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Visscher Bosch Car Service: 
Een universele garage met de service 
van een dealer. 
Visscher Bosch Car Service is een 
universele garage gevestigd aan 
de Sperwerlaan 118 midden in de 
glasstad Leerdam.  

Na jarenlang officieel merkdealer 
van Peugeot en Citroën te zijn 

geweest, werkt Visscher vanaf april 
2013 onder de Bosch Car Service 
garageformule. Dit houdt in dat wij 
met vakmensen pur sang specialist 
zijn in VAG, Peugeot en Citroën 
én alle merkauto’s onderhouden, 
repareren en APK keuren.

Enkele sterke punten van Visscher 
in Leerdam:

√ Oldtimer onderhoud 

√ Meer dan 50 jaar ervaring

√ Auto’s vanaf €1.000,-

Visscher Bosch Car Service: 
Een universele garage met de service 
van een dealer. 
Visscher Bosch Car Service is een 
universele garage gevestigd aan 
de Sperwerlaan 118 midden in de 
glasstad Leerdam.  

Na jarenlang officieel merkdealer 
van Peugeot en Citroën te zijn 

geweest, werkt Visscher vanaf april 
2013 onder de Bosch Car Service 
garageformule. Dit houdt in dat wij 
met vakmensen pur sang specialist 
zijn in VAG, Peugeot en Citroën 
én alle merkauto’s onderhouden, 
repareren en APK keuren.

Visscher

Bosch Car Service

Sperwerlaan 118

4143 AW Leerdam

www.autovisscher.nl

@AutoVisscher

VisscherAutobedrijven

visscher-autobedrijven

Het is maar zelden dat ik een goed idee of mooi plan niet op voorhand 
een kans gun. Toch had ik bij het plan van Lambert, om de Sport-
vriend een nieuw leven in te blazen, eerst wel even mijn beden-
kingen. Het kost namelijk nogal wat (geld en energie) om een 
clubblad in de lucht te brengen en vooral te houden. De enthousi-
aste Lambert liet zich niet van stuk brengen en ging voortvarend 
aan de slag met het werven van adverteerders en het redactio-
neel inrichten van de nieuwe Sportvriend. Het resultaat ligt nu 
voor ons: een prachtige fullcolor uitgave, waarmee de  
VV Asperen zich optimaal kan presenteren aan de leden,  
vrienden, sponsoren en inwoners van Asperen en omgeving. 

De ‘oude’ Sportvriend was een clubblad, met 
informatie voor de leden en vrienden. Door de 
nieuwe Sportvriend huis aan huis te bezorgen 
willen we nadrukkelijk ook alle inwoners van 
Asperen (en omgeving) laten delen in het 
wel en wee van onze vereniging. De Voetbal
vereniging Asperen geniet van een bloeiende 
periode, waarin naast het winnen en het  
verliezen van de wedstrijden vooral het plezier 
en samen sporten centraal staat. 

Het ledenaantal van de vereniging 
groeit al verschillende jaren en 
ook dit seizoen is het aantal teams 
opnieuw uitgebreid. 

Zo sterk zelfs dat de veldcapaciteit stevig 
onder druk staat en de wedstrijdsecretaris
sen er een zware opgave aan hebben om alle 
wedstrijden ingepland te krijgen. De aandacht 
die onze vereniging geeft aan het vrouwen – 
en meisjesvoetbal draagt ook zeker bij aan de 
ledengroei. Ook starten we dit seizoen met 
het Gvoetbal, waarmee jongeren met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking niet 
alleen maar hoeven toe te kijken, maar nu ook 
zelf kunnen spelen. 

Een ledengroei van ruim 40% in een periode 
van 4 jaren, vraagt ontzettend veel van de or
ganisatie. De Technische commissie, trainers, 
leiders, scheidsrechters, onderhoudsteam. 
Stuk voor stuk vrijwilligers die de sleutel zijn 
voor de groei en het succes van de VV Aspe
ren. Zij verdienen dan ook de waardering en 
het respect voor al het werk wat ze belange
loos doen. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg en 
zeker niet in een seizoen waarin we bouwen 
aan een prachtige nieuwe accommodatie. Ik 
wil daarom alle leden en nietleden oproepen 
om zich aan te melden voor één of meer taken, 
zodat het succes van de club breed gedragen 
kan worden. 

