures te
voorkomen. In het verleden
moesten keepers wel eens
direct de afwerkvorm of
het partijspel in, terwijl ze
nog geen bal gevangen
hadden”, legt Rob uit. De
keepers krijgen diverse
basisprincipes aangereikt,
zoals onderhands en bovenhands pakken van de
bal. ,,Onderhands klem je
de bal met twee handen,
waarna je hem op je buik
of borst drukt. Bovenhands
maak je een kommetje met
je handen en houd je de
duimen achter de bal. Verder besteden we veel aandacht aan de keepershouding en het werken op de
voorvoeten, zodat je makkelijker naar links en rechts
duikt. Tot slot proberen we
de keepers al heel jong
aan te leren om schuin

de coronabeperkingen is
dit nog niet aan bod gekomen.

Een eigen keeper
in het doel bij het
1e elftal

De keeperstrainers willen
de jeugdkeepers met veel
enthousiasme, plezier en
kennis opleiden en hen zo
goed mogelijk begeleiden.
Het zou natuurlijk prachtig
zijn als dit uiteindelijk de
toekomstige keeper van
Barendrecht 1 oplevert.

In dat kader heeft Rob
ook al een goed gesprek
gevoerd met Martin van
Wingerden, sinds jaar en
dag de keeperstrainer van
het eerste. ,,Wij hopen gebruik te kunnen maken van
zijn expertise. Hij loopt al
lang rond bij de selectie
en kan ons uitleggen dat
het een stevige weg is
om het eerste te bereiken.
Maar dat wordt dan een
mooie uitdaging voor ons
als trainers en natuurlijk de
keepers zelf”, sluit Rob af.

Over Rob Hoppe

Rob genoot zijn opleiding bij het roemruchte SVV in
Schiedam. Hij keepte altijd in eerste (jeugd)teams
en kreeg op jonge leeftijd al veel keeperstrainingen.
Destijds vrij uniek, gelukkig nu enorm verbeterd. Na
zijn eigen loopbaan startte Rob met het assisteren van
Bas van Noortwijk. De ex-prof en teammanager van
Feyenoord was destijds keeperstrainer bij SVV. Rob
volgde zijn opleiding bij de vermaarde Frans Hoek,
waar hij ook zijn diploma als keeperstrainer behaalde.
Sindsdien werkte hij met veel trainers samen, zoals Gijs
Zwaan, Henk Salari en John de Wolf.
Zijn hart lag echter altijd bij de jeugd. ,,Jarenlang heb
ik zes dagen in de week, van maandag tot en met
zaterdag, jeugdkeepers getraind. Een jaar of vijf dan
ook nog op zondag voor de keepersschool die ik met
Fred Scheffers heb opgezet. Dat geeft wel aan dat ik
er veel plezier aan beleef!” vertelt hij. Gevraagd naar
keepers die hij zelf goed vindt, komt hij met drie namen
op de proppen: Hans van Breukelen, Edwin van der
Sar en André Onana. ,,Echte toppers, met excuus voor
alle namen die ik nu niet genoemd heb!”

Rechts Rob Hoppe met zoon Vasco

uiteraard eveneens tot de mogelijkheden.

B
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BusinessledenBVV BARENDRECHT
at uitsluitend wordt verstrekt aan kleinschalige
Ron Hoppema

ht en betrokkenheid
centraal staan.
Businessclubleden
over het jaar
astomlijnde protocollen maar wordt een uitvaart
2020
grijke; Beoordeling vindt plaats door nabestaanden zelf.
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Daarin kreeg iedereen te maken met de impact van
te.
het coronavirus. Voor de leden van de Businessclub van BVV Barendrecht was dat niet anders. SpeWij worden gewaardeerd met een

9,7

ciaal voor deze krant gingen wij in gesprek met een aantal van hen. Hoe hebben zij het afgelopen
jaar ervaren? En hoe blikken ze vooruit richting 2021? Dat leverde eerlijke verhalen op, waarin
het niet alleen rozengeur en maneschijn is.

