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Hoofdsponsor Jeugd

Met stip ... … op nummer 1 dit seizoen?

Een frietje eten als je kampioen geworden bent: het is een 

traditie die met voetbal verbonden is. Maar of je dit seizoen 

nu als kampioen eindigt of niet: het gaat om het plezier! 

Lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht en samen met 

je team een zo goed mogelijk resultaat bereiken. 

Kiremko ontwikkelt, produceert en installeert machines 

voor de aardappelverwerkende industrie. Wij stimuleren 

graag jong talent en zijn trotse hoofdsponsor van de jeugd 

van FC Oudewater.   kiremko.com

Van de voorzitters

Velden
Het nieuwe seizoen biedt altijd weer inspiratie om 
dingen nóg beter te doen. En alle omstandigheden zijn 
weer gecreëerd omdat ook echt te doen: Een sportpark 
waar vriend en vijand de kwaliteit van onderkent. 
Menig tegenstander kwam ook vorig seizoen weer 
op bezoek en sprak waardering uit voor de prachtige 
voetbalomstandigheden in Oudewater. Hoewel het 
intensieve gebruik van de kunstgrasvelden hier wel de 
eerste tekenen van slijtage aan het licht brengt. Harold 
van Aart: “Daarom doen we een dringende oproep op al 
onze voetballers om de ingedeelde trainingen op veld 6 
ook daadwerkelijk daar te laten plaatsvinden. Zelf een 
plekje zoeken op het kunstgras is niet de bedoeling. Als 
(winterse) omstandigheden daartoe aanleiding geven 
zullen we als bestuur eventueel trainingen verplaatsen. 
Overigens, door de onderhoudsploeg is ook veld 6 in 
perfecte staat opgeleverd. Dus het is bepaald geen straf 
om daar te trainen.”

Voetbal
Het afgelopen seizoen was voor ons eerste elftal niet 
het meest succesvolle. Maar we waren ook een beetje 
verwend, met een kampioenschap in het eerste jaar van 
FC Oudewater en een bijna-promotie in het tweede jaar. 
Het afgelopen seizoen was anoniem, reden te meer om 
het komende seizoen een aantal zaken om te zetten. 
Ton Hendrickx: “Om jong voetbaltalent dat overstapt 
naar de senioren te behouden voor de club, hebben we 
ons derde elftal opgenomen in de selectie. Daarmee 
creëren we een prestatief voetbalklimaat voor spelers 
die overkomen uit de jeugd en blijft de aansluiting met 
ons tweede en eerste elftal gewaarborgd. In de jeugd 
stappen we door naar fase twee van ons opleidingsplan 
met De Complete Techniek en Topskillz. Met Lars van 
Halteren hebben we intussen een gediplomeerd hoofd 
jeugdopleiding en ook Remco de Rijk gaat weer de 
voetbalschoolbanken in. En onze jeugdopleiding heeft 
– na een strenge audit – wederom het officiële KNVB-
certificaat mogen ontvangen. Er zijn niet meer dan 
vijftig clubs in Nederland die dit kunnen zeggen!”

Vertier
En dan het belangrijkste: Laten we er met z’n allen voor 
zorgen dat iedereen ook dit jaar weer plezier beleeft 
aan het mooie voetbalspelletje. Spelers, speelsters, 
toeschouwers, leiders, trainers, scheidsrechters, 
vrijwilligers en iedereen die zich op een of andere 
manier betrokken voelt bij de club. 

Harold van Aart: “Graag vestig ik ieders aandacht op 
een speciale groep vrijwilligers binnen onze vereniging: 
De clubscheidsrechters. Het kost steeds meer moeite 
om deze groep aan te vullen, ondanks dat ik uit eigen 
ervaring kan melden dat het hartstikke leuk is om elke 
week een potje te fluiten. Wat zou helpen bij het werven 
van nieuwe kandidaten is, dat we als club gezamenlijk 
afspreken om onze scheidsrechters, uit en thuis, te 
waarderen en respecteren voor hun inzet. Schud ‘m de 
hand na de wedstrijd, stop met mopperen en richt je op 
je eigen team en spel.”

�

Voorzitter
Dit najaar zal – tijdens de Algemene Leden Vergadering 
– voorzitter Ton Hendrickx aftreden. Na jaren van grote 
veranderingen (kunstgras, kantineverbouwing, fusie, 
verduurzaming sportpark) pakt hij een ander rol op 
binnen de club: “Na de bestuurskamer ga ik weer terug 
naar de dugout. Dichter op het gras, korter op de bal. 

“Graag wil ik iedereen binnen en buiten 
de club bedanken voor het vertrouwen 

dat ze in mij hebben gehad.”

In het bijzonder, mijn collega-voorzitter Harold van Aart, 
mijn medebestuursleden, sponsors, BESMO, gemeente 
en KNVB. Het was mij een grote eer om dit voor onze 
mooie club te mogen doen. Ik vertrek ook nog eens 
met de geruststellende gedachte dat een meer dan 
waardige opvolger zich inmiddels warmloopt. 
Tot langs of op het veld!”
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Tegenstanders FC Oudewater 1 
Seizoen 2019 - 2020

1  :  21 september FC Oudewater – Aarlanderveen

2  : 28 september Gouda – FC Oudewater

3  :  5 oktober FC Oudewater – Alphia

4  : 12 oktober FC Oudewater – Blauw-Zwart

5  : 19 oktober Lugdunum – FC Oudewater

6  : 26 oktober FC Oudewater – VVSB

7  : 2 november CVC Reeuwijk – FC Oudewater

8  : 9 november  FC Oudewater – FC Oestgeest

9  : 23 november FC Oudewater – TAVV

10  : 30 november Sporting Leiden – FC Oudewater

11  : 7 december FC Oudewater – FC   VVC

12  : 14 december Be Fair – FC Oudewater

13 : 25 januari FC Oudewater – Nieuwkoop

14  : 1 februari Aarlanderveen – FC Oudewater

15  : 8 februari VVSB – FC Oudewater

16  : 15 februari FC Oudewater – Lugdunum

17  :  7 maart Alphia – FC Oudewater

18  :  14 maart FC Oestgeest – FC Oudewater

19  :  21 maart FC Oudewater – CVC Reeuwijk

20  : 28 maart Nieuwkoop – FC Oudewater

21  : 4 april  FC Oudewater – Be Fair

22  : 18 april Blauw Zwart – FC Oudewater

23  : 25 april FC Oudewater – Gouda

24  : 9 mei  FC VVC – FC Oudewater

25  : 16 mei  FC Oudewater – Sporting Leiden

26  : 23 mei TAVV – FC Oudewater

FC Oudewater “kanjers” 

Ereleden

Willem Vierbergen ?