Ik wil dit voorwoord afsluiten met een dank 
aan alle adverteerders. De adverteerders 
zijn vrienden van de club en mede dankzij hen 
kunnen we deze Sportvriend uitgeven. Zij 
verdienen uw aandacht bij uw aankopen of 
opdrachten. Ik wens iedereen heel veel lees
plezier en hoop u graag eens te ontmoeten  
op onze accommodatie.

Frans van Ooijen,  
voorzitter

EEN NIEUWE SPORTVRIEND
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3.  WANNEER BENT U GESTART  
MET UW ONDERNEMING? 

 01 februari 2015.
SPONSOR IN BEELD JELLE HANEGRAAF:  

 
Grote vriend van VV Asperen is Jelle Hane-
graaf, wie kent hem niet!  Hij heeft besloten 
zich in te zetten voor de stichting Spieren voor 
spieren en vraagt u aandacht daarvoor! Steun 
hem en daarmee de stichting! Onderstaand 
stelt hij zich voor aan u;

Mijn naam is Jelle Hanegraaf en ik ben 22 jaar. 
Geboren met een spierziekte, maar door veel
therapie en trainingen in mijn jeugd kan ik nu 
gelukkig werken en zelfs sporten!

 

Zeer bewust ben ik van het feit, dat 
veel kinderen met een spierziekte 
dit allemaal niet kunnen en wil ik 
me graag inzetten om een steentje 
voor deze kinderen bij te dragen.

Daarom heb ik besloten mee te doen aan de 
Wintertijdchallenge. Deze challenge houdt 
in dat ik, 24 op 25 oktober wanneer de klok 
een uur terug gaat, voor kinderen die een 
spierziekte hebben ga hardlopen op Papendal. 
Hiermee wil ik zo veel mogelijk geld ophalen 
voor de stichting  
Spieren voor spieren!

Kijk voor meer info op  
www.wintertijdchallenge.nl/
actie/jellehanegraaf

1.  BEDRIJF  
Grand cafe 

 mijn moeder.

2.  NAAM 
 John Vuurens.

4.   KUNT U IETS OVER UW ONDERNEMING VERTELLEN 
EN WAT DE MOTIVATIE WAS HIER TE STARTEN?

  We zijn een cafe met het mooiste terras van 
Leerdam. We hebben een uitgebreide lunch 
kaart, 2x per jaar kroegentocht.. we organiseren 
verschillende avonden zoals een tapasavond en 
een hollandse avond.. Ik ben zelf al jaren op zoek 

  geweest om ooit eens een cafe te beginnen/over
nemen. Ik kreeg dit jaar de kans via de huidige 
eigenaar Eimert Middag.

  Ik ken hem al een aantal jaar via cafe de Zwaan uit 
Schoonrewoerd en via VV LRC.

  De vorige uitbaatster wilde stoppen  
en hierdoor kwam ik in beeld.

5.   HOE ZOU U, 
 UZELF OMSCHRIJVEN? 
  ben gastvrij.. een open 

persoonlijkheid houd 
van sport ..

  Ben gek op lekker eten 
en drinken .

6.   WAT IS UW LINK MET  
VV ASPEREN? 

    Ik heb er zelf gevoetbald 
en alle drie mijn kinderen 
zijn lid.

 

7.   WIJ ZIJN ERG BLIJ U ALS SPONSOR TE MOGEN 
HEBBEN BIJ VV ASPEREN, WAT IS/ZIJN 
DE REDEN(EN) WAAROM U SPONSOR BENT 
GEWORDEN BIJ ASPEREN? 

  Ik wil iets terug doen voor het dorp waar ik 
woon en verschillende voetballers uit  
Asperen hebben zijn gast in mijn  kroeg. 

8.   WILT U NOG IETS MEEGEVEN 
AAN DE MENSEN UIT ASPEREN 
EN/OF VAN DE VOETBAL 
VERENIGING?..

  Kom vooral een keer iets 
drinken....