Eric Mastenbroek
Eric Mastenbroek van Mastenbroek Uitvaartverzorging is al sinds 2010 lid van de Businessclub. De betrokkenheid bij de vereniging
bestaat echter al veel langer. ,,Dat is in 1996
begonnen via onze zoons Ruben, Daniël en Lucas. Zij hebben allemaal bij BVV Barendrecht
gevoetbald, Daniël doet dat nu nog steeds in
een vriendenteam”, vertelt hij. ,,Om de club
te steunen zijn wij sponsor en businessclublid
geworden. Wij zijn veel aanwezig rondom de
wedstrijden op de Bongerd. Omdat wij inmiddels voor heel wat mensen iets betekend hebben, is het vaak prettig om elkaar even onder
andere omstandigheden te ontmoeten. Daarnaast is de BVV voor ons vaak een welkome
afwisseling ten opzichte van ons werk.” Zelf
voetbalde Eric tot zijn 45e in de 35+ competitie
bij BVV Barendrecht, maar zijn eerste stappen
op het veld zette hij bij het Rotterdamse COAL.
Hij heeft 2020 als een bijzonder jaar ervaren. ,,Zeker ten tijde van de eerste
lockdown waren de mo-

gelijkheden tot het verzorgen van een uitvaart zeer
beperkt. Dit hebben wij als
de moeilijkste periode voor

nabestaanden ervaren”,
herinnert Eric zich. ,,Nu
zijn er enkele uitzonderingen voor uitvaarten en kunnen wij binnen de regels
en richtlijnen zoeken naar
een passend en waardig
afscheid. Het lastige daarbij is dat op iedere locatie
de richtlijnen van het RIVM
op eigen wijze worden geïnterpreteerd.
Voor ons betekent het dat
wij afhankelijk zijn van de
mogelijkheden en ruimte

die ons geboden wordt in
een crematorium of op een
begraafplaats,
daarom
zoeken we nog wel eens
naar een alternatieve locatie waar wij een betere
invulling kunnen geven aan
het afscheid.”
Voor het overige houdt
Mastenbroek Uitvaartverzorging zich aan de richtlijnen. ,,Maar we gaan
wel persoonlijk naar nabestaanden toe om alles
te bespreken en doen niets
op afstand. In onze visie
is er namelijk niets zo belangrijk als persoonlijke
aandacht. Die schenken
wij dan ook, want we
verliezen nooit uit het oog
wat het is om de uitvaart
van iemand die je lief is te
moeten regelen. Wanneer
er onderling voldoende
afstand en rekening met elkaar wordt gehouden moet
dit geen probleem zijn.
Ook in 2021 zullen wij,
binnen de mogelijkheden,
nabestaanden zo goed
mogelijk bijstaan. En wat
betreft de ontwikkelingen
rond het coronavirus, zit er
zit niets anders op dan af
te wachten…” sluit Eric af.

Rob Olivier
Een van de trouwste leden van de Businessclub is ongetwijfeld Villex. Rob Olivier werd
met zijn bedrijf namelijk al in 2007 lid. ,,Dat
verliep destijds via de accountmanager van
de ABN AMRO Bank. Hij vertelde dat het
een erg gezellige businessclub was, waarin
gezelligheid net zo belangrijk was als het
ontmoeten van mensen. Inmiddels zijn we
met Villex ook al tot tevredenheid lid van het
Genootschap van de BVV”, zegt hij.
Rob heeft ook affiniteit met voetbal. ,,In mijn jeugd
en eerste seniorenjaar voetbalde ik bij HBSS en later PPSC. Nadat ik zowel zakelijk als privé naar Barendrecht verhuisde, ben ik gaan voetballen voor het
Businessclubteam op de woensdagavond en voor de
Veteranen op de zaterdag. Ik sta nog altijd op de lijst,

maar om verschillende redenen komt het niet meer
tot voetballen. Een van die
redenen is het feit dat het
team van mijn zoon bij
Smitshoek een coach nodig had.”
Zoals eigenlijk voor iedereen, was 2020 ook voor
Villex een bijzonder jaar.
Niet zozeer op zakelijk
vlak, maar wel door de
veranderde
werkwijze.
,,Wij verhuren woonruimte
en op dat vlak is er geen
teruggang geweest in omzet. Wel is iedereen thuis
gaan werken en vinden
vergaderingen plaats via

Teams”, legt Rob uit.
,,Overigens heeft die
manier van werken niet
alleen nadelen, maar ook
wel voordelen. Niet meer
overal naar toe moeten
rijden levert bijvoorbeeld
tijdwinst op. Het is natuurlijk wel vervelend dat de
vrijdagmiddagborrel en
personeelsuitjes die we
regelmatig organiseren
niet kunnen plaatsvinden
of digitaal moeten worden gedaan. Ik verwacht
dat we ook dit jaar voorlopig nog wel met de
coronaregels te maken
zullen hebben.”

