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Spaar zoveel mogelijk punten bij Jumbo van Daalhuizen! Hoe 
meer punten, hoe hoger het geldbedrag voor jouw club!

Hoe werkt deze actie?

Van dinsdag 24 januari tot en met dinsdag 7 maart 2017 krijg je bij elke € 10* aan bood-

schappen bij Jumbo van Daalhuizen, een waardebon met daarop een unieke streepjescode. 

Deze bon is 1 punt waard en is eenmalig te doneren aan een club naar keuze.  

Hiervoor is een scanzuil geplaatst in de winkel waar je via het touchscreen de punt 

direct kunt doneren aan de club van jouw keuze.

Jumbo van Daalhuizen stelt voor deze actie een bedrag van € 4000 beschikbaar. 

Wil je dat jouw favoriete club een zo groot mogelijke financiële bijdrage ontvangt? 

Aan het eind van de actie wordt dit bedrag naar verhouding verdeeld over alle gedoneerde 

waardepunten en uitgekeerd aan de deelnemende clubs.

Roep dan zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo van Daalhuizen te 

doen en te sparen voor jouw club.

* Dit bedrag is exclusief door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen,  
zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels,  
toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Spek de kas
 van je club!

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag  van 08.00 tot 20.00
Vrijdag  van 08.00 tot 21.00
Zaterdag  van 08.00 tot 20.00

 Jumbo, Hendrik Ido Ambacht, de Schoof 120

Openingstijden
Maandag: 08:00 - 20:00
Dinsdag: 08:00 - 20:00
Woensdag: 08:00 - 20:00
Donderdag: 08:00 - 20:00
Vrijdag: 08:00 - 21:00
Zaterdag: 08:00 - 20:00
Zondag: Gesloten

Jumbo van Daalhuizen
de Schoof 120
3341 EB
Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 078-6811410

www.jumbovandaalhuizen.nl

Trotse sponsor en trainer van IFC

Voorzien van o.a.
• 1.2 Dualjet motor • 6 airbags
•  ESP • Leverbaar als Auto Gear Shift (automaat) 

en AllGrip en/of Smart Hybrid 
•  Hill Hold Control & Dual Camera Break Support 

(Select en Stijl-uitvoering)

De nieuwe Suzuki Ignis 
Compleet en eigenzinnig
Rijklaar vanaf € 14.499,-
All-inclusive vanaf € 259,- p.m. 

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2016/646/ZA: 4,3 – 5,0 l/100 km; 23,3 – 20,0 km/l; CO2-uitstoot: 97 - 114 g/km. 
Prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaar maken. Private Lease op basis van 48 maanden looptijd, 10.000 km/jaar en 12 schadevrije jaren, incl. max. 
bonus/malus, btw en excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en 
gewicht. Getoonde afbeelding kan afwijken van standaard specifi caties. Drukfouten voorbehouden. 06-17 ©

Reno Autoservice 
Lelystraat 24, Sliedrecht 
Tel. 0184 – 41 16 62

Reno Dordrecht B.V.
Nijverheidstraat 65, Dordrecht 
Tel. 078 - 613 92 44 www.renoauto.nl 

Autobedrijf Gerritsen en Zn.

Een vertrouwd adres voor nieuwe en
gebruikte auto’s tegen scherpe prijzen.

Veersedijk 69-71
3341LL Hendrik Ido Ambacht

078-6812450
www.autobedrijfgerritsen.nl

Autobedrijf Gerritsen en Zn.

Een vertrouwd adres voor nieuwe en
gebruikte auto’s tegen scherpe prijzen.

Veersedijk 69-71
3341LL Hendrik Ido Ambacht

078-6812450
www.autobedrijfgerritsen.nl0141669.pdf   1 2-3-2015   12:13:18
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3340 AG  Hendrik-Ido-Ambacht
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Clubgebouw IFC, 078-6813552
E-mail: info@ifc-ambacht.nl 
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www.xebius.nl 34
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priveleaseabonnement.nl

Wegenbelasting All Risk verzekering

Reparatie & onderhoud Bandenservice

Internationale pechhulp Schadeverzekering inzittenden

Ongevallenverzekering inzittenden

n4 n4
n4 n4
n4 n4
n4

n4
n4
n4

Direct cash voor uw huidige auto

U rijdt al v.a. € 179,- p/maand

Geen bijtelling en extra kosten

priveleaseabonnement.nl
v a s t  b e d r a g  p e r  m a a n d

 Tel. 078 - 648 42 01

Extra voordelen:

Eén vast maandbedrag inclusief:

GROOT IN DE VERHUUR VAN MACHINES IN DE GROND-, WEG- EN WATERBOUW EN RECYCLING

www.gmdamsteegt.nl

Westeinde 46 • 2969 BM • Oud-Alblas • Tel 0184 69 27 67 • Fax 0184 69 21 40  
E-mail info@gmdamsteegt.nl
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Vondelstraat 5

3341 TP Hendrik-Ido-Ambacht

T (078) 682 11 63 

info@multigroenprojekten.nl

www.multigroenprojekten.nl

KPN ÉÉN WAT IS DAT NOU PRECIES?

Gorinchem
0183 64 66 66

mail@tegetelhba.nl
tegetelhba.nl

Hendrik-Ido-Ambacht
078 681 25 88

KPN ÉÉN is de zakelijke oplossing voor al uw 
bedrijfscommunicatie. Combineer de telecom & IT 
diensten die uw bedrijf nodig heeft en profiteer van 

één contract, één factuur en één aanspreekpunt 
voor een vast bedrag per maand.

TéGéTèl | HBA - officieel KPN Excellence Partner -



In mijn vakgebied, de geneeskunde, wordt heel veel 
onderzoek gedaan, plannen ontworpen en geld ge-
pompt in het herstellen van schade aan de gezond-
heid op latere leeftijd door verkeerde lifestyle. Ro-
ken, gebrek aan beweging, overgewicht en stress 
zijn dan de kernwoorden. Veel van deze interventies 
zijn weinig effectief helaas. Frustrerend voor patiënt 
en hulpverlener.

Het zou verstandig zijn om meer na te denken over de eerste 
20 jaar van het leven! Een gezonde leefstijl in die periode is 
veel effectiever dan al die latere ingrepen. Een kind opvoeden 
in een gezonde omgeving zonder roken, met goede voeding 
en stimuleren van beweging levert later vele jaren gezond-
heidswinst op.
U bewijst uw kind tussen de 4 en 14 jaar een grote dienst door 
hem/haar te laten voetballen!

Spelenderwijs wordt de motoriek verbeterd, lekker bewegen 
gestimuleerd en overgewicht voorkomen. Uw kind leert sa-
men prestaties te leveren en plezier te hebben. Voetballen als 
preventief medicijn zeg maar…..
Voetballen is voor jonge kinderen ideaal, omdat het zowel 
de algehele motoriek helpt te ontwikkelen, alsmede de co-
ordinatie en handigheid, gekoppeld aan het ontwikkelen van 
teamgeest en de noodzaak om samen te werken om iets te 
kunnen bereiken. 

Daarnaast is voetbal natuurlijk ontzettend leuk om te doen, 
niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders. 
Als toeschouwer, maar zeker ook als actieve vrijwilliger. Nuttig 
en gezellig.

Maak uw kind dus lid! Op pagina 7 ziet u onze ledenactie, 
waarbij er nog een leuk welkomstgeschenk te verdienen valt 
ook. Wat let U?

IFC staat al sinds jaren garant voor een hele goede opleiding 
voor uw zoon of dochter. De opleiding is een echt speerpunt. 
Leest u ook het interview met onze bevlogen opleiders Bryan 
Cairo en Esad Besic.

Wij zien u en uw kind graag komen bij de club!

Cees Bijl, 
voorzitter

Laat uw kind
voetballen!
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4-8-2017 Google Maps

https://www.google.nl/maps/@51.836387,4.6404532,16z 1/1

Kaartgegevens ©2017 Google Nederland 100 m 

Samen sterk Samen Verhage
Sinds kort bevinden zich in het pittoreske Hendrik-Ido-Ambacht twee vestigingen 
van franchiseformule Verhage. Eén aan het Louwersplein en de ander in 
winkelcentrum Hoog Ambacht in de Volgerlanden. Dat is dus optimaal genieten 
van de allerlekkerste belegde broodjes, frites, burgers, snacks, ijs en nog veel meer!

Hoewel de twee stores hemelsbreed nog geen 
kilometer van elkaar zijn verwijderd, is er volgens 
ondernemers Thijs (Verhage Louwersplein) en 
Hilma (Verhage Volgerlanden) van concurrentie 
absoluut geen sprake. “In tegendeel zelfs”, 
zegt Thijs. “In werkelijkheid zijn we juist heel 
goede en fijne collega’s. We proberen dan 
ook zo veel mogelijk met elkaar samen te 
werken. Dat kenmerkt de Verhage-familie.”

Zo sponsoren ze bijvoorbeeld allebei voetbalclub 
IFC Ambacht en willen ze in de toekomst 
samen een hoop leuke acties op touw gaan 
zetten. De concurrentie blijkt dus ver te zoeken. 