Adrie Boere ?

Antoon Boumans ?

Huub Dijns ?

Cor van de Klis ?

Theo M.C. Schoonderwoerd ?

Jan Overbeek ?

Teunis van den Hoogen ?

Bep Sluys ?

Dirk Zuidam ?

Max Klerks ?

Fred Faber 

Theo Schoonderwoerd 

Martin van Zuilen

Hans Miltenburg

Jolanda Verweij

Wil van der Weide-Schoonderwoerd

Gerbrand van Lieshout

Harrie Sangers

Frans Rutten

Hans Anbergen

Leden�van�Verdienste

Jan van Bunnik ?

Co Vlasman ?

Cees de Wit ?

Theo Stalvord ?

Kees van de Horst ?

Wout Verwoerd ?

Huig Dolleman ?

Ria Hoogendoorn ?

Hans van der Stok ?

Gerard Tegelenbosch ?

Theo van den Hoogen

Kees van Kuik

Corrie Sangers-Tegelenbosch

Ton van de Horst

Andre Groen

Fijke Achterberg

Wil Stalvord

Rien van der Stok

Karel Verboom

Gerard Vierbergen

Marien van Wier

Herman van der klis

Ellen van Egdom

Henk van der klis

Wim Hendrix

Henk van Mechelen

Fred Steenbergen

Ton Steenbergen

Joke van den Hoogen-Houdijk

WWW.RDEJONGSCHOONMAAKSERVICE.NL

20%
WINTERKORTING

Schoonmaakkorting op:  
Tapijt reinigen - Marmervloer  

kristalliseren - Meubelreiniging -  
Jaloezieën en lamellen - Reiniging  

harde vloeren

Schoon de winter in!
Ga de winterperiode in met een blinkende zaak of woning. 

Speciaal voor u gaat R. de Jong Schoonmaakservice 
met korting de winter in. Al 25 jaar kunt u 

bij R. de Jong Schoonmaakservice terecht voor  kwaliteit 
en goede service. Gaat u ook schoon de winter in?

Kerkwetering 12a 

3421 TS Oudewater

0348 - 56 35 62

info@rdejongschoonmaakservice.nl Heeft u ons al geliked op Facebook?

De kunst van het reinigen!

VAN BAAREN
S T U K A D O O R S

Papenhoeflaan 116 | 3421 XT Oudewater
mail@vanbaarenstukadoors.nl | M 06 - 215 75 784

www.vanbaarenstukadoors.nl
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www.provarmo.nl | info@provarmo.nl | T 0348 744 023

Producten & diensten
voor de professionele
installateur

Provarmo advertentie (136x90).indd   1 12-07-19   10:11UMIA_B_adv_liggend_UNIO.indd   1 31-08-15   10:16

Ledenadministratie
Jolanda Verweij 0348-563615

Jeugd
Voorzitter  Edwin Stalvord 06-11539722 
Coördinator JO8 t/m JO10 Linda van der Vlist 06-23580075
Coördinator JO11 en JO12 Mark Boere 06-23911469
Coördinator JO13 en JO15 Edwin Stalvord 06-11539722
Coördinator JO17 en JO19 Gaston Anbergen 06-40618499
Coördinator MO9 t/m MO19 Harold van der Weide 06-51804201
Coördinator MO9 t/m MO19 Arjenne van der Woude 06-45022098
Boterhammers en ministars Linda van der Vlist 06-23580075
Hoofd jeugdopleidingen Lars van Halteren 06-83225766

Diverse�commissies:�
Wedstrijdsecretariaat/Hoofd consulteam Wil van der Neut 06-27095800  
Materiaalbeheer Hans van Raay 06-52406380
Kleding Hans van Raay 06-52406380 
Coördinator (jeugd)scheidsrechters Dolf  Wildeman 06-10502418
Jeugd evenementen Tamara Kleene 06-23866677  

Colofon:
Fotografie:  Tom Bode en Fred van Schaik
Teksten: Ton Hendrickx en John Ramaekers
Druk en layout:  De Mediagraaf, Oudewater, demediagraaf.nl

Informatiepagina FC Oudewater
Opgericht 13 augustus 1932
Bezoekadres Waardse Dijk 213, 3421 NE Oudewater
Telefoonnummer 0348-562019
Telefoonnummer afgelastingen 0348-565577
Correspondentieadres Papenhoeflaan 80, 3421 XS Oudewater
Rekeningnummer NL02INGB0000.4927.44
Website www.fcoudewater.nl
Social Media facebook.com/fcoudewater
	 twitter.com/fcoudewater

	

Bestuur
Voorzitter Ton Hendrickx 06-21573518
Voorzitter Harold van Aart 06-53919804
Secretaris Gors Stekelenburg 06-10300798
Penningmeester Jordy Boerefijn 06-29413113
Jeugd Edwin Stalvord 06-11539722
Meiden/vrouwenvoetbal Ingrid van der Wijngaard 06-15037846
Accomodatie Hans Anbergen 06-29733590
Horeca Rob de Groot 06-15036171
Vrijwilligers Gert Koffeman 06-23465299
Voetbaltechnische zaken Gijs Kautz 06-29089737
Sponsoring John Ramaekers 06-52355609

Sponsorcommissie
John Ramaekers 06-52355609
Danny Boere 06-10201442
Niels Dolleman 06-57966856
Richard Ramaekers 06-52601252

Selectie�Senioren
Hoofdtrainer Harry Akkermans
Assistent trainer FC Oudewater 1 Remco de Rijk 
Trainer FC Oudewater 2 Frans de Hey
Keeperstrainer Steven Tuinenburg

Coördinator�lagere�seniorenelftallen
Roy Venhof 06-24431216

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

BenV Techniek Heksenfestijn 2018.pdf   1   03-09-18   08:52

0348 56 30 10  |  jvanderwindt.nl

VDW17-1008 advertentie fc oudewater.indd   1 24-08-17   21:07

Van�links�naar�rechts�(staand): Ton Hendrickx, Gert Koffeman, Jordy Boerefijn, Harold van Aart, 
Rob de Groot, Ingrid van der Wijngaard, Gijs Kautz, Edwin Stalvord  
Zittend:�Hans Anbergen en John Ramaekers
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 Woerden | Rijnstraat 50
 Bilthoven | Vinkenlaan 27
Oudewater | Wijdstraat 7

Kijk voor onze uitgebreide collectie 
én de FC Oudewater ledenshop op Sporthuis.nl

Adv_Sporthuis_FCoudewater.indd   1 07-09-18   08:24

Denk je aan sport? Dan denkt je aan Topskillz. Wij zijn dé voetbalschool van 
Oudewater en omstreken, dé juiste keuze als je denkt aan tennistrainingen 
en dé personal trainer als het gaat om persoonlijke doelen bereiken.