Hoewel Ron Hoppema zelf nooit voetbalde,
is hij wel al zo’n vijf jaar lid van de Businessclub met RHM Projecten. De reden waarom
hij nooit in clubverband tegen een bal trapte? ,,Ik kan slecht tegen mijn verlies”, zegt hij
lachend. ,,Wel heb ik acht jaar aan judo gedaan en 25 jaar gebokst. Mijn lidmaatschap
van de businessclub kwam voort uit de wens
om meer naamsbekendheid te creëren onder
Barendrechtse ondernemers.”
De coronacrisis hield het jaar 2020 in een stevige
greep. Met RHM Projecten, dat onder meer is gespecialiseerd in levering en montage van systeemwanden en
-plafonds en ook als professioneel partner optreedt bij
volledige metamorfoses van kantoren en gebouwen,
merkte Ron daar echter niet heel veel van. ,,Gelukkig
hebben wij er geen last van gehad. In de bouw liep
alles gewoon door. Weliswaar werd er soms werk uitgesteld, maar dat heeft niet voor problemen gezorgd.”
Voor 2021 is hij dan ook positief gestemd. ,,Zoals het
er nu uitziet, gaan we een heel goed jaar tegemoet.
Er zijn al veel aanvragen gedaan, waarvan zeker een
flink aantal onze kant op gaat komen. Maar verder
ben ik wel klaar met al dat gedoe, hoor. Gewoon
weer eens een biertje doen, een hapje eten en lekker
naar de voetbal lijkt mij na al die tijd wel weer leuk!”
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Wim Milder
Het lidmaatschap van de Businessclub van
Axoft bestaat uit meerdere perioden. Na een
korte onderbreking trad de specialist in IT &
Telecom dit jaar weer toe. ,,Het is een actieve
club met leuke, nieuwe mensen. Daarnaast is
het goed voor ons netwerk”, verklaart Wim
Milder, Business Development Directeur.
Zelf trapte Wim tegen de
bal bij het Rotterdamse
Overmaas, tot een kruisbandblessure daar een tijdelijk einde aan maakte.
,,Niet dat er een groot talent aan mij verloren ging
hoor,” zegt Wim bescheiden. ,,Als speler kon je
mij vergelijken met de keiharde verdediger Pepe in
zijn Real Madrid-tijd. Nadat mijn zoon Rick ging
voetballen, hebben ze
me overgehaald om zelf
ook weer te beginnen bij
de 35+ competitie van
de BVV. Met mijn toenmalige werkgever Broekman
richtten we een team op,
dat we ook aangekleed
hebben. Mijn comeback
was echter nog korter

dan die van Arjen Robben
deze zomer. Welgeteld
tien seconden na de aftrap
scheurde ik in mijn zelfde
knie de andere kruisband
af… Daarna heb ik dit
team als teameigenaar,
sponsor en technisch directeur nog wel naar enorme
hoogtes weten te brengen!”
Vanzelfsprekend kreeg ook
Axoft te maken met de invloed van corona. ,,Daarom werd het een bijzonder
jaar, dat na een mooie
start half maart abrupt ten
einde kwam. Met Axoft IT
& Telecom hebben we in
de daaropvolgende periode iedereen geholpen
met de versnelde digitalise-

Nico Lotte
Nico Lotte is met Partycatering Barendrecht nu vier jaar lid
van de Businessclub.
,,Ik heb me aangesloten na een gesprek met Richard
Poulisse. Door mijn
lidmaatschap hoopte ik wat meer klanten te
trekken uit de regio Barendrecht. Zelf heb ik
ook een voetbalverleden, maar wel bij een
andere club. Tot mijn 25e speelde ik voor het
Rotterdamse DCL. Dat staat voor De Charloissche Leeuw. Ik zat daar in het vierde elftal, een echt vriendenteam”, vertelt Nico.
De branche waarin hij werkzaam is, werd in 2020
hard geraakt door de coronacrisis. Ook Nico ontkwam hier helaas niet aan. ,,Als event-cateraar ben
ik enorm getroffen. Op een enkele activiteit na is mijn
bedrijf noodgedwongen al maanden gesloten. Het is
daarom een overlevingsjaar getroffen”, zegt hij. Voor
2021 voorziet Nico hetzelfde sombere beeld. ,,Door
de opkomst van de derde golf ziet het er zeker niet
beter uit. Daarom heb ik weinig verwachtingen. Dat
komt mede doordat wij, zelfs als de coronacrisis op
z’n retour is, met een volledig lege agenda moeten
beginnen.”
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Richard Kalisvaart