Eerst zien, dan geloven? Redenen genoeg om 
gauw eens langs te komen bij jouw favoriete 
Ambachtse Verhage store. Zo worden onze 
baguettes en muffins vers afgebakken en staan 
er inmiddels 9 verschillende burgers op de 
menukaart. Ook bereiden we onze kroketten 
volgens eigen, authentiek recept en bakken we 
onze premium frites altijd goudgeel en krokant. 

Zowel aan het Louwersplein als in de Volgerlanden 
staan de deuren 7 dagen per week wagenwijd 
open, voor jong en oud. Kom lekker eten in het 
restaurant of neem je bestelling mee naar huis 
en laat ons de afwas doen. Tot ziens bij Verhage!



Word nu lid van IFC!
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en wil je graag een echte 
voetballer worden, dan is IFC dé club voor jou.

IFC heeft een superopleiding voor 
jonge voetballertjes, jongens én 
meisjes en is daarnaast ook nog eens 
de gezelligste, actiefste en bovenal 
kindvriendelijkste voetbalclub van 
Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving. 
Behalve veel voetbaltrainingen en 
wedstrijden, organiseren we ook het 
hele jaar door allerlei activiteiten.

Als jij nu lid wordt van IFC, krijg je van de 
club de enige echte IFC welkomst- 
pakket om dit te vieren. 
Dit jaar in deze box
(een echte collectors item!):

1. De unieke IFC sporthanddoek
2. Een bioscoopbon van de leukste 

bioscoop uit deze regio: Landvast 
Alblasserdam 
 
 
 

3. Een menubon van de Verhage Stores 
H.I. Ambacht (Sophiapromenade en 
Louwersplein) 
 
 
 

4. Een cadeaubon van 10 euro van  
Voorwinden Zwijndrecht. 
 
 
 

5. Sportdrankje voor na de 1e training

We zien je graag bij IFC komen, de club waar 
plezier en prestatie hand in hand gaan!
Aanmelden bij IFC?

Voor meer informatie kunt u/jij bellen 
of mailen met de contactpersonen van 
de verschillende afdelingen.

Contactpersonen Jeugdafdeling: 
ledenactie@ifc-ambacht.nl
Contactpersoon Girls Academy:
Ben Bakker: 078-6821311/06-28213796 
shandunc@caiway.nl

Vanzelfsprekend zijn ook alle nieuwe leden 
boven de 12 jaar bij IFC aan het juiste adres.
De actie loopt vanaf 24 augustus tot 
1 oktober 2017.   n

Op de foto:  Joeri de Visser
Fotograaf: Onno Kemperman, Visualis
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RUIM 8.000 M2 MODE & SPORT IN ‘S-GRAVENDEEL 
KIJK OOK OP VOORWINDEN.NL



H.I.Ambacht 078 - 681 47 11 
Alblasserdam 078 - 691 39 22
www.wensveen.nl
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Verrassend persoonlijk...
Verrassend dichtbij!
Voor het beste onderhoud aan uw auto



PRESENTATIEGIDS
2017/2018

9

Het enthousiasme spat er vanaf als Bryan Cairo, als technisch coördinator verantwoor-
delijk voor de jeugdselectieteams en trainer van O19-1, en Esad Besic, trainer van O17-1, 
praten over de jeugdopleiding van IFC. Terugblikkend op het seizoen dat achter hen ligt, 
komen zij eensgezind tot de conclusie dat het grotendeels prima is verlopen. ,,Het was 
voor ons een eis om met O19 terug te keren naar divisieniveau. Dat is gelukt, waarna het 
winnen van de Dordt Centraal bokaal de kers op de taart was. Ook O17 heeft moeiteloos 
voldaan aan de doelstelling om in de middenmoot van de vierde divisie mee te draaien”, 
vertelt Cairo. ,,Helaas is O15 gedegradeerd, maar dat zagen we in alle eerlijkheid wel 
voorzichtig aankomen. De overige teams hebben allemaal goed gedraaid.”

u Lees verder op pagina 11

Een mooi podium voor iedere 

JEUGDSPELER

Bryan Cairo (rechts) en Esad Besic nemen de plannen voor komend seizoen door.



Rotterdamseweg 85 • 3332 AD  Zwijndrecht • Tel. 078 - 6209550 • info@beumer-woninginrichting.nl 

www.beumer-woninginrichting.nl

Komt u eens kijken wat voor vloer 
mogelijkheden dat er zijn. Wit u novilon of 
pvc stroken of laminaat of juist een zachte 

wolle vloerbedekking. Er zijn diverse 
uitvoeringen mogelijk.

Desso tapijt • pvc vloeren • novilon • laminaat • gordijnen vitrage • zonwering voor binnen 
plisse • rolgordijn • jalouzie • silvana hoofdkussen enz.

Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie 
en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten, 
afwasautomaten, wasautomaten en drogers.

Daarnaast hebben wij een breed assortiment kleine 
huishoudelijke apparaten én kunt u terecht voor een zeer 
uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. Onze 
specialiteit is het vervangen van inbouwapparaten.

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur
Vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur

SERVICE BURO VERSCHOOR
Veersedijk 105
3341 LL, Hendrik-Ido-Ambacht
Tel: 078 - 6814674

Reparatie en verkoop van witgoedapparaten
SERVICE BURO VERSCHOOR

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

Al sinds 1973 
     een begrip!

Noordeinde 44
Hendrik-Ido-Ambacht
Tel.: 078 - 6821645 www.benw-elektro.nl

B&W Elektro en Beveiliging is een elektrotechnisch installatiebedrijf, 
met ruim 15 jaar ervaring in het maken van complete elektro 
installaties. Wij realiseren uw complete elektro-installatie; 
ontwerpen, tekenen én installeren (o.a. elektra buiten, verbouw
en/of aanbouw, alles geheel volgens de NEN 1010).

GEEN ZIN OM TE KOKEN? Of gewoon zin in lekker 
gebakken kibbeling, lekkerbek, vers schoongemaakt 

harinkje of bijvoorbeeld een ovenmenu?

Locatie en tijden
Woensdag:  9.30  - 17.30 uur (Kort Ambacht in Zwijndrecht)
Donderdag:  9.30  - 18.00 uur (Louwersplein in Hendrik-Ido-Ambacht)
Vrijdag:  9.30  - 18.00 uur (Kort Ambacht in Zwijndrecht)
Zaterdag: 9.30  - 14.00 uur (in Zwijndrecht)
 14.30  - 17.30 uur (in Heerjansdam)

Team Van den Bor visspecialiteiten

Wij heten u van harte welkom om 
bij ons een visje te komen eten!

www.florensis.com

Florensis is een innovatief 
tweedegeneratie 
familiebedrijf sinds 1941, 
gespecialiseerd in veredeling 
van nieuwe plantengenetica 
en productie en verkoop 
van jonge planten 
en bloemzaden aan 
professionele kwekers. 
Ons assortiment bestaat 
uit eenjarigen, potplanten, 
primula’s, violen, vaste 
planten en snijbloemen. 

Florensis is gevestigd met 
hoofdkantoor en primaire 
productielocatie van ca 11 
ha. in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Florensis Cut Flowers in 
Rijsenhout is de grootste 
jonge planten leverancier 
van snijbloemen uit zaad in 
Europa.

Florensis opereert 
internationaal met onze 
verkoopkantoren in België, 
Duitsland/Oostenrijk, 
Zwitserland, Polen en Italië 
en agenten in diverse 
andere landen. Drie eigen 
buitenlandse locaties in 
Kenia, Ethiopië en Portugal 
verzorgen de productie van 
onbewortelde stekken.

If you 
want
to grow
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Aantrekkingskracht
Op de dag van ons gesprek moet de voorbe-
reiding nog beginnen, maar de trainers kun-
nen eigenlijk niet wachten. Besic heeft met 
zijn vernieuwde O17 opnieuw handhaving als 
doelstelling. ,,Daar heb ik alle vertrouwen in. Er 
zijn jongens uit B2 doorgeschoven, maar ook 
vijf spelers van buitenaf gekomen. We merken 
dat het niveau van onze opleiding aantrek-
kingskracht uitoefent op jonge voetballers in 
de regio. Ze melden zich spontaan aan. Soms 
komen ze van andere amateurclubs, maar 
ook jongens van FC Dordrecht die terugkeren 
naar de amateurs weten ons te vinden. Dat is 
leuk om te zien. Als ze meetrainen, maken wij 
altijd een praatje en vertellen over onze doel-
stellingen. Dat spreekt aan.”

Cairo herkent zich in die woorden, maar wil 
wel een misverstand uit de wereld helpen. 
,,Mensen denken soms dat wij gericht scou-
ten bij andere verenigingen, maar dat is ab-
soluut niet aan de orde. Die jongens komen 
uit zichzelf”, zegt hij. Cairo is met O19 terug 
in de vierde divisie. Hij verwacht een mooi 
jaar. ,,Afgelopen seizoen hadden we tien eer-
stejaars, die zich goed ontwikkeld hebben en 
de kern van de nieuwe ploeg vormen. Er komt 
aanvulling vanuit O17 en er is één jongen van 
een andere club overgestapt. Weinig verloop 
dus, daarom zie ik ons zeker als middenmoter 
en wellicht wel als stiekeme outsider voor het 
kampioenschap.”