Remco de Rijk
T 06 - 247 057 04
topskillz@outlook.com

Vind ons op:
topskillzoudewater

topskillzvoetbalschooltopskillz.nl

Topskillz advertentie FCO (136x90).indd   1 13-09-19   11:07

 “Onze nieuwe aanpak vergt een andere manier van handelen en denken”
Trainers Harry Akkermans en Frans de Hey over het afgelopen seizoen

Op�het�Spaanse�strand
“Natuurlijk ga ik niet vertellen wat we veranderd 
hebben. Maar onze nieuwe speelwijze gaat wel een 
nieuw beeld creëren voor de FC Oudewater-fans.” 

Hoofdtrainer Harry Akkermans heeft nog niks van zijn 
fanatisme en ambitie ingeleverd. Zijn vierde seizoen 
bij de club ziet hij als een revanche op het vorige: 
“Het steekt me dat veel wisselingen, blessures en 
omstandigheden FC Oudewater lieten terugzakken naar 
de middenmoot. De middenmoot is niet waar deze club 
hoort. 

Op het Spaanse strand heb ik in de zomer zitten 
puzzelen en schetsen. De eerste weken van dit seizoen 
zijn we bezig met het inslijpen van een nieuwe tactiek. 
Dat is niet eenvoudig, hoewel de resultaten in de 
voorbereiding en bekerpoule bemoedigend zijn. Wat de 
grootste verandering is? Dat ga ik niet vertellen, maar ik 
denk dat deze strategie beter aansluit bij de kwaliteiten 
van de spelers, maar kom vooral zelf kijken. Onze 
nieuwe aanpak vergt een andere manier van handelen 
en denken, als dat goed uitpakt spelen we weer mee 
aan de top, is mijn overtuiging.”

Een�lang�seizoen
“Wat waren we er dicht bij”, verzucht Frans de Hey, 
trainer van FC Oudewater 2. “De promotie naar de 
2e-klasse-reserve was binnen bereik tot de allerlaatste 
minuten van de allerlaatste promotie-wedstrijd. Maar 
helaas. Met frisse moed gaan we het komende seizoen 
in. Want we hebben er een derde selectie-elftal bij. 
Belangrijk voor de jonge spelers die hiermee contact 
en zicht houden op de selectie. Maar de mogelijkheid 
om gezamenlijk met 2 en 3 te trainen zorgt ook voor 
een hogere kwaliteit van die trainingen. Een belangrijke 
stap in de opleiding van de club, want uiteindelijk 
beschouw ik mezelf als opleidingstrainer. Spelers 
opleiden voor het eerste elftal, daar gaat het mij om. 
Promotie naar een hogere klasse zal nog meer van ons 
voetbalvermogen vergen, dus dat wordt ook dit jaar 
weer de sportieve ambitie.

 

Het lange seizoen heeft de voetbal-honger van de 
spelers in ieder geval niet verkleind. De oefen- en 
bekerwedstrijden spreken voor zich. Alles gewonnen. 
Laten we die lijn maar doortrekken in de competitie.”

Ervaren�ondersteuning
Harry Akkermans en Frans de Hey brengen heel wat 
ervaring in op de trainingen en vanuit de dugout. Maar 
ook hun assistenten Steven Tuinenburg (keeperstrainer) 
en Remco de Rijk staan al jaren hun mannetje op het 
veld. Steven: “Elke keeper vergt toch weer specifieke 
aandacht. Met de vier selectie-keepers hebben we een 
variatie aan karakters die maatwerk krijgen. 
Het keepersvak is de laatste jaren ook ingewikkelder 
geworden; het mee-voetballen, het coachen en – niet te 
vergeten – de fysieke ontwikkelingen binnen het voetbal 
maken het doelverdedigen ook steeds meer 
een mentaal spelletje. En zelfs daar trainen we op.” 

Remco de Rijk sloot halverwege vorig seizoen aan bij 
de technische staf: “Ik wil een aanvulling zijn op de 
hoofdtrainer, met name om met de spelers mijn eigen 
voetbal-ervaringen te delen. Als de speelwijze bekend 
is, betekent dat nog niet altijd dat iedere individuele 
speler dat kan vertalen naar zijn eigen positie. Ik vul 
aan, leg uit, doe voor. De spelersgroep is een mix van 
ervaring, maar ook van jong talent. Ervaring delen 
maakt iedereen beter.” 

“De oefen- en bekerwedstrijden spreken voor 
zich. Alles gewonnen. Laten we die lijn maar 

doortrekken in de competitie.”

Cloud Diensten    Systeem- & Netwerkbeheer    IT Beveiliging

Computersystemen    Randapparatuur & Supplies

TBO advertentie-FCO 2019 (136x90).indd   1 12-07-19   10:10
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Bouwen is ook bouwen op de kennis en kunde 
van de toeleverancier. Kunnen rekenen op de 
beschikbaarheid van het juiste materiaal, op 
de juiste plaats, op het juiste moment. 
Van Nieuwpoort zorgt voor een vlekkeloze re-
gie zodat het productieproces zonder opont-
houd voortgang kan vinden. Van Nieuwpoort 
levert een groot assortiment, met hypermo-
derne installaties geproduceerd zand, grint, 
gebroken grint en natuursteen voor beton 
en infra.