Jan de Blok
Hoek en Blok is een van de trouwe leden van
de Businessclub. Jan de Blok, een van de
directeuren van het accountants- en belastingadviseurskantoor, moest zelfs in de boeken duiken om terug te vinden wanneer het
lidmaatschap is begonnen. ,,Dat zal zo vanaf
2007 zijn geweest”, zegt hij. ,,We zijn lid geworden om verschillende redenen. Allereerst
zijn we voetballiefhebbers, maar daarnaast is
BVV een prachtige vereniging en dragen we
sportverenigingen in onze regio een warm
hart toe. Tenslotte is het een heel mooie, goede businessclub waarvan we uiteraard graag
onderdeel willen uitmaken.”

ring, zodat iedereen thuis
kon werken. Ondanks de
moeilijkheden hebben we
er toch een mooi, positief
jaar van weten te maken
met veel nieuwe IT & Security-klanten”, legt hij uit.
Ook wijst Wim op een
mooie actie waarbij Axoft
met de collega’s betrokken
was. ,,Daarbij maakten
we beeldbellen met (klein)
kinderen mogelijk voor
ouderen in de zorg- en
verpleeginstellingen. Een
groot succes. Er zijn zo’n
1250 tablets in heel Nederland uitgerold (in samenwerking met andere
partners in het Helpdigi-

Jan, die tot drie jaar geleden nog bij de veteranen
van WFB voetbalde en in
het verleden selectiespeler bij vv Stellendam was,
noemt 2020 terugblikkend
een raar jaar. ,,De accountancy en financiële dienstverlening heeft weliswaar
in mindere mate last van de
pandemie, maar we hebben vele relaties en klanten
in de getroffen sectoren die
we op alle mogelijke manieren proberen te ondersteunen en te helpen”, legt
hij uit. ,,Daarnaast hebben
we de verantwoordelijkheid voor de gezondheid
van onze ca. 150 medewerkers. Daar hebben we
de nodige maatregelen
voor genomen, zodat we
onze dienstverlening toch
kunnen blijven uitvoeren.”
Hij verwacht dat we in
2021 nog wel een tijdje
met de coronaperikelen
moeten omgaan. ,,Mijn
inschatting is dat we tot na
de zomer dezelfde situatie
houden, met veel onzekerheid. Hopelijk kunnen
we daarna in een aantal
stappen snel weer terug
naar een meer normale
maatschappij, waarbij het
vooral voor de vele ondernemers in de sectoren die
door de lockdown hard
getroffen zijn, te hopen
is dat zij weer snel open
kunnen en het hoofd boven
water kunnen houden!”

taal initiatief), waardoor
een kleine 20.000 ouderen er gebruik van kunnen
maken.” Zakelijk gezien
verwacht Wim dit jaar
met Axoft weer veel (nieuwe) klanten blij te kunnen
maken met altijd beschikbare, altijd up-to-date en
veilige werkplekken en
ondersteunende diensten.
,,Onze klanttevredenheid,
nu NPS +38, willen we
nog verder omhoog brengen. Daarnaast verwacht
ik dat we snel weer leuke
dingen kunnen doen en
het leven weer zo goed
als normaal gaat worden.
Blijf gezond!”