Speerpunten
Cairo toont zich realistisch als hij stelt dat de 
onderbouw van de opleiding minder reden 
tot tevredenheid gaf. ,,De afgelopen jaren 
hebben we hard gewerkt om de bovenbouw 
stabiel te krijgen, dat is goed gelukt. Nu 
vraagt de onderbouw om onze inspanning en 
aandacht. Daarom is speciaal een trainer aan-
genomen om de focus op dit deel van onze 
jeugdopleiding te leggen. Hij zal onder meer 
welwillende ouders en beginnende trainers 
begeleiden.” Een keuze die volgens Besic ab-
soluut waardevol is. ,,Als recreatieve elftallen 
meedoen met de doelstellingen van de trai-
ningen bij de selectieteams, wordt het totale 
niveau van de opleiding opgetild. Dat zorgt 
automatisch ook voor meer concurrentie.”

u Lees verder op pagina 13

‘De afgelopen jaren hebben 

we hard gewerkt om de 

bovenbouw stabiel te krijgen, 

dat is goed gelukt’

Een mooi podium voor iedere 

JEUGDSPELER



Laat je dan inspireren op 
de Woonboulevard Sliedrecht

A15, afslag 24 en je bent er!     Altijd GRATIS parkeren  

WWW.WOONBOULEVARDSLIEDRECHT.NL

0104464.pdf   1 6-6-2013   11:09:37

Best stainless steel services to answer your needs. Whether it is hollow sections, I-beams, flatbars 
or custom made single pieces, we deliver customised solutions to you. The strength is in 

foundation that is built by trust, understanding, collaboration and steel.

www.stalatube.com

20x20x1.2 - 300x300x12 mm
30x20x1.2 - 400x200x12 mm
40 - 80x10 and 100 - 120x20 mm

Customised press brake hollow 
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Uiteindelijk wil IFC de eigen jeugdspelers na-
melijk een mooi podium kunnen bieden en 
hen een kans geven in een eerste elftal. Vanwe-
ge het hoge niveau van zondag 1, dat ook dit 
seizoen weer in de hoofdklasse actief is, werd 
enkele jaren terug het eerste zaterdagteam op-
nieuw in het leven geroepen. Dit team draait 
inmiddels goed mee in de derde klasse. ,,Omdat 
er de komende jaren veel jongens doorkomen 
die met de jeugd op divisieniveau speelden, is 
het tijd voor de volgende stap. Een tweede se-
lectieteam op zaterdag”, legt Cairo uit. Hij ziet 
het dan ook als een voordeel dat de nieuwe trai-
ner Virgil Breetveld zowel zaterdag 1 als zondag 
1 onder zijn hoede krijgt. ,,Ik denk dat er nu al 
jongens in zaterdag 1 lopen die het in zich heb-
ben om de stap naar de zondag te zetten. Virgil 
kan dat straks met eigen ogen zien. Hoe mooi is 
het voor een talentvolle speler als hij dan met 
zijn eigen trainer meegaat? En willen ze niet op 
zondag spelen, want ook dat is een hedendaags 
fenomeen, dan hebben we uiteraard gewoon 
het zaterdagteam als optie.”

Vriendengroep
Natuurlijk spreken Cairo en Besic de hoop uit 
dat Breetveld open staat voor de jeugd. Er is 
in ieder geval al constant contact. ,,Ik ben vol-
gend seizoen ook assistent-trainer bij zondag 
1, dus kortere lijnen zijn bijna niet mogelijk”, 
glimlacht Besic. ,,Dat vind ik toch wel het 
mooie van IFC. De communicatie tussen de 
trainers onderling is perfect. Iedereen helpt 
elkaar en heeft het belang van de spelers voor 
ogen. Als ik bijvoorbeeld een goede midden-
velder heb, dan stelt Bryan die in O19 ook op 
die plek op, in plaats van op de positie waar 
toevallig een gat is.” 
Cairo beaamt het volmondig. ,,De onderlinge 
verstandhouding mag je gerust uniek noe-
men. We nemen zaken van elkaar over, praten 
veel over voetbal, gaan zelfs privé met elkaar 
om. Het is bijna familie!” sluit hij af.   n

 ‘Het is tijd 
voor de 

volgende 
stap. Een 

tweede
selectieteam 

op de
zaterdag’

Door: Michel Nys

Een mooi podium voor iedere 

JEUGDSPELER
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Dankzij het naspoelen met osmosewater drogen auto’s na afl oop 
kalkloos en zonder sporen op. Optioneel zijn wasprogramma’s met 
onder andere een unieke velgen en -chassisreiniging en een Polish 
Rain-X behandeling. Met een speciale T&R WasKey ontvangen 
T&R-klanten 30% korting op de uitgebreidere wasprogramma’s. 
De WasKey is verkrijgbaar bij de receptie van T&R Autoservice of 
online te bestellen via www.TenR-autoservice.nl. 

De Ambachtse tweeling Tonny en Rudy van den Burgt startte in 
2010 met T&R Autoservice en voegden daar in 2014 T&R Bedrijfs-
wagens aan toe. Een succesformule die ertoe heeft geleid dat de ga-
rage aan De Plaats op industrieterrein ‘De Sandeling’  inmiddels is 
uitgegroeid tot een werkplaats van ruim 500 vierkante meter met 
acht bruggen en een team van vijftien man. In 2016 is de nieuwe 
wasstraat ’TenR Autowas’ geopend.

• Onbemande wasstraat
• Unieke velgenreiniger
• Krasvrije wassing door spoeling onder hoge druk
• Gebruik van krasvrije textiel wasborstels
• Schoon met milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare 

producten
• Naspoeling met osmosewater
• Contant betalen of met pin, creditcard, TenR Waskey
• Washoogte tot 2.60 meter
• Wasbreedte tot 2.10 meter
• Uniek was resultaat

De Plaats 21 | 3342 GL Hendrik-ido-Ambacht
078-7070975 | www.tenr-autoservice.nl

 Alles voor je auto bij
TenR Autowas

In de nieuwe onbemande wasstraat van T&R aan De Plaats in Hendrik Ido Ambacht 
wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare producten. 
De moderne roll-over carwash is voorzien van speciale textiel wasborstels en zorgt 
voor een krasvrije wassing door spoeling onder hoge druk. 
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PAG68_BrAM_JUN2016_V3.indd   2 19-05-16   11:43

BrAM | 68

Dankzij het naspoelen met osmosewater drogen auto’s na afl oop 
kalkloos en zonder sporen op. Optioneel zijn wasprogramma’s met 
onder andere een unieke velgen en -chassisreiniging en een Polish 
Rain-X behandeling. Met een speciale T&R WasKey ontvangen 
T&R-klanten 30% korting op de uitgebreidere wasprogramma’s. 
De WasKey is verkrijgbaar bij de receptie van T&R Autoservice of 
online te bestellen via www.TenR-autoservice.nl. 

De Ambachtse tweeling Tonny en Rudy van den Burgt startte in 
2010 met T&R Autoservice en voegden daar in 2014 T&R Bedrijfs-
wagens aan toe. Een succesformule die ertoe heeft geleid dat de ga-
rage aan De Plaats op industrieterrein ‘De Sandeling’  inmiddels is 
uitgegroeid tot een werkplaats van ruim 500 vierkante meter met 
acht bruggen en een team van vijftien man. In 2016 is de nieuwe 
wasstraat ’TenR Autowas’ geopend.

• Onbemande wasstraat
• Unieke velgenreiniger
• Krasvrije wassing door spoeling onder hoge druk
• Gebruik van krasvrije textiel wasborstels
• Schoon met milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare 

producten
• Naspoeling met osmosewater
• Contant betalen of met pin, creditcard, TenR Waskey
• Washoogte tot 2.60 meter
• Wasbreedte tot 2.10 meter
• Uniek was resultaat

De Plaats 21 | 3342 GL Hendrik-ido-Ambacht
078-7070975 | www.tenr-autoservice.nl

 Alles voor je auto bij
TenR Autowas

In de nieuwe onbemande wasstraat van T&R aan De Plaats in Hendrik Ido Ambacht 
wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare producten. 
De moderne roll-over carwash is voorzien van speciale textiel wasborstels en zorgt 
voor een krasvrije wassing door spoeling onder hoge druk. 

A D V E R T O R I A L

PAG68_BrAM_JUN2016_V3.indd   2 19-05-16   11:43

Alles voor je auto bij
TenR Autowas

In de nieuwe onbemande wasstraat van T&R aan De Plaats in Hendrik-
Ido-Ambacht wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en 
biologisch afbreekbare producten.  De moderne roll-over carwash is 
voorzien van speciale textiel wasborstels en zorgt voor een krasvrije 
wassing door spoeling onder hoge druk.