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen
Postbus 120
2800 AC  Gouda
Tel. 0182 - 597 444
www.bouwgrondstoffen.nl

adv_nieuwpoort_Unio.indd   1 13-09-13   13:09

wijnen  |  delicatessen  |  speciaalbieren  |   proeverijen  |  geschenken  |  catering

IJsselvere 23  •  3421 BV Oudewater  •  0348 761 967  •  info@grandivini.nl

BEZOEK DE GEZELLIGSTE WIJNWINKEL 
 VAN HET GROENE HART

van Hoorn & van der Kley b.v.
Elzenweg 36
3421 TT Oudewater
tel. 0348-561390 info@hoornkley.nl
fax 0348-565517 www.hoornkley.nl

Vrije sector bouw
Aanbouw
Dakopbouw
Renovatie
Restauratie
Utiliteitsbouw
Projectontwikkeling

VanHoorn&Kley_FC_136x90_Unio.pdf   1   27-08-15   16:03

WWW.VEPOCHEESE.COM

wijnen  |  delicatessen  |  speciaalbieren  |   proeverijen  |  geschenken  |  catering

IJsselvere 23  •  3421 BV Oudewater  •  0348 761 967  •  info@grandivini.nl

BEZOEK DE GEZELLIGSTE WIJNWINKEL 
 VAN HET GROENE HART

Rachel doet ‘t!
Een duizendpoot die niet stil kan zitten

“O,�dan�komt�het�goed”,�klinkt�het�dan�met�grote�regelmaat.�Er�gaat�geen�dag�voorbij�dat�ze�niet�op�het�sportpark�te�vinden�is.�Rachel�van�Raay�speelt�een�belangrijke�
rol�in�de�ontwikkeling�van�het�meisjesvoetbal�bij�FC�Oudewater.�Maar�daar�blijft�het�niet�bij.�Ze�traint�ook�jongensteams�en�organiseert�evenementen�voor�de�jeugd.�Een�
duizendpoot�die�niet�stil�kan�zitten.�Helaas�was�dat�de�afgelopen�tijd�wel�het�geval.�Een�knieblessure�veroordeelde�haar�tot�krukken�en�maakte�een�(voorlopig?...)�einde�
aan�haar�eigen�voetbalcarrière.�Die�ruilt�ze�nu�in�voor�trainerschap,�nadat�ze�de�KNVB-opleiding�Jeugdtrainer�succesvol�afrondde:�“Ik�wil�graag�door�met�TC-3�en�me�verder�
bekwamen�in�het�trainersvak.”

Meiden�Onder-13
Als trainer en leider heeft ze de Meiden O-13 onder haar 
hoede: “Ik vind het leuk en interessant om helemaal 
verantwoordelijk te zijn voor een team. Het is een 
onwijs leuke groep en sfeer is voor mij heel belangrijk. 
Uiteraard de focus houden op het voetbal, maar met 
meer plezier voetbal je beter, daar ben ik van overtuigd. 
De Oranje-Leeuwinnen hebben afgelopen zomer laten 
zien dat, als je jong begint en goed je best doet, de 
mogelijkheden eindeloos zijn. Als je het voetbalniveau 
van deze groep jonge meiden bij FC Oudewater 
vergelijkt met het meidenvoetbal enkele jaren geleden, 
dan is het verschil heel groot. Ook bij onze club worden 
de meiden nu voor vol aangezien, met gediplomeerde 
trainers voor alle teams. En dat zie je terug op het veld.”

Evenementen�optuigen
Rachel’s inzet blijft niet beperkt tot het trainingsveld. 
Met de evenementencommissie worden ook veel jeugd-
activiteiten buiten het voetbal om georganiseerd. Van 
disco-avond tot FIFA-toernooi, van tijd tot tijd wordt 
de kantine omgebouwd tot jeugdhonk. “Ook voor het 
komend seizoen hebben we weer leuke evenementen 
in petto. Uiteraard hopen we dat Sinterklaas weer een 
plekje in zijn agenda weet te vinden voor FC Oudewater, 
de eerste contacten zijn gelegd. We gaan met zo veel 
mogelijk jeugdspelers en -speelsters een wedstrijd 
van FC Utrecht bezoeken. En er staat nog veel meer te 
gebeuren, maar dat blijft nog een verrassing. We doen 
ons best om evenementen te organiseren waaraan 
zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen. Vorig 
jaar werd bijvoorbeeld een succesvolle schaatsochtend 
georganiseerd op de Vechtse Banen. Schaatsen bij een 
voetbalclub? Ja, bij ons wel. Het was een groot succes.”

Veel�vrijwilligers-plezier
Op de vraag waarom ze zich dagelijks vrijwillig inzet 
voor de club antwoord ze verbaasd: “Gewoon, omdat 
vrijwilliger zijn leuk is! Je krijgt er hartstikke veel voor 
terug. Soms een complimentje, soms goed tip, soms 
een duimpje in de lucht of een glimlach. Er is niks leuker 
dan samenwerken met mensen en dan iets voor elkaar 
krijgen. En al helemaal als het lijkt alsof het niet kan. 
Dan ga ik de uitdaging aan. Dat maakt de voldoening 
alleen maar groter. 

Mijn levensmotto: Je krijgt wat je geeft. Maar het begint 
met geven. Dat geldt voor al die prachtige vrijwilligers 
hier bij de club. Die geven een hoop. Dankzij hun inzet 
gaat ook ongetwijfeld weer een mooi voetbalseizoen 
opleveren. Veel plezier allemaal!”

“Je	krijgt	wat	je	geeft.”
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Wilgenweg 8  •  3421 TV  Oudewater  •  Telefoon 0348 - 56 17 79
info@autoschadevanduin.nl  •  www.autoschadevanduin.nl

Advertentie_FCOudewater_136x90_HR.pdf   1   06-09-17   13:42

Papenhoeflaan 3
3421 XM Oudewater
T 0348-562011
info@faaywonen.nl
www.faaywonen.nl

Inspiratie voor wonen & slapen

FaayWonen Advertentie FC Oudewater.indd   1 16-07-19   15:13

Harry�Akkermans
Functie: Hoofdtrainer

�Remco�de�Rijk�
Functie: Assistent trainer FCO1

Joop�Nusse�
Functie: Grensrechter FCO1

Steven�Tuinenburg�
Functie: Keeperstrainer

Ton�Hendrickx
Functie: Elftalleider FCO1

Wim�Hendrix�
Functie: Elftalleider FCO1

Jeffrey�Brouwer����
Functie: Elftalleider FCO1

Frans�de�Hey������
Functie: Trainer FCO2

Rob�Burger�
Functie: Grensrechter FCO2

Wil�van�der�Neut�
Functie: Leider FCO2

�Gerard�Vierbergen
Functie: Trainer FCO3

Jan�van�der�Klis
Functie: Grensrechter FCO3

Henk�van�der�Klis
Functie: Trainer FCO3

Remco�Verschut���
Functie: Verzorger

Staf en trainers 
FCO Selectie

WWW.VELEGRO.NL
zó veel meer dan 
alleen installeren.
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Selectie�FC	Oudewater	1,	2	en	3
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Achterste�rij�(v.l.n.r.):�� Rob Burger, David Blankenburg, Frank Anbergen, Nick Wiltenburg, Tim Six, Dax Hendrix, Remco Maaijen, Koen Miltenburg, Arnold de Ruijter

Middelste�rij�(v.l.n.r.):�� Jan van der Klis, Henk van der Klis, Martijn de Goeij, Laurens de Vor, Levi Slootjes, Olaf de Vor, Mathieu Snoek, Arno Baas, Remco de Rijk 

Voorste�rij�(v.l.n.r.):�� Gerard Vierbergen, Remco Verschut, Marc Oosterwijk, Micha Hulst, Bjorn Stalvord, Ties van der Werf, Mike Snel, Djardo Boele, Walter van der Neut

Achterste�rij�(v.l.n.r.):� Tim Sluis, Rik Bleijenberg, Thimo van der Mueren,  Jord Vierbergen, Robby de Wit, Jaco Dijkhuizen, Don Bode, Lennart van Dam, Nick van Dam, Dani de Graaf, Ton Hendrickx. 