Binnen de Businessclub is Marco van
der Leer al heel wat
jaren een vertrouwd
gezicht. De mede-eigenaar van Gouweloos Techniek is al
tien jaar lid. ,,Ik ben
er in eerste instantie
bijgekomen om te
netwerken. Maar dat
groeide al snel uit tot
een gezellig uitje ter
ontspanning na een
drukke werkweek”,
vertelt hij. Zelf voetballen heeft Marco
nooit gedaan. Zijn
zoon echter wel.
,,Hij zat nog bij De
Bongerdjes toen ik
aansloot bij de Businessclub.”
Binnen de Businessclub
staat Marco inmiddels bekend als ‘de uitjesman’.
Een rol die in 2020 op
een laag pitje kwam te
staan door de coronaperikelen. ,,Vanaf februari
heb ik al geen BC-uitjes
meer kunnen organiseren. Gezellig ergens een

Wie denkt aan businessclubleden van het eerste uur, denkt zeker aan Kalisvaart Zonwering.
,,Volgens mij ben ik al sinds het begin lid, maar
vraag me niet hoe lang dat dan exact is”, zegt
Richard Kalisvaart lachend. En dat terwijl het
zeker niet vanzelfsprekend was dat hij zich zou
aansluiten bij de businessclub van een voetbalvereniging. Zelf voetbalde Richard immers
nooit. ,,Ik deed aan waterpolo bij ZPB en aan
vechtsporten, bij de legendarische Ad Jiskoot.”
Hij viel destijds echter voor het verhaal van de
BVV Businessclub en dat bevalt goed, want hij
is nog steeds een trouw lid.

Het jaar 2020 zorgt voor gemengde gevoelens bij Richard. ,,Het bracht mij enorm veel werk. In die zin kan ik
dus wel stellen dat corona voor ons een positieve werking
heeft. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het van mij
ook het liefst zo snel mogelijk over mag zijn. Door alle
maatregelen is er namelijk ook niets aan. Daarnaast leef
ik ook mee met collega-ondernemers die het door gemiste
inkomsten wel heel zwaar hebben”, zegt hij.
Richard kijkt dus al, net als zovelen, uit naar de dag waarop alles weer terug bij het oude is. ,,Mijn verwachting is
dat het leven richting het einde van het jaar weer aardig
op de weg terug is.” Tot die tijd hoeft hij in elk geval
niet stil te zitten, want de agenda is al behoorlijk gevuld.
,,2021 is voor mij gelukkig inderdaad gestart met heel
veel werk”, sluit hij af.

Marco van der Leer

biertje doen was ook haast
niet meer mogelijk. Dit is
wel een gemis”, stelt hij.
,,Zakelijk hebben wij er
ook last van, kantoorrenovaties en verbouwingen
op scholen liggen nu bijna
geheel stil. Ook voor ons is
het dus wachten op betere
tijden.”
En of we die snel kunnen
verwachten? Marco heeft
zijn twijfels. ,,Privé zullen
we tot zeker de zomervakantie weinig kunnen doen

en na de zomervakantie
verwacht ik ook zeker
niet dat alles weer kan.
Dat duurt mogelijk nog
tot begin volgend jaar”,
denkt hij. ,,Zakelijk gezien ben ik wat positiever
gestemd. De markt zal
wel weer gaan aantrekken. We zullen nog even
moeten volhouden, maar
er komen echt weer goede tijden aan! En op dat
laatste moeten we maar
een biertje nemen, toch?”

B

16

Het werd een gezellige
avond, waarin de teams
de hersens lieten kraken
om de antwoorden op de
vragen te bedenken. In
de pauzes konden zij via

D EN H A A G

PAY R O L L & H R S E R V I C E S

•

De reacties waren stuk
voor stuk enthousiast. Niet
alleen door de overheerlijke producten, maar ook
de gezelligheid werd geroemd. Juist in deze toch

lastige tijden was het
leuk om weer eens bij te
kunnen praten. Hoewel
we er allemaal natuurlijk
naar snakken om elkaar
weer echt te treffen, zal
het niemand verbazen
als een nieuwe traditie is
geboren!

digitale kamers bovendien
even bijpraten met andere
leden. En dat alles vanuit
de eigen huiskamer, ideaal.
In totaal is er 700 euro
bijeengebracht. Onlangs
werd de cheque met dit
bedrag symbolisch door
de quizmasterT overhan-

digd aan voorzitter Wim
Nienhuis. Vanwege het
grote succes staat er voor
12 maart een volgende
editie gepland. Ook de
livestream treedt hopelijk
snel in werking.

AM STERD AM

door de medewerkers van
Wijnhuis 167.