Dankzij het naspoelen met osmose-
water drogen auto’s na afloop kalkloos 
en zonder sporen op. Optioneel zijn 
wasprogramma’s met onder andere 
een unieke velgen en -chassisreiniging 
en een Polish Rain-X behandeling. Met 
een speciale T&R WasKey ontvangen 
T&R-klanten 30% korting op de uitge-
breidere wasprogramma’s. De WasKey 
is verkrijgbaar bij de receptie van T&R 
Autoservice of online te bestellen via 
www.TenR-autoservice.nl.
De Ambachtse tweeling Tonny en 
Rudy van den Burgt startte in 2010 
met T&R Autoservice en voegden daar 
in 2014 T&R Bedrijfswagens aan toe. 
Een succesformule die ertoe heeft 
geleid dat de garage aan De Plaats op 
industrieterrein ‘De Sandeling’ inmid-
dels is uitgegroeid tot een werkplaats 

van ruim 500 vierkante meter met acht 
bruggen en een team van vijftien man. 
In 2016 is de nieuwe wasstraat ’TenR 
Autowas’ geopend.
• Onbemande wasstraat
• Unieke velgenreiniger
• Krasvrije wassing door  

spoeling onder hoge druk
• Gebruik van krasvrije textiel 

wasborstels
• Schoon met milieuvriendelijke 

en biologisch afbreekbare
• producten
• Naspoeling met osmosewater
• Contant betalen of met pin, 

creditcard, TenR Waskey
• Washoogte tot 2.60 meter
• Wasbreedte tot 2.10 meter
• Uniek was resultaat

BrAM | 68

Dankzij het naspoelen met osmosewater drogen auto’s na afl oop 
kalkloos en zonder sporen op. Optioneel zijn wasprogramma’s met 
onder andere een unieke velgen en -chassisreiniging en een Polish 
Rain-X behandeling. Met een speciale T&R WasKey ontvangen 
T&R-klanten 30% korting op de uitgebreidere wasprogramma’s. 
De WasKey is verkrijgbaar bij de receptie van T&R Autoservice of 
online te bestellen via www.TenR-autoservice.nl. 

De Ambachtse tweeling Tonny en Rudy van den Burgt startte in 
2010 met T&R Autoservice en voegden daar in 2014 T&R Bedrijfs-
wagens aan toe. Een succesformule die ertoe heeft geleid dat de ga-
rage aan De Plaats op industrieterrein ‘De Sandeling’  inmiddels is 
uitgegroeid tot een werkplaats van ruim 500 vierkante meter met 
acht bruggen en een team van vijftien man. In 2016 is de nieuwe 
wasstraat ’TenR Autowas’ geopend.

• Onbemande wasstraat
• Unieke velgenreiniger
• Krasvrije wassing door spoeling onder hoge druk
• Gebruik van krasvrije textiel wasborstels
• Schoon met milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare 

producten
• Naspoeling met osmosewater
• Contant betalen of met pin, creditcard, TenR Waskey
• Washoogte tot 2.60 meter
• Wasbreedte tot 2.10 meter
• Uniek was resultaat

De Plaats 21 | 3342 GL Hendrik-ido-Ambacht
078-7070975 | www.tenr-autoservice.nl

 Alles voor je auto bij
TenR Autowas

In de nieuwe onbemande wasstraat van T&R aan De Plaats in Hendrik Ido Ambacht 
wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare producten. 
De moderne roll-over carwash is voorzien van speciale textiel wasborstels en zorgt 
voor een krasvrije wassing door spoeling onder hoge druk. 

A D V E R T O R I A L

PAG68_BrAM_JUN2016_V3.indd   2 19-05-16   11:43

Ook in 2016/2017 uw specialist

•Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

Ook in 2016/2017 uw specialist

•Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

Ook in 2017/2018 uw specialist

•Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

Ook in 2016/2017 uw specialist

• Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

Ook in 2016/2017 uw specialist

•Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

Ook in 2016/2017 uw specialist

•Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

Ook in 2016/2017 uw specialist

•Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

Ook in 2016/2017 uw specialist

•Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

Ook in 2016/2017 uw specialist

•Verwerking administratie • Loonadministratie •

• Jaarrekeningen • Belastingaangiften •

• Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies •

VEELZIJDIG & BETROUWBAAR

www.emhabv.nl  t +31 (0) 180 48 43 43

Machine uitlijningen 

Vibratie analyses

On-site machineren

Chockfast epoxy producten 

Meclev fundatie elementen

VEELZIJDIG & BETROUWBAAR

www.emhabv.nl  t +31 (0) 180 48 43 43

Machine uitlijningen 

Vibratie analyses

On-site machineren

Chockfast epoxy producten 

Meclev fundatie elementen
VEELZIJDIG & BETROUWBAAR

www.emhabv.nl  t +31 (0) 180 48 43 43

Machine uitlijningen 

Vibratie analyses

On-site machineren

Chockfast epoxy producten 

Meclev fundatie elementen

VEELZIJDIG & BETROUWBAAR

www.emhabv.nl  t +31 (0) 180 48 43 43

Machine uitlijningen 

Vibratie analyses

On-site machineren

Chockfast epoxy producten 

Meclev fundatie elementen

fi rst in intralogistics

STILL verhoogt effi ciency met Li-ion technologie
STILL plant de volgende logische stap richting elektrische mobiliteit in 2017 en wil 90 procent van alle 
trucks gaan aanbieden met lithium-ion (Li-ion) accu’s. STILL zet hierbij in eigen huis ontwikkelde accu- en 
laadtechnologie in. Diverse magazijntrucks, trekkers en zelfs de eerste vorkheftrucks met Li-ion accu’s zijn 
reeds voorgesteld. De voordelen van Li-Ion Technologie liggen voor de hand. Voor STILL ligt de focus niet 
alleen op de technologie en op een aanzienlijke uitbreiding van het aantal trucks dat met Li-ion accu’s wordt 
geleverd. Uitgebreid advies is minstens zo belangrijk. Want alleen met het juiste advies wordt een duurzaam 
logistiek proces voor de lange termijn bereikt en komen de voordelen van li-ion technologie daar van pas 
waar dat ook daadwerkelijk zin heeft. Meer informatie op: www.still-zero-emission.com

Volle kracht vooruit!

www.still.nl

Anzeige_Li-Ion_A4_140616.indd   1 14.06.2016   10:54:06
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Netwerken 
met

Netwerken met ballen
Naast het in contact brengen van onderne-
mers in de regio heeft IBC ook als doel IFC te 
ondersteunen. Het afgelopen seizoen hadden 
veel jeugdteams een tekort aan ballen. En een 
voetballer zonder bal is als een timmerman 
zonder gereedschap. 

Daarom heeft IBC een ballenactie georgani-
seerd: Voor € 250,- help je als ondernemer / 
bedrijf een team aan 10 ballen.  En de actie mo-
gen we nu als geslaagd beschouwen. Ruim 20 
jeugdteams worden blij gemaakt met nieuwe 
ballen dankzij de bijdrage van de IBC-leden. IFC 
heeft echter zo’n 30 jeugdteams. 

Wilt u als ondernemer uw steentje bijdragen?! 
Neem dan contact op via info@ibc-ambacht.
nl Voor € 250,- maakt u een jeugdteam blij. 
Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam vermeld op 
de ballenzak, en zal er ook een foto worden ge-
maakt, waarbij u persoonlijk de set ballen over-
handigt. Uiteraard wordt deze foto gedeeld via 
de (online) media.

u Lees verder op pagina 17

BAL
LEN

Trainer Gino Verbeek ontvangt het eerste set ballen.



De Schoof 142  Hendrik-Ido-Ambacht  www.oogwereld.nl
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Bij Studio Carpe Diem vertalen 
we uw verhaal naar pakkende 
vormgeving en communicatie.

De vormgevers
van uw verhaal.

VORMGEVING & COMMUNICATIE STUDIOCARPEDIEM.NL
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IBC is zo’n twee jaar geleden opgericht 
door een aantal enthousiaste sponsors 
van IFC. In de tussentijd is IBC uitge-
groeid tot een club van zo’n 35 enthou-
siaste ondernemers. Een mooi aantal, 
dat we graag willen uitbreiden. De af-
gelopen maanden hebben wij weer een 
aantal nieuwe leden mogen verwelko-
men. Deze komen niet alleen uit Hen-
drik-Ido-Ambacht, maar ook uit de regio 
Drechtsteden, Rotterdam en Ridderkerk. 
IBC kenmerkt zich door een grote diversi-
teit aan bedrijven en aan het laagdrem-
pelige karakter. Kennis maken en kennis 
delen in een ontspannen setting is ons 
uitgangspunt. Naast het verbinden van 
ondernemers heeft IBC ook als doel de 
voetbalvereniging IFC gericht te onder-
steunen, zodat het netwerken tevens 
een sportief en sociaal-maatschappelijk 

doel ondersteunt.
Dankzij de financiële bijdrage van IBC 
heeft de vereniging verzorgingsmateri-
aal voor de fysio- tevens EHBO-unit van 
IFC kunnen bekostigen en zetten wij ons 
op dit moment in om voor elk team een 
ballenpakket te regelen zoals u in deze 
presentatiegids kunt lezen.