SPIEREN  
VOOR SPIEREN 
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BIJ ONS IN DE JEUGD…

Team: F1
Naam:  Jayden de Jongh   
Welke positie speel je? Midden / voor 
Wat is je favoriete club? Ajax 
En welke speler is je voorbeeld? Davey 
Klaassen (Ajax)
Wat vindt je het leukste aan VV Asperen? 
De wedstrijden voetballen! 
Heb je een favoriete speler bij VV 
Asperen? Robbin Boon
Wie is je leukste trainer/leider tot  
nu toe? Wim/Robbin    
 

Team: F1
Naam:  Dilano de Jongh   
Welke positie speel je? Achter/midden 
Wat is je favoriete club? Ajax 
En welke speler is je voorbeeld? Cillessen
Wat vindt je het leukste aan VV Asperen? 
Competitie spelen
Heb je een favoriete speler bij VV Asperen?  
Dick Schaaij
Wie is je leukste trainer/leider tot nu toe? 
Wim/Robbin     

DILANO DE JONGH
JA

YD
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 D
E 
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NG

H
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Café-Cafetaria
“De Wiel”

Leerdamseweg 39a Asperen   
Willie en Dick de Groot  (0345-616 210)

Tijdens de bouw van de sportaccommodatie 
zijn wij gewoon het hele jaar open.

Vanaf volgende zomer hopen wij u 
te kunnen ontvangen in ons nieuwe onderkomen 

in de sportaccommodatie “de Wiel”.

DE CLUB VAN ELF 

 
 

HET SPAN MOORKOPPEN 
     SLIJTERIJ-WIJNHANDEL 

 
            Uw leverancier van kwaliteitsdranken. 

Hallo, Mijn naam is Jan Wiggelinkhuijsen, ik 
ben 27 jaar en ben geboren in Rhenoy. Som-
mige van jullie zullen mij misschien al kennen 
via mijn werk (Ik ben namelijk eigenaar van 
Cafetaria Route 88 te Rhenoy waar ik samen 
met mijn zus al bijna 5 jaar gevestigd zit) 
of hebben mij misschien wel is langs de lijn 
gezien bij de Dames van Asperen waar mijn 
vriendin Mariska voetbalt. 

Omdat ik dichter bij mijn werk wilde gaan 
voetballen en mijn vriendin Mariska al bij VV 
Asperen voetbalde heb ik er voor gekozen 
om bij VV Asperen te komen voetballen. Dit 
scheelt mij een hoop reistijd. Dus na VV Rheli
co, LRC Leerdam en MVV’58 hoop ik nog vele 
leuke, gezellige en hopelijk succesvolle jaren 
bij VV Asperen te voetballen. 

Mijn persoonlijke doelstelling bij VV Aspe
ren is om met veel plezier in het voetbal een 

vaste waarde te worden in het eerste en er 
een gezellige tijd van te maken met zijn allen. 
Graag zou ik centraal achterin spelen maar op 
de linksback positie kan ik ook uit de voeten. 
Dit seizoen hebben we een mooie selectie bij 
elkaar en denk ik dat we ons met het eerste 
sowieso moeten handhaven in de 3e klasse en 
misschien zelfs wel kunnen stunten met een 
periode. Met het tweede moeten we denk ik 
mee kunnen doen om de eerste 3 plaatsen.  
Al is dit natuurlijk moeilijk te zeggen zo vroeg 
in de voorbereiding, maar dat zal de tijd 
vanzelf leren. 

Ik zou mezelf omschrijven als een rustige, 
vriendelijke, gedreven, meedenkende, maar 
ook eigenwijze vent die makkelijk is in de 
omgang met anderen. Ik wens iedereen een 
mooi en sportief voetbalseizoen toe en we 
zien elkaar vast nog wel is in de kantine of op 
en/of rond het veld! 

JAN WIGGELINKHUIJSEN

Dit seizoen is er wederom “De club van elf”.
 Voor 11 euro kunt u lid worden en komt u 
naam op het club van elf bord te hangen in  
de kantine.
 
Van uw elf euro worden er diverse jeugd
activiteiten georganiseerd en steunt u onze 
jeugdafdeling. 

 Lid worden kan via Greet Hanegraaf 
( jangreet@hotmail.com) of u kunt zicht aan
melden bij het barpersoneel in onze kantine. 
 
Groeten de Activiteitencommissie
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Tandprothetische 
Praktijk

Clar ie  Doorman
behandelingen ook op 

ZATERDAG.
Asperen

0345-619386
www.tppclariedoorman.nl

A3 Kleppe, wie kent hem nu niet? A3 is erg 
betrokken bij de jeugd en is hoofdsponsor 
geworden van onze jeugdafdeling met win-
kelcentrum Europaplein Leerdam. Wij wilden 
graag over beide wat meer weten en gingen op 
onderzoek uit. 