De vereniging heeft namelijk de wens om de
wedstrijden van de eerste teams, die inmiddels
weer zijn gestart, via een
livestream zichtbaar te
maken. Publiek is immers
nog niet toegestaan vanwege de coronaregels.
Daarom werd aan de
deelnemende teams een
klein bedrag aan inschrijfgeld gevraagd. Tevens
konden er borrelboxen
worden gekocht en ontstond er een spontane
actie om een bepaald bedrag in te zamelen waarvoor quizmasterT Robert
zijn hoofd kaal zou scheren. Ook dat is gelukt!

JURIDISCH ADVIES

Onderhoud, verbouw
of renovatieplannen?
Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht
T: 0180 622 925
E: info@timmerbedrijfschaap.nl

INKOOP
METAALAFVAL
ACHTERZEEDIJK 57, BARENDRECHT
HAL 12 - 010 415 17 75

BARENDRECHT

•

Vooraf werd een zeer
smakelijk
proefpakket
met mooie wijnen van
Wijnhuis 167 en ander
lekkers bij de deelnemers bezorgd. Het was
de bedoeling dat alle
deelnemers om 20.30
uur inlogden op Zoom.
Behalve het proeven van
de diverse wijnen was
er ook een leuke quiz en
kreeg iedereen uiteraard
gelegenheid om online
bij te praten. De deelnemers proefden onder
meer vier lekkere witte
wijnen en vier heerlijke
rode wijnen. Ze konden
een cijfer geven op het
scoreformulier en de best
beoordeelde wijn indien
gewenst bestellen. Het
proeven gebeurde op
een echte kennerswijze,
die hen werd aangeleerd

Op vrijdag 29 januari organiseerde ZPB een online pubquiz. Dit
deed de zwem- en waterpolovereniging niet alleen om de leden
een gezellige avond te bezorgen, maar ook om geld in te zamelen
voor een livestream. Het werd in alle opzichten een groot succes!

•

Het werd hoog tijd elkaar weer eens in de ogen te kijken… Die
gedachte leefde bij een aantal bestuursleden van het Genootschap
BVV. Daarom organiseerden zij op vrijdag 19 februari een digitale
proeverij voor de “Ster” sponsoren van de voetbalvereniging. Volledig coronaproof, want iedereen zat thuis, maar wel een ideale
gelegenheid om elkaar weer eens te spreken.

Succesvolle online pubquiz bij ZPB

ROTTERDAM

Digitale proeverij voor “Ster” sponsoren
BVV Barendrecht

A C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

www.timmerbedrijfschaap.nl

WWW. A B CA CCOUNTA NTS. NL
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A&M Recycling over 2020
Op pagina 42 en 43 van deze krant kwamen al diverse leden van de Businessclub van BVV Barendrecht aan het woord. Ook Leen Blijleven heeft
namens A&M Recycling onze vragenlijst beantwoord. De specialist in het
verwerken van afval tot een nuttige grondstof is al geruime tijd businessclublid. ,,We hebben een vestiging aan de Achterzeedijk in Barendrecht.
Maar dat een aantal collega’s zelf bij BVV Barendrecht voetbalde of de
club vaak bezocht, speelde ook zeker een rol bij onze keuze om lid te
worden”, legt Leen uit. Zelf is hij hiervan een mooi voorbeeld, want hij
is een bekend gezocht binnen de voetbalvereniging. Logisch, want Leen
is al 25 jaar lid. Momenteel
speelt hij in de 35+ competitie.
Zoals vrijwel ieder bedrijf merkte
ook A&M Recycling de gevolgen van de coronacrisis. ,,Het
was een moeilijk jaar. Maar
met goed opletten en keihard
werken hebben we ons hoofd
boven water gehouden. Wij
hopen dan ook dat 2021 een
mooi jaar gaat worden, in goede gezondheid. En natuurlijk
hopen we ook snel weer bij de
BVV op bezoek te kunnen!” zegt
Leen tot besluit.

Schenken kan op verschillende manieren. Eenmalig of periodiek.
Maar bijvoorbeeld ook via een notariële akte. Wat voor u en
degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt onder
andere af van uw persoonlijke en financiële situatie.

Alles in stijl voor je liefste viervoeter

te

n
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NOTARIS VAN
SPREEUWEL
Net iets meer notaris.