Activiteiten
In de afgelopen periode hebben we 
diverse netwerkbijeenkomsten geor-
ganiseerd. Van een boottocht tot kook-

workshop en van een whiskeyproeverij 
tot een clinic Curling. Ook vindt er een 
aantal keren per jaar een gezellige vrij-
dagmiddagborrel plaats. Na de zomerva-
kantie staat weer een aantal aantrekkelij-
ke netwerkbijeenkomsten gepland met 
een uiteenlopend karakter. Houd de site 
www.ibc-ambacht.nl in gaten voor meer 
informatie. 

Lidmaatschap IBC
U bent al vanaf € 600,- lid van IBC.  Ge-
durende het jaar organiseren wij 6 tot 8 
netwerkbijeenkomsten. Daarnaast bren-
gen wij u desgewenst in contact met een 
van onze leden. En zeker zijn er diverse 
andere mogelijkheden om de exposu-
re van u bedrijf te vergroten. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Lennart Bosschaart 06-18683139

Kennismaken met IBC
Wilt u kennismaken met onze business-
club? Stuur dan een mailtje naar info@
ibc-ambacht.nl en wij nodigen u vrijblij-
vend uit voor onze eerstvolgende net-
werkbijeenkomst.  n

Door: Lennart Bosschaart
Voorzitter IBC

Ido’s Business Club (IBC) 
heeft als doel ondernemers 
met elkaar verbinden door 
middel van het organiseren 
van interessante netwerk- 
bijeenkomsten in een ont-
spannen setting. 

Ido’s Business Club: 

SPORTIEF NETWERKEN!

Leden van de IBC vermaken zich tijdens een boottocht.



APOTHEEK CREZÉE
BLIJFT IFC OOK MET JEANETTE ALKEMA TROUW 

Apotheek Crezée en IFC onderhouden al jarenlang een prima relatie met elkaar. 
Die fijne verbintenis blijft wat kersvers eigenaresse Jeanette Alkema betreft ook in 
de (naaste) toekomst intact: de Groningse van origine is namelijk sportfanate met 
een grote interesse voor de voetbalsport.
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De voorliefde voor het voetbal is Jeanette Alkema 
zo’n beetje met de paplepel ingegoten. ,,Mijn va-
der is een groot voetballiefhebber en dat heb ik 
echt van hem meegekregen. Hij had het zelfs wel 
leuk gevonden als ik zou hebben gevoetbald. Ook 
nu volg ik de voetbalsport op de voet, ik heb bij-
voorbeeld met veel plezier het EK voor vrouwen 
in Nederland gevolgd. Daarnaast fiets en tennis ik 
graag.’’
Haar tongval verraadt bij de 47-jarige eigenares-
se nog enigszins haar noordelijke afkomst. ,,Mijn 
roots liggen in Groningen, waar ik de hlo – hoger 
laboratorium onderwijs – heb gevolgd. Mijn inte-
resse ging uit naar de farmacie, waardoor ik uitein-
delijk de kant van het apothekersbestaan op ben 
gegaan.’’

Zelfstandig
Dat bestaan bracht de huidige inwoonster van 
Barendrecht uiteindelijk richting de Drechtstreek, 
waar zij samen met haar partner heen verhuisde 
en een baan vond in Sliedrecht. Daar kwam zij 
1997 in contact met IFC-voorzitter Cees Bijl, die 
daar zijn huisartsenpraktijk heeft. ,,Dat contact is 
altijd goed gebleven en het leuke is dus dat we 
sinds februari van dit jaar – toen ik eigenaresse van 
Apotheker Crezée ben geworden – dus door IFC 
ook weer met elkaar verbonden zijn.’’

In de apothekerszaak van Henk Crezée begon Jea-
nette Alkema in 2000, om ruim anderhalf decenni-
um na dato nu als zelfstandig apotheker door het 
leven te gaan. ,,Apotheek Crezée heeft jarenlang 
een verbintenis gehad met Mediq. Uit die periode 
stammen ook al de contacten met IFC. Inmiddels 
is die verbintenis met Mediq er niet meer, maar 
ik heb er bewust voor gekozen om de naam van 
Crezée, en specifiek van voormalig eigenaar Henk 
Crezée, aan de apotheek verbonden te laten. 
Apotheek Crezée is immers een begrip in Hen-
drik-Ido-Ambacht en ik vond dat dat ook zo moest 
blijven.’’

Balie
Al snel heeft Jeanette haar draai gevonden in de 
nieuwe werksituatie voor haar. ,,Het bevalt prima. 
Ik kan bouwen op een leuk team. Bovendien vind 
ik het zelf ook nog steeds hartstikke leuk om aan 
de balie te staan, de binding met de klanten te 
hebben. Dat maakt het werk dat ik doe extra leuk 
voor mij persoonlijk.’’ Naast de ‘baliefunctie’ is Apo-
theek Crezée – zes dagen per week geopend voor 
haar klanten - uiteraard ook bereikbaar via inter-
net, waardoor klanten 24 uur per dag informatie 
kunnen krijgen over geneesmiddelen en gezond-
heid. Inclusief een uitgebreid zelfzorgassortiment.
De warme band met IFC, die er al jaren is, zal met 
Jeanette Alkema aan het roer van de apotheek ze-
ker niet verslappen. ,,Ik hecht veel waard aan sport 
en vind het mooi dat we IFC in de vorm van spon-
soring kunnen ondersteunen. De club heeft een 
positieve uitstraling waarmee wij ons als onderne-
ming verwant voelen. Mijn voornemen is om, als 
de werkzaamheden het toelaten, mijn gezicht wat 
vaker op sportpark Schildman te laten zien.’’

Apotheker Crezée, Louwersplein 3, 
3343 RC Hendrik-Ido-Ambacht. 
Telefoon: 078-6817584. 
Website: www.apotheek-Crezée.nl.  n

Door: Arco Bomgaars

‘Mijn voornemen is om, als de 
werkzaamheden het toelaten, mijn 

gezicht wat vaker op sportpark 
Schildman te laten zien’



Louwersplein 3, 3343 RC  Hendrik-Ido-Ambacht     
info@apotheek-crezee.nl

www.apotheek-crezee.nl

Heeft u ook
verkoopplannen?

Actief, persoonlijk en betrokken
No cure - no pay
Klanten beoordelen ons met een 8,8
433 woningen verkocht in de laatste 12 maanden
Het grootste nieuwbouw aanbod
in de Drechtsteden



PRESENTATIEGIDS
2017/2018

21

IFC MAG ZICH GELUKKIG PRIJZEN MET DE 

4 J’S

In de woonkamer van Jeroen en José de Visser is een mooi plaatsje ingeruimd voor 
een oorkonde, uitgereikt door IFC aan de ‘Vrijwilligersfamilie van het jaar 2016’. 
Het is dat kinderen deze titel officieel niet kunnen ontvangen, anders hadden 
de namen van hun minstens zo actieve dochter Janouk en zoon Joeri er ook op 
gestaan. Daarmee is de koek overigens nog niet op, want Miel Kroos, de vader van 
José, spant zich eveneens op vrijwillige basis in voor de vereniging. ,,Als we niet 
thuis zijn, dan zijn we bij IFC”, zeggen de onvermoeibare vrijwilligers dan ook.

u Lees verder op pagina 22
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Opvolger van Cees
Janouk en Joeri voetballen zelf ook, maar zijn daar-
naast dus op allerlei fronten actief om hun ouders 
te ondersteunen. Zo smeert Janouk de broodjes 
voor de selectie, helpt ze in de keuken en draait 
bardiensten. Joeri maakt zich verdienstelijk als ober 
in de spelersbus, al is dat slechts een klein deel van 
zijn activiteiten. Kleedkamers schoonmaken, de 
terreinchefs helpen, het veld borstelen of zijn opa 
helpen bij het reinigen van de vloer; hij draait er zijn 
hand niet voor om. ,,En hij weet alles te vinden. Niet 
voor niets wordt vaak gezegd dat Joeri ooit de op-
volger van voorzitter Cees Bijl wordt”, vertellen zijn 
ouders lachend.

IFC MAG ZICH GELUKKIG PRIJZEN MET DE  4 J’S
Met z’n allen
De vraag welke taken de familie De Visser dan 
allemaal uitvoert, ontlokt Jeroen een glimlach. 
,,Hoe dik is je schrijfblok?” vraagt hij met een 
knipoog. Er volgt een imposante opsomming 
aan taken, zoals vlaggen, materiaalbeheer 
bij zaterdag en zondag 1, terreinchef, de was, 
kaartverkoop, allerlei klussen voor de onder-
houdsploeg, bardiensten draaien en nog veel 
meer. ,,En als je de sleutels hebt, word je ook 
te pas en te onpas gebeld”, voegt Jeroen toe. 
Zijn vrouw bevestigt dat ze eigenlijk wel zeven 
dagen per week bij IFC te vinden zijn. ,,Ik ging 
altijd al met Jeroen mee. Toen de wasvrouw 
een hernia had, heb ik gezegd dat ik het wel 
een keer wilde doen. Dat is vervolgens zo ge-
bleven”, vertelt José. ,,Het leuke is dat we het 
echt met z’n allen doen. Janouk helpt bijvoor-
beeld mee met was vouwen en Joeri doet ook 
van alles.”