HOOFDSPONSOR JEUGD

Wij vroegen A3 wat meer te vertellen over win
kelcentrum Europaplein. Hij vertelt; U vindt 
in het winkelcentrum een compleet aanbod 
van kwalitatief hoogwaardige winkels, elk 
met hun eigen specialiteit. Gelegen net buiten 
het stadscentrum van Leerdam een prima 
oplossing om snel alle boodschappen te halen! 
De slogan is; Winkelcentrum Europaplein, daar 
moet je zijn! Kwaliteit, lage prijzen, gezellig
heid en u kunt er gewoon GRATIS parkeren.

En A3, kun je wat over jezelf vertellen? 
Ik ben geboren en getogen in een onderne
mersgezin met de roots in Asperen, waar 
ik inmiddels al 38 jaar woon. Daarom heb ik 
ook zoveel plezier in het stimuleren van jong 
ondernemerschap, zowel in mijn familie als  
op het winkelcentrum.

Wij zijn erg blij je als sponsor te mogen hebben 
bij VV Asperen, wat is/zijn de reden(en) waar-
om je hoofdsponsor bent geworden van de VV 
Asperen jeugd? 
Mijn waardering en respect voor mensen die 
zich inzetten voor de jeugd in alle mogelijke 
opzichten, is de belangrijkste reden om spon

sor te zijn van diverse sport, speel en muziek 
verenigingen. Dat Asperen hierbij een speciale 
plek in mijn hart heeft moge duidelijk zijn…. 
 
Wilt je nog iets meegeven aan de mensen uit 
Asperen en/of van de voetbal vereniging? 
Ik wil graag een oproep doen aan alle huidige 
en toekomstige betrokkenen bij de exploitatie 
en het onderhoud van de nieuwe sportaccom
modatie “De Wiel” om het enthousiasme wat 
er nu is vast te houden voor de komende jaren, 
want er wordt veel inspanning gevraagd.
Wij willen A3 hartelijk bedanken voor zijn sup
port aan onze jeugd en hopen in de toekomst 
nog veel voor elkaar te kunnen betekenen! 
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Naam?
Jelle van Iperen
Vorige club
VV L.R.C.
Hoe zou je jezelf  
omschrijven?
 Als een sociale, behulpzame, 
gedreven jongen.
Wat was je drijfveer om bij   
 VV Asperen te komen voetballen?
 Ik wilde graag een keer in een 
eerste elftal spelen, mede door 
de vele jongens die ik al kon heb 
ik voor VV Asperen gekozen.

 

Nieuw  

bij de club

 KEEPER VV ASPEREN 2, JOS BOLLEBOOM: 

 SPELER VV ASPEREN 1, P.M. HOEKSTRA: 

 TRAINER VV ASPEREN 1, RICHARD SMAAL:  

 TRAINER VV ASPEREN 2, CARL KROEZE:  

JELLE  
VAN IPEREN

Wat is je doelstelling bij en met
VV Asperen?
 Mezelf gaan ontwikkelen op de 
posities waar ik ga spelen. Met 
VV Asperen een periode titel 
proberen te pakken.
 Wat is je favoriete positie?
Rechtshalf
 Wil je nog wat vertellen aan de 
mensen uit Asperen en/of van de 
voetbal vereniging?
 Ik hoop op een gezellig en mooi 
seizoen met alle mensen binnen 
deze leuke club. Bedankt dat 
ik zo goed ben opgevangen  
door iedereen!

13
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...WIJ STAAN TOT
UW BESCHIKKING!

Van Ekeren
 Kuiper
Woning- en Bedrijfsmakelaars

Van Ekeren
Hypotheken en Verzekeringen

VAN HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN, 
TOT AAN DE VERKOOP VAN UW 

WONING OF BEDRIJF...

www.vanekerenkuiper.nl www.vanekeren.nl

0345-632 100 0183-672 999

HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN,
VAN UW 

WONING OF BEDRIJF...

Naam? Dennis Rooijackers
Vorige club? 10 jaar bij  
VV Asperen gespeeld en  
daarna 4 jaar bij LRC
Hoe zou je jezelf omschrijven? 
Als een zeer vrolijke jongen. 
Wat was je drijfveer om bij  
VV Asperen te komen voetballen? 
Ik wil graag spelen in een 1e elftal 
en het is altijd gezellig bij  
VV Asperen.

Wat is je doelstelling bij en met 
VV Asperen? Een stabiele 3de 
klasser worden.
 Wat is je favoriete positie?
Keeper!
Wil je nog wat vertellen aan de 
mensen uit Asperen en/of van de 
voetbal vereniging?  
Laten we er met zijn allen een 
mooi seizoen van maken!