Middelste�rij�(v.l.n.r.):�� Harry Akkermans, Frans de Heij, Jasper de Goeij, Willem La Lau, Joey Rietveld, Jur Anbergen, Nick Henkes, Sven Rietveld, Jeffrey Brouwer, Wim Hendrix.

Voorste�rij�(v.l.n.r.):��� Wouter van Sprundel, Ivo Anbergen, Bart Griffioen, Mike Rijsbergen, Simon La Lau, Menno Venhof, Tim Goes, Jesper van der Zwart, Jasper Kooman, Steven Tuinenburg, Joop Nusse.
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Achterste�rij�(v.l.n.r.):	Justa	de	Koning,	Bibian	ter	Burg,	Saskia	van	den	Hoogen,	Alissa	Verwoerd,	Sophie	Doeland,	Nova	de	Goeij,	Rachel	van	Raay.

Voorste�rij�(v.l.n.r.):�� Channah	Sieling,	Jessica	de	Wit,	Saskia	van	Achthoven,	Estelle	van	Setten,	Michelle	Vergeer,	Rosan	Stekelenburg,	Anouk	van	Raay.

Selectie�dames�FC	Oudewater	1

Voor betrouwbaar auto onderhoud en reparatie 
van alle merken.

Tevens het adres voor levering van alle 
merken nieuwe auto’s en betrouwbare occasions

Wilgenweg 4  •  3421 TV Oudewater  
www.automotiveoudewater.nl

Adv_Automotive_FC_Oudewater_2018.indd   1 17-09-18   09:43

Prof
SolarProf Oudewater 
Hoog Rendement en

Nu met BTW teruggave

Voor meer informatie:
www.solarprof.nl

SolarProf 
Professionals in zonnestroom systemen

Adv_SolarProf_FCOudewater.indd   1 23-08-17   16:28

Solliciteer direct op WERKENBĲBOGRO.NL!

Wij zoeken per direct mensen 
die iets in hun mars hebben!
» CV-monteurs en tekenaars

Bogro BV is een vooruitdenkend totaalinstallateur op het 
gebied van centrale verwarming, mechanische ventilatie, 
koeling en loodgieterswerk.
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Voor al uw
druk- en printwerk

Uitgever van De IJsselbode   -   Lees uw krant ook op www.ijsselbode.nl

d e  d r u k k e r i j
d i e  s t a a t  v o o r  k w a l i t e i t

Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX  Oudewater
0 3 4 8 - 5 6 1 4 7 8
heno@ijsselbode.nl

Ontwikkelingen bij de jeugd
Alle�spelers�zijn�ingedeeld,�teams�zijn�ingeschreven,�veldverdeling�is�compleet�en�de�trainingen�zijn�gestart.�
Serieuze,��maar�vooral�lachende�gezichten�op�onze�velden,�kortom�het�seizoen�2019-2020�is�van�start!�

Via deze weg willen we jullie graag op de hoogte 
brengen van de zaken die ons afgelopen seizoen bezig 
hielden en waarmee we komend seizoen aan het werk 
gaan binnen de jeugdopleiding van FC Oudewater. 

Allereerst gaan we voor het tweede jaar de 
samenwerking aan met voetbalopleidingscentra de 
Complete Techniek en Topskillz. Het eerste jaar is er 
achter de schermen hard gewerkt om de voorwaarden 
te creëren die wij bij FC Oudewater wensen. Opgeleide 
en ervaren coordinatoren op ieder veld die met onze 
clubtrainers samenwerken om een zo goed mogelijk 
programma neer te zetten. Maar zeker ook een veilig 
en kindvriendelijk sportklimaat, gelijke kansen voor 
iedereen en natuurlijk heel veel plezier. Daarnaast 
hebben we onze samenwerking met FC Utrecht 
versterkt. Dit zal vooral de nodige kennis(uitwisseling) 
opleveren maar heeft ook al een prachtig uitje met 
onze jeugd tot gevolg gehad! Ook de KNVB is een goed 
apparaat waarbij we onze kennis en kunde via hun 
kunnen vergroten. 

Een voorbeeld is het “kwaliteit en performance 
programma”. Het K&P Programma is een model 
waarmee de KNVB betaalde voetbalclubs en 
amateurverenigingen ondersteunt met het 
(voetbaltechnische) jeugdbeleid. Binnenkort zullen 
we het moment bekend maken waarop we deze
hercertificering van onze jeugdopleiding in ontvangst
mogen nemen. 

Alle trainers van de club worden gestimuleerd om zich 
te ontwikkelen door middel van interne sessies, externe 
cursussen of KNVB opleidingen. Een aantal trainers 
heeft daar al dankbaar gebruik van gemaakt. Afgelopen 
jaar hebben o.a. Rachel van Raay en Jur Anbergen hun 
diploma pupillentrainer gehaald. Remco de Rijk gaat dit 
jaar via Topskillz en ondersteunt door onze hoofdtrainer 

op voor zijn UEFA C diploma en Kevin Sprenkels gaat het 
pupillentrainer programma volgen. Ook heeft Lars via 
DCT zijn ‘Hoofd opleidingen B’ bij de KNVB met succes 
gevolgd. De vereniging heeft dit ondersteunt maar 
heeft hier ook al direct haar vruchten van geplukt. 
De organisatie van extra jeugdtrainingen onder leiding 
van het eerste elftal en het maken van een SWOT 
Analyse voor het bestuur waren beide een groot succes.

Aankomend jaar telt onze vereniging 34 jeugd elftallen. 
Hieronder vallen 7 meisjes -en 27 jongens teams. Al 
deze ploegen krijgen het hele jaar training volgens ons 
trainingsplan wat wekelijks met de trainers gedeeld 
wordt. 