Column

Notariskantoor Van Spreeuwel heeft zich aangesloten bij Netwerk Notarissen.
Het notariaat is net zo afwisselend als het leven zelf. Als notaris sta je in alle opzichten midden in de maatschappij.
In het kader van deze “scholen-special” hebben we vragen
over het vak notaris voorgelegd aan notaris Jos van Spreeuwel, van het gelijknamige notariskantoor Van Spreeuwel,
een kantoor in hartje Barendrecht, dat onlangs aangesloten
is bij een landelijke organisatie Netwerk Notarissen.
Wat doet een notaris?
De (kandidaat-)notaris biedt zekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt conflicten en brengt mensen bij
elkaar. Ook geeft hij juridisch advies en legt afspraken van partijen vast in een akte. De notaris
is deskundig, integer, onafhankelijk, onpartijdig en
betrouwbaar. Hij behartigt de belangen van alle
partijen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Wat vind je zo leuk aan het vak notaris?
Er zijn veel dingen die ik leuk vind aan mijn werk.
Het contact met allerlei verschillende mensen. Vooral de persoonlijke aandacht en betrokkenheid in het
leven van mensen. Je krijgt als notaris te maken met
gevoelige, emotionele, moeilijke maar ook met juist
feestelijke zaken. Het sociale aspect in het contact
met mensen op kantoor, staat bij mij hoog in het
vaandel. Onder het genot van een kopje koffie of
thee vind ik het belangrijk dat cliënten hun verhaal
kunnen houden.
Daarnaast vind ik het vakinhoudelijk ook erg interessant: het notariële recht is zo veelzijdig en biedt,
iedere keer weer, zoveel mooie mogelijkheden om
de zaken voor mensen goed te regelen. De kunst is
om hetgeen vaak ‘lastig’ te regelen valt, in begrijpelijke bewoordingen aan de cliënten uit te leggen.

voldoen. Notariskantoren die daarbij aangesloten zijn, delen hun
kennis, ervaring en
het netwerk en werken
graag samen met andere organisaties.
Zij staan open voor
alles dat nieuw is en
staan midden in de
snel veranderde maatschappij.
Netwerk
Notarissen zitten niet
in hun studeerkamer
te verstoffen, maar
nemen proactief deel
aan maatschappelijke
discussies, via kranten, radio, tv en ook
in “Den haag”. Dat
doen ze in een taal
die voor iedereen te
volgen is. Door zo te
werken, kunnen Netwerknotarissen net iets
meer essentiële waarde leveren op de kruispunten van het leven
van mensen. Vandaar
de lijfspreuk: Netwerk
Notarissen. Net Iets
Meer Notaris.

Waarom bent u aangesloten bij
Netwerk Notarissen?
Belangrijk voor mij is dat ik zorgvuldig en op een
juiste en efficiënte, voor de cliënt duidelijk zichtbare
manier met plezier mijn werk tot stand kan brengen.
Daarbij
helptkan
onze
bij Netwerk
NotaIn onzeofregio
werken
Schenken
opaansluiting
verschillende
manieren.
Eenmalig
periodiek.
rissen.
we
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goed mogelijke
en meest up-to-dacollegiale
manier, met
te informatie verstrekt. Netwerk Notarissen springt elkaar samen. Ik erdirect op iedere wetswijziging in door het houden vaar de samenwerking
van cursussen en het beschikbaar stellen van uitge- nu al als zeer prettig.
breid cursusmateriaal.
Waar staat Netwerk Notarissen voor?
Netwerk notarissen is een landelijke organisatie
van meer dan 150 notariskantoren die constant leren van elkaar en aan de hoogste kwaliteitseisen

.?
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Jos van Spreeuwel
Notariskantoor
Van Spreeuwel

Vaste vakmensen met veel kennis, korte lijnen, toegankelijk
Tip! Neem je hond mee om een jasje te passen!
advies en persoonlijk contact. Of u nou komt voor familierecht,
onroerend goed of als ondernemer; Notariskantoor Van
Is jouwSpreeuwel
huisdier
van
biedt ubang
zekerheid
voor vuurwerk..?
de toekomst.

T. 0180 61 63 88 | info@notarisvanspreeuwel.nl

www.notarisvanspreeuwel.nl
Pet Remedy
natuurlijke verdamper,

Beaphar CatComfort
Feromonen verdamper

Vaste vakmensen met veel kennis, korte lijnen, toegankelijk