‘Het leuke is dat we het

 echt met z’n allen doen.’

Janouk de Visser zorgt voor 
een vers bakje koffie.

Jeroen legt de trainingssetjes gereed.
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Paplepel
Het IFC-gevoel is bij de kinderen al van jongs 
af aanwezig. Voor José is dat niet anders. 
,,Mijn vader voetbalde bij IFC, mijn opa is er 
voorzitter geweest. Ik ging vroeger altijd al 
kijken, dus de liefde voor IFC is mij met de 
paplepel ingegoten”, legt ze uit. Miel is na 
zijn verhuizing uit Zwijndrecht bij IFC gaan 

voetballen en dus altijd geble-
ven. ,,Ik heb het er goed naar 
mijn zin en ga nog steeds naar 
iedere uit- en thuiswedstrijd van 
zaterdag en zondag 1. Na mijn 
pensionering kreeg ik bovendien 
meer tijd om vrijwilligerswerk te 
doen bij de vereniging”, zegt hij. 
Een opmerking waarop zijn doch-
ter José direct inhaakt: ,,We waren 
altijd bang dat hij geen hobby zou 
hebben. Nou, die vrees was niet 

nodig!” Als lid van de onderhoudsploeg voert 
Miel allerlei voorkomende klussen uit, terwijl 
hij samen met Leo van der Nat verantwoorde-
lijk is voor de schoonmaak van de kantine, het 
dakterras en de vloer. ,,Ik heb jarenlang bij Bo-
lidt gewerkt, dus ik weet hoe je een kunststof-
vloer schoon moet maken. Dat is een mooi 
voordeel. Het vrijwilligerswerk is leuk om te 
doen, want we hebben een gezellige ploeg 
die onderling veel lol heeft. En volgens mij 
geldt voor ons allemaal dat we ook veel doen 
vanwege Leo, want dat is zo’n fijne gozer.”

De 4 J’s
Het spreekt voor zich dat IFC blij mag zijn 
met de inzet van ‘de 4 J’s’, zoals ze binnen de 
vereniging ook wel worden genoemd. Een 
bijnaam die uiteraard is gebaseerd op de Vo-
lendamse popgroep die uit 3 J’s bestaat. ,,Het 
aantal uren dat wij wekelijks aan de club be-
steden, is eigenlijk niet in te schatten. Soms 
ben je er een hele dag, dan weer even vijf of 
tien minuten voor een kleinere klus”, zegt Je-
roen. Ze doen het allemaal met veel plezier. 
Dat hun inzet wordt gewaardeerd, blijkt wel 
uit de oorkonde. ,,Natuurlijk is dat mooi. We 
wisten van niets, al hadden de selectiespelers 
al tegen Jeroen gezegd dat wij vrijwilligers 
van het jaar moesten worden. Maar er zijn 
meer vrijwilligers, die net zo goed onmisbaar 
zijn voor de vereniging”, stelt José beschei-
den. Ongetwijfeld heeft ze gelijk, maar IFC 
mag zich gelukkig prijzen dat het kan bou-
wen op Miel en de 4 J’s!  n 

Door: Michel Nys

‘Onderhoudsploeg IFC: 

een prima dagbesteding 

voor na je pensioen’Miel Kroos bewerkt de vloer in de hoofdkantine.

José de Visser tapt 
graag een biertje.
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DE LIEFHEBBER

Met zijn 40 jarig voetbaljubileum in zicht is het tijd om een keer terug te blikken 
met Peter Kievit (45). Een man die je nog steeds midden in de nacht uit zijn bed 
kunt bellen voor een potje voetbal, die in de regionale top heeft gespeeld en die 
nu met net zoveel plezier de velden onveilig maakt in het knalroze shirt van IFC’s 
veteranenteam, ook wel bekend als “Jongens onder 60”.

u Lees verder op pagina 27
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Vervolg interview Peter Kievit

“Alhoewel het lijkt of ik aardig wat clubs versleten 
hebt, valt dat eigenlijk wel mee, en ik ben ook nooit 
voor geld verkast. Ik ben begonnen in de jeugd van 
De Alblas, en toen mijn ouders verhuisden naar Slie-
drecht ben ik daar gaan voetballen. Toen ik daar een 
paar jaar in het eerste had gespeeld kreeg ik werk 
waarbij ik niet meer op zondag kon voetballen. Om-
dat Sliedrecht in die tijd geen prestatief zaterdag-
voetbal had, ben ik teruggegaan naar mijn jeugd-
liefde De Alblas. Na weer een paar jaar kreeg ik een 
nieuwe baan, en kon ik ineens niet meer op zaterdag 
voetballen. Toen ben ik verkast naar Papendrecht, dat 
op dat moment 1e klasse zondag speelde. Dat was 
qua niveau een flinke stap omhoog, maar uiteinde-
lijk ben ik ook op dat niveau basisspeler geworden. 
In 2005 promoveerden we zelfs naar de hoofdklasse, 
maar ik was toen al 33, en ik had niet zo’n zin in de 
reistijden die bij voetbal op dat niveau horen. Omdat 
ik op zaterdag werk, zou dat betekenen dat ik bijna 
het hele weekend niet thuis zou zijn, en dat vond ik 
ook niet eerlijk naar mijn gezin toe.
Ik woonde toen al en paar jaar in Ambacht, dus het 
was geen verrassing dat IFC contact zocht. Ik heb 
toen nog 2 jaar in IFC zondag 1 gespeeld, met de pro-
motie naar de 2e klasse als mooi besluit.

Na 15 jaar in eerste elftallen had ik geen moeite om 
wat lager te gaan voetballen. Het 2e van IFC speel-
de toen op een behoorlijk hoog niveau en het voet-

ballen met jonge gasten uit de IFC-jeugd 
was ook erg leuk. Helaas viel dat 
team na een paar jaar uit elkaar. 
Het laatste jaar in het tweede 
was ook niet erg leuk. Zelf was ik 
bijna altijd op de training, maar 
de opkomst werd steeds lager. 
Naast ons op het trainingsveld 
zag ik de veteranen altijd trai-
nen, en die hadden altijd ge-
noeg mensen en ook bijna altijd 
de grootste pret. Toen het 2e in 
de loop van dat seizoen werd 
opgeheven was de definitieve 
stap naar de veteranen daarom 
snel gemaakt. Ik herinner me de 
eerste wedstrijd nog goed: we 
werden kansloos weggespeeld 
door de latere kampioen, maar na 
afloop in de kleedkamer was het 

feest. Biertje erbij, meebrullen op de muziek uit de 
boombox en sterke verhalen over de wedstrijd. Ik 
wist meteen dat ik een goede keuze had gemaakt.

De sfeer in een team is voor mij namelijk altijd heel 
belangrijk geweest. Het mooiste seizoen dat ik heb 
meegemaakt was tijdens mijn tweede periode bij 
De Alblas. We hadden een oud team, want ik was 
met mijn 27 jaar één van de jongsten, en niemand 
verwachtte vooraf iets van ons, maar op de één of 
ander manier klikte het vanaf het begin onderling ge-
weldig , en we werden vliegend kampioen, met een 
dik clubrecord aan doelpunten. Ik heb er dat jaar 30 
gescoord! Ik ben er van overtuigd dat de fantastische 
onderlinge sfeer een grote bijdrage aan dat succes 
heeft gehad. 

Als ik naar het huidige zondag 1 van IFC kijk mis ik dat 
wel een beetje. Volgens mij zijn het allemaal aardige 
gasten, en de trainer van de laatste jaren, Jack van 
den Berg, is een toptrainer met oog voor de goede 
sfeer, maar de echte onderlinge gezelligheid die wij 
in onze tijd hadden lijkt te ontbreken. Dat zal wellicht 
komen door het hoge niveau, waarop alles wat seri-
euzer is, maar het heeft vrees ik ook met deze tijd te 
maken. Het is allemaal wat zakelijker, spelers komen 
van verder weg, verkassen ook weer makkelijker en 
hebben naast het voetbal ook andere interesses. Ik 
veroordeel het niet, maar ik vind het wel jammer.