Tijdens de trainingen traint ieder jeugdlid van 
o8 t/m o19 bij FC Oudewater op dezelfde wijze 
waarbij de oefenstof uiteraard is aangepast aan 
de leeftijdscatogorie. 

Tenslotte is het technisch hart druk bezig met het 
ontwikkelen van een voetbalvisie. Trainers, spelers 
en vedettes zijn betrokken om onze toekomstige visie 
te laten aansluiten bij de identiteit van onze club en 
onze leden. Één van de meest in het oog springende 
innovaties zullen de spelpricipes zijn. Spelprincipes 
zijn afspraken met het team die binnen elke formatie 
toepasbaar zijn. Hier zal ons trainingsprogramma 
op inhaken en op die manier kunnen we standaard 
afspraken geleidelijk per leeftijdsgroep invoeren. 
Uiteindelijk zullen onze junioren en senioren volgens 
deze afspraken een herkenbaar spel spelen wat de 
Oudewaterse harten sneller zal gaan doen kloppen. 
Althans.... dat is het doel.

Wij kunnen niet stoppen om over voetbal te praten 
en iedereen is dan ook welkom om zijn of haar input 
te leveren. Dit kan via inloopsessies, aan de bar, via 
(jeugd)trainers/leidersbijeenkomsten of via individuele 
afspraken. 

Dit alles met in ons achterhoofd als 
absolute voorwaarde: 

“Serieuze,	vermoeide,	maar	vooral	

lachende	gezichten	op	onze	velden!”

Lars van Halteren (HJO) & Gijs Kautz 
(Technisch bestuurslid)

Jur Anbergen toont met trots zijn behaalde diploma.Elzenweg 34 | 3421 TT Oudewater | T 0348 47 90 20 | www.promad.nl

• Netwerkarchitectuur 
• Netwerkbeheer
• Hard- en software 
   consultancy

Kallameer 182, 3446 JG Woerden • Telefoon 0348 - 56 32 26
info@compilareservices.com • www.compilareservices.com

Compilaire_Adv-helepag_FC Oudewater.indd   1 21-08-17   16:53

Strack Vloeren BV
Neutronweg 55, 3542 AH  UTRECHT

T 085 01 60 141  |  info@strackvloeren.nl 
www.strackvloeren.nl

Zandcement en anhydriet dekvloeren

Adv_StrackVloeren_FCUtrecht_2019 (190x135).indd   1 19-03-19   10:39
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Blankestijn 
Oudewater

Ma t/m Za van 
07:00 tot 22:00

            Zondag van
          12:00 tot 18:00

T R A N S P O RT        O U D E W AT E R

Populierenweg 49 | 3421 TX Oudewater

T 0348 56 20 04 | F 0348 56 52 87 | info@gdebruyn.nl | www.gdebruyn.nl

Bruyn_Adv_Unio_2012.indd   1 25-07-12   16:54

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W.
CULTUURTECHNIEK
MACHINEVERHUUR

WWW.SCHIMMELOUDEWATERBV.NL

WILLESKOP 131 B · 3421 GV  OUDEWATER

TELEFOON 0348-561266 · FAX 0348-565256

INFO@SCHIMMELOUDEWATERBV.NL

Willeskop 212  •  3421 GW  Oudewater 
 T 0348 565 020  •  F 0348 560 030  •  itl@louwer.eu  •  www.louwer.eu

“Uw technische probleem 
is voor ons een uitdaging!”

Elektrotechniek • Datanetwerken • Industriële automatisering
Beveiliging • Onderhoud en Service

Louwer_adv_Unio.indd   1 05-09-11   11:46

De jeugdtalenten 
volop in actie!
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Tennesseedreef 21 | 3565 CK Utrecht | T 030 287 15 44 

info@kraan-vlees.nl | www.kraan-vlees.nl | www.waardsrund.nl

Onze liefde voor dit ambachtelijke en 
eeuwenoude vak heeft ons gebracht 
waar we nu staan. Een assortiment van 
mooi en eerlijk vlees, wild, gevogelte en 
vleeswaren. Ruim 2.500 verschillende 
producten waarop trots het Kraan Vlees 
predicaat prijkt. Uiteraard puur natuur 
én vers van het mes. Door uw wensen 
te combineren met ons vakmanschap 
zorgen we voor een door u gewenst 
eindproduct.

Onze pass ie om va n goed het beste te maken , 
ziet u terug in on s eigen Waards Vlees. 

Exclusief, ambachtelijk en oer-Hollands rundvlees. Mooi en eerlijk 
vlees is waar wij voor staan. ‘Zo vlees is Kraan Vlees-Service’

De meiden van FC Oudewater MO17-1 schrijven historie
Nooit eerder stond een meisjeselftal uit Oudewater in een KNVB-bekerfinale

Op�zaterdag�1�juni�2019�schreven�deze�meiden�
een�uniek�hoofdstuk�in�het�754-jarige�Oudewaterse�
bestaan.�Die�dag�toog�het�elftal�met�een�schare�
fans�naar�Barendrecht�om�de�bekerfinale�te�spelen�
tegen�ARC�MO17-1�uit�Alphen�aan�den�Rijn.�Geen�
gemakkelijke�opgave,�met�een�ploeg�van�gemiddeld�
nog�geen�15�jaar.�Maar�ze�gingen�de�uitdaging�aan.�
En�namen�de�beker�mee�terug!

De bekerwedstrijden die voorafgingen aan de finale 
waren soms al spannend te noemen. Maar de finale 
sloeg alles. Het begon al met de opkomst, keurig in 
het gelid, met een officiële scheidsrechter en twee 
assistent-scheidsrechters. Toen het beginfluitsignaal 
klonk was de spanning in en buiten het veld te snijden. 
Maar gelukkig begonnen de meiden van FC Oudewater 
voortvarend. 

De eerste aanval leidde al gelijk tot een corner. Vera 
plaatste de bal op het hoofd van Puck en na twee 
minuten was de 1-0 al een feit. ARC leek als verdoofd 
door deze vroege achterstand en nog meer kansen voor 
FC Oudewater volgden, maar zonder 
verder resultaat op het scorebord. 

In de tweede helft herpakte ARC zich en dat was de 
fase waarin ook de verdedigsters van FC Oudewater 
moesten laten zien dat deze finale niet toevallig bereikt 
was. Tess redde zelfs een bal van de doellijn, toen 
de uitstekend keepende Leire er even niet bij kon. 
En ondertussen tikte de klok door. En door. 
De ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen – en niet 
te vergeten – de leiders hielden het niet meer van 
de spanning. De opluchting was groot toen de 
scheidsrechter voor het laatste signaal blies. 
De zwaar bevochten 1-0 overwinning werd bezegeld, 
de beker ging mee naar Oudewater, de meiden 
kregen taart en een t-shirt en de wedstrijd gaat de 
geschiedenisboeken in. Om nooit meer te vergeten.