Nieuw  bij de club

DENNIS ROOIJACKERS
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 PERENDREEF 1A -  4147 HA  ASPEREN -  0345-622 333 -  WWW.HEALTHCENTERDESCHILDKAMP.NL 

SEPTEMBER 
ACTIE! 
 
ALL INCLUSIVE  
ONBEPERKT SPORTEN 
 
DEELNAME AAN 
GROEPSLESSEN 
 
ZWEMBAD MET SAUNA 
EN STOOMCABINE 
 
GEEN   
INSCHRIJFKOSTEN BIJ 
ALLE ABONNEMENTEN 

*Bij een 12=13 maanden 
abonnement 

€39,25 
  per maand* 

www.crossfitasperen.nl 

KOM EEN GRATIS 
PROEFLES DOEN! 

BootCamp Asperen  
Start medio oktober 2015 

Team: MA 1
Naam:  Esmee Passtoors
Vorige club: LRC Leerdam
Hoe zou je jezelf omschrijven?
Als een zowel sportieve als 
fanatieke team player
Wat was je drijfveer om bij VV 
Asperen te komen voetballen?
Ik wilde weer bij een meiden 
team voetballen en bij  
VV Asperen kon ik al een  
aantal mensen.

Wat is je doelstelling  
bij en met VV Asperen?
Op een sportieve manier als 
team zo hoog mogelijk in de 
competitie te eindigen. 
Wat is je favoriete positie?
Verdedigende middenvelder

Nieuw  

bij de club

ESMEE PASSTOORS

17
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Dé kinderopvang 
in Leerdam, 
Lingewaal
en Zederik

(0345) 639 555 / www.skcn.nl

SKCN_Advertentie_85x128_aug_85x128.5  18-08-15  11:38  Pagina 1

Het Regioplein-ZHZ is een initiatief dat opgezet is  
voor- en door bedrijven uit de Regio Zuid Holland Zuid. 
Al deze bedrijven hebben tevens iets met de bouw,  
en bundelen hun krachten tijdens vakbeurs Bouw  
Compleet, in de vorm van het Regioplein. Uniek is dat 
maar 1 deelnemer per branche mag meedoen.

REGIONALE KRACHT

Dat resulteert in een zeer grote verschei
denheid aan exposanten en zorgt tevens dat 
er een enorm bereik wordt gecreëerd van 
potentiële bezoekers. Een sterke marketing 
campagne vooraf voor alle deelnemers van 
het Regioplein zorgt voor de nodige  
Regionale naamsbekendheid.

Samen Sterk
Het effect is bewezen, een sterke regionale 
opkomst dat zorgt voor meer bezoekers en 
kwalitatief betere bezoekers. Dat is waar 
het uiteindelijk voor is bedoelt en waar zowel 
deelnemers als bezoekers tijdens de beurs 
hun voordeel mee doen. De slogan is niet voor 
niets: Samen Sterk!

Kijk voor meer informatie op  
www.regiopleinzhz.nl

Eindelijk weer de Sportvriend
Na een aantal jaren weg te zijn geweest, is ein
delijk de Sportvriend weer terug. Vijf edities 
per seizoen, full color, een oplage van 2.000 
stuks en hij wordt in heel Asperen bezorgd!

Wij van VV Asperen zijn van mening dat de 
voetbalvereniging een volksclub is en dat 

daarom, heel Asperen op de hoogte moet 
kunnen blijven van ontwikkeling bij onze 
voetbalclub. Niet alleen van de ontwikkelingen 
van onze nieuwe kantine, maar ook o.a. nieuwe 
spelers, terugkerende spelers, verhalen van 
de sponsors en onze jeugd maken hier onder
deel van uit. 

Adverteerders
Uiteraard is het voor een ieder mogelijk te 
adverteren in onze Sportvriend. Wanneer u 
interesse heeft, kunt u altijd contact opnemen 
met Lambert van Gameren (VVasperen@
lvguitgeverij.nl). Een leuk gegeven: Wanneer 
u in meerdere edities een advertentie wilt 
plaats, maken wij gebruik van staffelkorting.

De Sportvriend verschijnt zoals bovenstaand 
vermeld vijf keer per seizoen. De volgende 
edities zullen verschijnen in November 2015, 
Januari 2016, Maart 2016 en Mei 2016. 

Tot de volgende Sportvriend!

Met vriendelijke groet,
VV Asperen

Lambert van Gameren 