Bij de veteranen is het gelukkig nog wel ouderwets 
gezellig. Na de training en de wedstrijden lekker sa-
men bier drinken, slap geklets en foute filmpjes op de 
groepsapp, een grote barbecue na het seizoen, pre-
cies zoals ik het leuk vind. Ik hoop nog lang zo door te 
kunnen gaan, maar je weet het natuurlijk nooit, want 
met de leeftijd komen ook de kwaaltjes en de blessu-
res. Nu ben ik nog één van de fittere jongens, maar ik 
wil in elk geval niet het idee hebben dat ik niet meer 
mee kan komen. 
Dat laatste valt voorlopig wel mee. Medeveteraan Pa-
trick Baggerman en ik worden regelmatig gevraagd 
om bij te springen in zondag 2, en ik train ook nog 
wel eens met het 2e mee. Natuurlijk zijn die jongens 
veel sneller dan wij, maar met onze ervaring kunnen 
we dat wel compenseren. En het maakt me toch ook 
wel een beetje trots dat ik dat niveau na bijna 40 jaar 
voetballen nog aan kan.”  n

Door: Ruud Hakkeling

DE LIEFHEBBER
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Virgil Breetveld 
in ‘dubbelrol’

Dordtenaar (50) trainer van hoogste zondag- én zaterdagteam IFC

Eén persoon, die twee trainers opvolgt. IFC tekent voor deze primeur in voetballand. Virgil Breetveld gaat niet alleen 
aan de slag  als trainer van het eerste zondagelftal van Ido’s Football Club, waar hij Jack van den Berg aflost, maar te-
vens wordt hij op technisch vlak verantwoordelijk voor ‘zaterdag 1’. Bij dat laatste elftal neemt de 50-jarige inwoner 
van Dordrecht de plaats van Frank Zwakhals in.

Met Virgil Breetveld (geboren op 10 juli 1967 in Rotterdam) heeft IFC iemand vastgelegd die van alle markten thuis 
is. Als voetballer begon hij bij Steeds Hooger en speelde tot zijn zeventiende bij Germinal. In het seizoen 1986-1987 
verkaste de aanvaller naar Feyenoord, waarvoor hij nota bene als invaller in de Kuip tegen Ajax debuteerde. Als prof 
diende hij vervolgens SVV, (SVV)Dordrecht’90, De Graafschap, Excelsior en het Duitse Fortuna Düsseldorf. In 1994 
werd hij kampioen met Dordrecht’90 én topscorer van de eerste divisie met 27 doelpunten. Bij de amateurs van 
Deltasport bouwde hij zijn actieve loopbaan af.

Zijn eerste schreden op het trainerspad zette hij bij SC Reeland (nu weer SC Emma), waarna twee andere Dordtse 
clubs (EBOH en Wieldrecht) volgden. In 2011 werd hij assistent-trainer bij FC Dordrecht, waar hij vanwege de ern-
stige ziekte van hoofdtrainer Theo Bos ook een half jaar als ‘interim’ fungeerde. Sinds 2013 was Breetveld met veel 
succes werkzaam bij SteDoCo. In Hoornaar hield hij het in mei 2017 voortijdig voor gezien.

u Lees verder op pagina 31

Virgil Breetveld, de nieuwe trainer van de beide hoogste standaardelftallen van IFC: ,,De hoofdklasse B op zondag is sterker dan vorig seizoen.’’
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En nu dus IFC. Vertel
Breetveld: ,,In december werd ik gebeld door Bryan Cairo (hoofd 
opleidingen bij IFC, red.) met de vraag of ik interesse had. Ik ken 
Bryan al zo’n dertig jaar. Na gesprekken met voorzitter Cees Bijl 
bleek dat mijn ideeën pasten bij wat IFC voor ogen had. Omdat 
IFC begreep dat ik eerder al een zondagclub zocht in combina-
tie met SteDoCo, zag Cees zijn kans schoon om me ook voor 
het zaterdagteam te strikken. Ik kende de club IFC best goed, 
want ik ben al eens eerder op gesprek geweest. Op zondag heb 
ik de afgelopen maanden ook wedstrijden bekeken, dus had 
ik eveneens een aardig beeld van de spelersgroep. Ik vind het 
knap dat IFC zich de afgelopen jaren naar een zo’n hoog niveau 
heeft weten op te werken.’’ 

Hoe zie je de combinatie zondag- en zaterdagteam? Kan het 
niveauverschil niet lastig zijn?
Breetveld: ,,Ik heb een bepaald idee over hoe ik wil spelen. Dat 
is met veel energie, plezier, agressie in de duels en druk naar 
voren, ik was tenslotte zelf aanvaller. Op elk niveau moet er ge-
presteerd worden, of dat nou in de hoofd- of in de derde klasse 
is. De ‘zondag’ is iets gepolijster en bij het zaterdagteam is de 
weerstand weer minder. Het is echter niet gezegd dat ik met 
beide elftallen hetzelfde systeem zal spelen. Dat moet de toe-
komst uitwijzen. Dat geldt ook voor het niveauverschil in trai-
ningen. Binnen de oefenstof zijn er voldoende mogelijkheden 
om te variëren. En misschien is het bij het zaterdagteam, waar 
echt veel voetbal in zit, juist wel makkelijker. Dat zijn stuk voor 
stuk jonge gasten die héél graag willen.’’

Wat voor type trainer heeft IFC in huis gehaald?
Breetveld: ,,Ik ben rechtlijnig en weet waar ik naartoe wil. De 
spelers moeten daarin mee. Ik ben duidelijk en probeer altijd 
eerlijk te zijn. Dat valt niet mee, want je wilt iemand ook niet de 
grond in boren. Ik sta ook te allen tijde voor mijn spelers. Kritiek 
is prima, maar wel positief. Ze moeten mijn spelers niet afbre-
ken. Dan ga ik er voor liggen. Wat we in de kleedkamer bespre-
ken, blijft daar ook. We moeten eenheid uitstralen. Van schel-
den hou ik niet. Hooguit één of twee keer per jaar kan ik echt 

ontploffen. Ik weet 
dat ik met Jack van 
den Berg iemand 
opvolg die het fan-
tastisch heeft ge-
daan. Maar ik ga 
me niet focussen 
op hoe een ander werkt. Ik kan me-
zelf niet verloochenen. Ik heb op hoog niveau gevoetbald en 
bij FC Dordrecht en SteDoCo op hoog niveau getraind. Ik heb 
de ruwe kantjes van mezelf afgehaald en weet wat ik kan. Ik wil 
dat de spelers vertrouwen hebben en een uitstraling tonen van: 
‘kom maar op’. Ze moeten geen mietjes zijn, maar voor elkaar 
door het vuur willen gaan.’’

Ben je tevreden over de zondagselectie? Die heeft immers 
nogal wat wijzigingen ondergaan.
Breetveld: ,,In de breedte hebben we de groep flink verjongd, 
dat was ook nodig. Er zijn veel talentvolle spelers gekomen 
van wie we wel moeten afwachten hoe zij zich ontwikkelen. 
Met het vertrek van Yoeri Rombouts zijn we veel doelpunten 
kwijtgeraakt.  Maar nieuwkomers als Billy Nzojyibwami, Michael 
Potkamp en Jeremy Hensen kunnen ook in de spits spelen, en 
datzelfde geldt voor Marwin Richard en Brian Leons. Ik ben 
benieuwd wie van hen de ballen erin gaat schieten. IFC heeft 
nu eenmaal niet de mogelijkheden een goudhaantje, die even 
twintig goals maakt, aan te trekken.’’

Wat vindt je van de indelingen voor de beide elftallen?
Breetveld: ,,Ik denk dat de hoofdklasse B op zondag - met drie 
degradanten uit de derde divisie en een kampioen van de eer-
ste klasse - sterker is dan die van vorig jaar. Een Woezik zal nie-
mand iets zeggen, maar die ploeg werd afgelopen seizoen wel 
tweede in de hoofdklasse A. Ik doe ook niet aan voorspellingen. 
Als ik zeg dat we bij de eerste vijf willen eindigen en we worden 
zesde: hebben het dan slecht gedaan? Als ik zeg dat we top-6 
willen spelen en we worden zesde: hebben we het dan goed 
gedaan? Ik heb geen idee en weet ook niet in hoeverre tegen-
standers zich versterkt hebben.  We gaan gewoon aan de slag 
en willen leuk, dwingend en aanvallend voetbal spelen, waarbij 
het publiek aan zijn trekken komt. Het zaterdagelftal speelde 
vorig seizoen mee in de top van de derde klasse. Dan kun je 
nu niet zeggen dat je voor handhaving gaat. We moeten niets, 
maar mikken toch wel op zo lang mogelijk bovenin meedoen 
en een periodetitel.’’  n

Door: André Valk

Virgil Breetveld 
in ‘dubbelrol’
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Gerard Stolk: 
clubman pur sang

Gerard Stolk is een niet meer weg te denken gezicht bij IFC. Al meer dan  
vijfenveertig jaar lid, actief geweest in tal van functies en nu als secretaris van 
de businessclub nog steeds nadrukkelijk actief binnen Ido’s Football Club. 
Een portret van een clubman pur sang.
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Het rood-zwart van IFC 
zat en zit nadrukkelijk 
in de genen van Gerard 
Stolk. ,,Ik ben eigenlijk 
in de wieg bij IFC op-
gegroeid, als baby werd 
ik al naar de club mee-
genomen en die liefde 
is onvoorwaardelijk ge-
bleven. Inmiddels ben 
ik zo’n 45 jaar lid van de 
vereniging.’’
In die tijdspanne was hij zelf zo’n 35 jaar actief als voet-
baller. ,,Een jaar of tien geleden ben ik gestopt omdat 
het lichaam steeds meer begon te protesteren. Nee, ik 
heb nooit op hoog niveau gespeeld. Aan mij is geen 
groot voetballer verloren gegaan, ik heb altijd voor 
mijn lol in de lagere elftallen gespeeld. En ben nu nog 
steeds als elftalleider betrokken bij het veteranenteam 
op zondag. Daar beleef ik veel plezier aan.’’