Op�de�foto�boven�van�links�naar�rechts:
Lisanne Boere, Mark de Bruyn (Grensrechter), Tess de Bruyn, Meta van Groeningen, Nikita Marcus,
Jill Meerveld, Floortje Dionisius, Leire Middelman, Sophie van den Hadelkamp, Kevin Sprenkels (Leider, Trainer)

Onder�van�Links�naar�rechts:
Puck Sprenkels, Fleur Meuleman, Senna van Dam, Vera van der Wijngaard, 
Sophie van Schaik, Laura Maaijen, Vonne van den Bergrutges.nl/vacatures

Wij zoeken een bedrijfsleider en  
uitvoerder voor de vestiging Utrecht.

BOX
LIGH
TING

BOX
LIGH
TING

creatieve lichtconcepten creatieve lichtconcepten

www.boxlighting.nl
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De nieuwe generatie meldt zich
Drie jonge sponsors verbinden zich aan de club

Ze�hebben�nooit�in�één�team�met�elkaar�gevoetbald,�Niels�Dolleman,�Remco�de�Rijk�en�Richard�Ramaekers.�
Toch�representeren�ze�een�nieuwe�generatie�sponsoren.�Alle�drie�dertigers,�alle�drie�zelfstandig�
ondernemers,�alle�drie�vader,�alle�drie�al�jaren�betrokken�bij�de�club.�

Box Lighting

Niels�Dolleman
Niels Dolleman heeft samen met zijn compagnon een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in projectverlichting, 
Box Lighting: “Wij zijn licht-specialisten voor het 
professionele segment. Dan moet je denken aan 
winkels, bedrijfsgebouwen, horeca (zoals 3 Keuken 
& Bar) en (luxe) woningbouw.” De website van Box 
Lighting staat vol indrukwekkende voorbeelden. 

De verlichtingsplannen van Box Lighting 

leiden zonder uitzondering tot een 

betoverend resultaat, van kantoor tot 

biljartkamer en van huisbioscoop tot 

restaurant. 

“Momenteel zijn we in de afrondende fase van een 
indrukwekkend kantoorpand aan de Pelmolenlaan 
te Woerden. Hier hebben wij van A tot Z het 
verlichtingsplan ontworpen, zowel binnen als buiten. 
Een mooi project waarbij de verlichting enerzijds moet 
aansluiten bij de functionaliteit, anderzijds toch ook 
een bepaalde sfeer moet oproepen en versterken.”

Boogaart Betonpompen

Richard�Ramaekers�
Richard Ramaekers is één van de compagnons  
van Boogaart Betonpompen. In het land rijden  
16 beton-pomp-combinaties van bouwplaats naar 
bouwplaats en voorzichtig wordt ook al over de 
landsgrenzen gekeken naar verdere uitbreiding.  
Als zoon van sponsor-werver pur sang John Ramaekers, 
zal het verzoek om sponsor te worden bijzonder zijn 
verlopen? “Tsja, ik kwam er niet onderuit natuurlijk. 
Maar ik wilde er ook niet onderuit, want het is belangrijk 
dat de club structureel gesteund wordt door het 
bedrijfsleven. Bovendien zit ik samen met Niels al jaren 
in de sponsorcommissie van FC Oudewater, dus het 
werd nu ook wel tijd. 

Hoe kun je andere sponsors overtuigen 

om een bijdrage te leveren als je dat zelf 

niet doet? Dus dat gesprek met pa was 

heel kort. Ja, ’s goed.” 

TopSkillz

Remco�de�Rijk�
Het drietal wordt gecompleteerd door een bekend 
gezicht binnen de club. Remco de Rijk van TopSkillz 
is jeugdtrainer, leider van O19-1 en assistent-trainer 
bij het 1e elftal. Remco heeft van zijn hobby, niet 
alleen zijn vak gemaakt, maar heeft van zijn vak 
ook een eigen bedrijf gemaakt. 

TopSkillz is gespecialiseerd in 

voetballessen en -trainingen en 

heeft sinds kort een nieuw fenomeen 

ontwikkeld: Voetbal-fitness. 

“De eerste twee groepen van VoetbalFit zijn nu 
gestart. VoetbalFit is een bijzondere mix van voetbal 

en fitness. Ik bespeurde een vraag in de 
markt bij – deels voormalige – voetballers 
die allemaal worstelen met het wegtrainen 
van een buikje, maar dat gedoe met die 
apparaten in een fitness-school een stuk 
minder leuk vinden dan voetballen. Dus 
doen we fitness op een voetbalmanier. 
En nee, het is geen reguliere 
voetbaltraining, het is écht fitness!” 

Ook Topskillz is toegetreden tot het corps 
van gewaardeerde club-sponsors van 
FC Oudewater. “Ik vind het leuk om op 
deze manier iets terug te doen voor de 
club die aan de basis stond en staat van 
mijn voetbalbedrijf.” 

De�nieuwe�generatie�sponsors�is�definitief�opgestaan.�
Maar�heeft�dat�ook�te�maken�met�de�volgende�
generatie�voetballers?�

Richard Ramaekers: “Natuurlijk, onze twee zoons Roef 
en Maas staan te popelen om aan de slag te gaan bij 
de Boterhammers. De club moet ook voor de volgende 
generaties voldoende middelen hebben, sponsoren 
betalen voor een groot deel de kosten van de opleiding 
van jonge voetballers en voetbalsters.”

“Voor mij duurt het nog ietsje langer, Zoon Djex 
moet nog een paar jaar geduld hebben, hoewel hij 
natuurlijk al wel privé-training krijgt”, zegt Remco de 
Rijk lachend. “Maar het is wat Richard zegt, sponsoring 
is belangrijk om voor de voetballende kinderen actief 
de opleiding binnen de club te blijven verbeteren. Dus 
het sponsorgeld wordt geïnvesteerd in een goed doel: 
Voetbalplezier voor alle kinderen van de club.”

Niels is al een tijdje stil: “Wat kan ik zeggen, ik heb 
een dochter van zeven, maar die houdt van skeeleren, 
schaatsen en dansen. Maar ik vind een teamsport ook 
heel belangrijk, dus ik ben echt mijn uiterste best aan 
het doen… Ik kijk ook naar mezelf, heel veel van de 
vriendschappen in mijn leven zijn ontstaan bij of via 
 de voetbalclub.” 