Thuisbasis
Binnen IFC heeft de 54-jarige Gerard Stolk verschil-
lende functies vervuld, van wedstrijdsecretaris tot 
assistent-trainer in het jeugdvoetbal. Functies die de 
verbondenheid met IFC in al die jaren er alleen maar 
sterker op hebben gemaakt. ,,Mijn eigen kinderen zijn 
ook bij IFC gaan voetballen. De club vormt op sportief 
gebied een rode draad in mijn leven. De gezelligheid, 
de sfeer, die spreken me aan. De vrijdagavonden bij de 
vereniging, in een ongedwongen sfeer, zijn altijd heer-
lijk om mee te maken. Dat geldt ook voor de zondagen 

met het veteranenteam. Mooi om 
die momenten nog steeds te 
kunnen beleven met elkaar.’’

Op maatschappelijk gebied is 
Gerard Stolk werkzaam in Ze-
venbergen bij de Nederlandse 

vestiging van het internationaal 
opererende bedrijf Stalatube. 
Het bedrijf heeft de thuisbasis in 

Finland en is gespecialiseerd in 
metaalproductie. Stolk fungeert 

binnen die Nederlandse vestiging 
als sales director. ,,Vanuit Zeven-

bergen doen wij de verkoop voor West-Europa. En met 
het bedrijf zijn we als sponsor ook aan IFC verbonden.’’

Projectbasis
Als sponsor is Stolk ook gelieerd aan de businessclub 
van IFC, waarvan hij dus ook bestuurslid is. Een nog 
jonge businessclub, die nadrukkelijk wordt geconfron-
teerd met de nieuwe manier van sportsponsoring. ,,Het 
is niet meer zoals het vroeger was dat een sponsor zich 
aan een elftal verbond: bedrijven willen tegenwoordig 
veel meer op projectbasis aan verenigingen verbonden 
zijn. Daar proberen we bij IFC dan ook zoveel mogelijk 
invulling aan te geven. We hebben bijvoorbeeld een 
ballensponsoractie, waarbij bedrijven aan teams ge-
koppeld worden zodat zij een net ballen voor dat be-
wuste team kunnen sponsoren. Dat is een succes en we 
hebben voor komend seizoen al behoorlijk wat teams 
van ballen kunnen voorzien. Mochten er naar aanlei-
ding van dit artikel bedrijven zijn die ballensponsor 
willen worden, dan kunnen zijn contact opnemen via 
info@ibc-ambacht.nl Van de teams worden foto’s ge-
maakt, met op het ballennet het bedrijfslogo. We pro-
beren meer van dat soort acties te organiseren, maar er 
vooral ook voor te zorgen dat de instap voor de busi-
nessclubleden zo laagdrempelig mogelijk is. Ook daar 
staat de sfeer voorop. Want dat vind ik wel dat typisch 
IFC is: er is sprake van een ons-kent-ons-gevoel, maar 
we staan ook nadrukkelijk open voor buitenstaanders 
om zich bij onze vereniging te voegen en binnen te 
komen. Die gemoedelijke sfeer, dat vind ik ook een bij-
zonder aspect van onze vereniging.’’ n

Door: Arco Bomgaars

‘Die gemoedelijke sfeer, dat 

vind ik ook een bijzonder aspect 

van onze vereniging’
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IFC Girls Academy: 
plezier voor jong en oud(er)

Tijdens de afgelopen zomervakantie werd het Europees kampio-
enschap vrouwenvoetbal in ons land gehouden. Het Nederlands 
damesteam werd hierbij Europees kampioen. Een geweldige 
prestatie en impuls voor het vrouwenvoetbal! In navolging van de 
handbaldames waren het nu de Oranje-leeuwinnen die omarmd 
werden door het Nederlandse volk. Jong en oud bevolkten de 
tribunes om aan te moedigen. Het is dan ook een open deur om 
te zeggen dat het meisjes-en vrouwenvoetbal populair is. De laat-
ste jaren zelfs de snelst groeiende sporttak van Nederland. 
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Dertien jaar geleden had men dat bij IFC al 
door en is men gestart met de IFC Girls Aca-
demy. In de loop der jaren is deze Girls Aca-
demy uitgegroeid naar een fenomeen in de 
regio. Veel clubs in de regio kijken vaak jaloers 
naar IFC als het gaat om de meidenafdeling. 
De IFC Girls Academy heeft al jarenlang  een 
magneetwerking. Het is er niet alleen gezel-
lig, maar er kan zowel op recreatief als presta-
tief niveau gevoetbald worden. Met ongeveer 
honderdvijftig voetballende meisjes en vrou-
wen is voetballen in elke leeftijdsklasse mo-
gelijk. En dat is vaak het verschil met andere 
verenigingen in de regio. Die hebben vaak 
één, twee of drie teams rondlopen en dan is 
doorstroming naar een hoger niveau (jammer 
genoeg) niet mogelijk. Speelsters spelen dan 
op een te laag niveau en dat gaat (vaak) ten 
koste van het spelplezier. Ook het komend 
seizoen krijgen alle meiden bij IFC weer twee 
maal in de week training van gedreven trai-

ners. Natuurlijk staat spelplezier altijd voor-
op, maar worden er vooraf ook wel doelstel-
lingen geuit. Zo gaat de nieuwe trainer Wil 
Brinkhuis proberen het eerste vrouwenteam 
richting de 2e klasse te loodsen. Dit kan met 
een enthousiast, jong team, dat afgelopen 
jaar al succesvol debuteerde in de 3e klasse. 
Ook veel jeugdteams spelen in de hoofdklas-
se of eerste klasse.
Wie echter denkt dat de IFC Girls Academy 
alleen trainen en competitievoetbal is, heeft 
het mis. Gedurende het voetbaljaar wor-
den tal van activiteiten georganiseerd, zoals 
strandtrainingen, bostrainingen, het IFC Girls 
kamp met ongeveer tachtig meiden, bowlen, 
etentjes met het team, toernooien etc. 
De foto’s geven een impressie van de gezel-
ligheid van de IFC Girls Academy. En het is al-
gemeen bekend: als het gezellig is, zit iemand 
goed in zijn/haar vel en dan komen de presta-
ties vanzelf.
Iedereen die eens wat trainingen wil mee-
doen, kan contact opnemen met Ben Bakker, 
via shandunc@caiway.nl.  n

Door: Ruud van der Wel

‘In de loop der jaren is deze Girls Academy 

uitgegroeid naar een fenomeen in de regio’
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redenen om te kiezen voor 
Van Spronsen Makelaars10

1. Professioneel NVM kantoor met 40 jaar ervaring

2. Zeer succesvol in de bestaande bouw!

3. De beste ranking voor je woning op www.funda.nl

4. De allernieuwste verkooptools zoals virtuele bezichtiging!

5. Full service begeleiding van A tot Z

6. Bezichtigingsafspraken van maandag t/m zaterdag

7. Sneller kijkers door eigen zoekerssysteem en  
Van Spronsen WoonApp

8. Opdrachten op basis van NO CURE NO PAY  
(geen intrekkingskosten)

9. Samenwerking met de beste fotografen en stylisten

10. NVM Aankoopmakelaar voor je nieuwe woning!

VERKOCHT!
VERKOCHT!

VERKOCHT!
VERKOCHT!

VERKOCHT!
VERKOCHT!

VERKOCHT!
VERKOCHT!

PRINS HENDRIKSTRAAT 51 
ZWIJNDRECHT

PAULUSWEG 115
HENDRIK-IDO-AMBACHT

BRASEM 24 
HENDRIK-IDO-AMBACHT

JULIANASTRAAT 15
ZWIJNDRECHT

ESSENGRIEND 6
HENDRIK-IDO-AMBACHT

WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT 46
HENDRIK-IDO-AMBACHT

SATURNUSSTRAAT 521 
ZWIJNDRECHT

RING 418
HENDRIK-IDO-AMBACHT

Gratis fotopresentatie 
bij verkoop opdracht*

Van Spronsen 
Makelaars werkt 

samen met de beste 
woningfotografen 

(Zien24.nl)!

*Geldig tot 1 oktober 2017

Actie:

Een makelaar die alleen jouw belangen behartigt, goed bekend staat in de regio en je volledig 
betrokken houdt bij het gehele proces. Een makelaar die creativiteit toont en over de nieuwste 
technieken beschikt om je woning op de beste wijze te verkopen en een zo breed mogelijke ko-
persgroep bereikt. Dat is Van Spronsen Makelaars!

Wil je vrijblijvend kennismaken met ons en/of een gratis waardebepaling van 
je woning? Bel voor een afspraak 078-6812566

Van Spronsen Makelaars...

maakt het verschil!