Boogaart Betonpompen levert haar diensten niet alleen 
aan aannemers, maar ook aan particulieren. “Vloertje 
storten voor een aanbouw of schuur? Geen probleem. 
Onze machinisten komen voorrijden met hun bus en 
pomp en brengen de beton via een netwerk van slangen 
naar de gewenste plaats. Daarna ruimen ze ook nog 
alles netjes op, zoals het hoort.
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FC Oudewater bedankt al haar sponsoren
O :  Technisch buro Oosterlaken
P : PROMAD
 PENTEC
R : Rutges Vernieuwt 
S : Schimmel Oudewater G.W.W.
 Strack vloeren 
 Solar Prof
T :  TEBI
U: UMIA/Van den Hadelkamp 
V : VELEGRO
 VEPO Cheese
W : Aannemersbedrijf van der Windt

Bord-�en�Jeugdsponsoren

A :  Stucadoorsbedrijf Peter Anbergen
 AKN afwerkvloeren
 ARCO Architecten
 Alex Janmaat antiek 
 Autobedrijf H. Ahles
 The Admin People 
B : BIT Lijmtechnieken
 BPG SNEL
 Beerco Schoonmaakorganisatie
 Autobedrijf Boere
 Pagodetentenverhuur Michel Bijleveld
 Hoveniersbedrijf Joost Brand
 Werner van Baaren schilderwerken
C : Café Emmy
 Café De Kroeg
D : Transportbedrijf Jan van Dam
 Eetcafé De Dijketelg
 Bouwbedrijf Dionisius
 Trappenfabriek Dijkstra 
F : Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers
 Fauna Foodstore
 Verwarmingsbedrijf Francken en Vermeij
 Foodpartners
 Fysiotherapie Oudewater
G :  van Groeningen mannenmode

 Groenendijk licht
H : Heating service
 COOP supermarkt Heijmans
 HERIKON
I : IBOMA
 van de IJssel Bedrijfskleding
J : Restaurant JOIA
 Renaultdealer Hans Jongerius
K : Knotters installatietechniek
 Klaproos licht en geluid
 Van Kats machines B.V.
L :  van Lieshout keukens
 Patrick van der Laar bestratingsbedrijf 
 Landbouwmechanisatiebedrijf de Bruin 
 Loon- en verhuurbedrijf Fred Looman
 Eetcafé Lumiere
M :  Meesters makelaardij
 Machinefabriek ”De Hollandsche IJssel”
 MZOEM Reclamebureau
N : Nnice International
O : GO BOUW Thijs Overbeek
 Optie 1 
 Ondernamen
P : Plomp Heiwerken
R : R&W vloerenbedrijf
S :  Schocon damesmode
 Spuitbedrijf Niels de Ridder
 Snel hout- en rubberhandel
 De Stroopwafelhoek
 Bakkerij Stijnman
 ESSO tankstation van Schaik
U : Slagerij ULTEE
V : Maarten van Vliet Grond-, weg-, 
 en waterbouw
 Autobedrijf Vaartland 
W : Welkoop
 WAV service Leon Hoogenboom
 De Wit Aggregaten
Y : Yellow Bellies
Z : Horeca-interieurbouw Dax van Zuilen
 

Hoofdsponsoren

 
 Hoofdsponsor
 FC Oudewater
 
�
 Hoofdsponsor
� Jeugd

Subsponsoren

A :  Avant Accountants
 AST Pharma
 Automotive	Center	Oudewater
B :  Boogaart Betonpompen
 van Baaren stucadoors
 Transportbedrijf de Bruyn
 BOGRO
       B&V techniek
 Box Lighting
C :  Compilare
D :  Bosch Car Service van Dam
 Autoschadebedrijf van Duin 
F : Faay woninginrichting
G :  Grandi Vini
 Sporthuis 
H : Aannemersbedrijf van Hoorn/van der Kley
 HENO/IJsselbode
 Heineken
J :  Schoonmaakbedrijf Rob de Jong
� Jumbo
K:		 Kraan	vleesservice
L :  Louwer installatietechniek
M : MD Service
 De Mediagraaf
N :  Van Nieuwpoort
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Cees Loef 
Accountant 
 

T. 0348 56 65 00 
W. financiele-energie.nl 

Paul Noomen 
Ondernemers- 
adviseur

T. 06 539 333 29 
W. financiele-energie.nl

Bij Avant groep krijgt u als ondernemer financiële 
energie, precies waar en wanneer u dat nodig heeft. 
Dit doen we door met zo’n vijfenveertig vakmensen 
u een uitgebreid pakket aan financiële services te 
bieden. Dat gaat van accountancy, audit en onder-
nemersadvies tot verloning, verzekeringen en 
pensioenen. 

U kunt onze kantoren zo binnenlopen om 
zonder gedoe uw zaken gewoon goed te regelen. 
Daarmee houdt u tijd over om te doen waar u 
goed in bent: ondernemen. Benieuwd naar úw 
financiële energie? Bel 0348 56 65 00 of ga naar 
www.financiele-energie.nl

Avant groep heeft 
financiële energie  

voor uw onderneming

Avant groep heeft 
financiële energie  

voor uw onderneming

Niels den Outer 
Accountant 
 

T. 0348 56 65 00 
W. financiele-energie.nl

Arie Rehorst 
Pensioenadviseur 
 

T. 0348 820 280 
W. financiele-energie.nl

Steven Willemsen 
Belastingadviseur 
 

T. 0348 56 65 00 
W. financiele-energie.nl 

Michel Bierhuizen 
MKB Financierings- 
specialist

T. 06 462 423 80 
W. financiele-energie.nl

Dick van Beuzekom 
Assurantieadviseur 
 

T. 0348 820 240 
W. financiele-energie.nl

Avant groep - Advertentie FCO A4 2019.indd   1 06-09-19   13:35

hé
sales tijger!

raadpleeg
de mediagraaf!

grafische output 
specialisten in 

print, productie 
& online
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Hoofdsponsor

Hup samen naar buiten.
Lekker voetballen
We mogen weer. Overal in Nederland rolt de bal. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen, vlaggenisten, 
hulptroepen, trainers. Honderdduizenden voetballers gaan er weer tegenaan. Van Hulst tot Winschoten, 
van Heerlen tot Den Helder. En wij zijn er trots op dat we dat mogen sponsoren. 

Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal 

1500.02.525 Adv. voetbal 297x210.indd   1 29/08/2018   12:16


