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Met onze moderne online software heeft u uw 
gehele administratie altijd binnen handbereik.

FF Boekhouden (eff e boekhouden) is onderdeel 
van Frietman & Van Vugt Bedrijfsadvisering.

Wij bieden een snelle, 
eenvoudige en digitale ver-
werking van uw volledige 
boekhouding d.m.v. de Yuki 
webtool.
Wilt u meer informatie of 
een persoonlijk gesprek? 
Neem dan contact op via 
onze website of bel ons op 
nummer (0180) 525 555.

Uw boekhouding deskundig verzorgd voor een vaste lage prijs!

www.ffboekhouden.nl

UW VLOERENSPECIALIST

U kunt bij ons terecht voor renovatie en 
onderhoud van al uw vloeren.

www.alblasvloeren.nl

Van Utrechtweg 71
2921 LN Krimpen aan den IJssel
Zuid-Holland
Telefoon: 0180-550989 A L C L E A N

S C H O O N M A A K

Uw specialist in:
• aankoop & verkoop

• taxaties & hypotheekadvies
• verzekeringen

• pensioenen

Kijk voor ons uitgebreide
en actuele aanbod op:

www.denboermakelaardij.nl

Verhuisplannen? Vraag een gratis waardebepaling aan!

info@denboermakelaardij.nl
De Markt 203 - Krimpen aan de Lek

0180 - 513 004



IN-
HOUD

v.v. DILETTANT
Presentatiegids
Seizoen 2018/19

Colofon
Dit magazine is een uitgave van: vv Dilettant, Tiendweg 10, 2931 LC Krimpen aan de Lek 

Advertentie aquisitie: Marco Goudswaard

Samenstelling en redactie: Evita Kraamer - pr-commissie vv Dilettant

Fotografie: vv Dilettant

Ontwerp, vormgeving en opmaak: Ruud van Dijk & Ron Baas van 
 Baasimmedia - Reclamemakers van huis uit
 
Drukwerkverzorging: Baasimmedia - Reclamemakers van huis uit

3

5

1615

2826

7

19

30

Voorzitter Marco 
Goudswaard 
zet positieve lijn 
voort

Uitbreiding
Complex

9

21

11

22

13

25

Hoofdtrainer
Jan Verveer
enthousiast

van start

JO19-1 heeft 
bevlogen trainer 

aan het roer:
Eddy Souisay

De jeugd
heeft de

toekomst

MVV: 
De kracht van 
maatschappelijk 
verbinden

Helden uit
het (recente)
verleden

Elftalfoto
Selectie

Club op niveau:
Sponsoring
op niveau en
Club van 50

Wie zijn de 
tegenstanders 
van Dilettant 1
in seizoen 
2018 - 2019

90 jaar 
vv Dilettant 
was een mooi 
feest waard

Helpende
Helden

Paramedische
zorg bij

Dilettant

Van het fluiten
van pupillen tot

scheidsrechter 
bij de KNVB



Nieuwe Tiendweg 11A 
2922 EN Krimpen aan de IJssel

CentiChem B.V. is een dynamische internationale 
handelsonderneming in chemische producten 
opgericht in 1997.

Door onze uitstekende contacten met grote Euro-
pese producenten en eigen opslag zijn we in staat 
tijdig en tegen concurrerende prijzen te leveren.
Onze ervaren logistieke afdeling zorgt ervoor dat 
onze producten snel en adequaat hun plaats van 
bestemming bereiken.

Telefoon (0180) 551 313 
www.centichem.com

   Westeinde 59
2941 EE Lekkerkerk

T 06 55 87 20 64
F 0180 66 13 87

mariusvanderlaan@kpnmail.nl
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Beste vrienden van v.v. Dilettant, 

Voor jullie ligt het gloednieuwe en blinkende presentatiegids van onze voetbalvereniging. 

Een vereniging waar we trots op mogen zijn: onze vereniging bestaat uit velen mensen die 
voor en met elkaar de uitdaging aangaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn op sportief, maar ook op 
organisatorisch gebied. En daar is in de komende pagina’s dan ook rijkelijk aandacht voor. 

Sponsoren en vrijwilligers zijn het grootste goed binnen onze vereniging, ook wel het kloppend 
hart van de vereniging genoemd. Op het moment van schrijven, zijn de eerste wedstrijden van het 
seizoen al weer gespeeld en het seizoen is voor veel ploegen goed begonnen. 
Anderen timmeren nog hart aan de weg, maar één ding hebben ze gemeen. 
Samen sportief bezig zijn, ongeacht de winst of het verlies. 
Want meedoen is het belangrijkste! Doe je mee aan sport, dan doe je namelijk 
ook mee aan onze maatschappij. Onze ‘participatiemaatschappij’, 

Hoewel bij een aantal eerste teams uiteraard de prestatie voorop staat, zijn er genoeg elftallen of 
vrijwilligerstaken binnen onze vereniging, waar meedoen misschien wel 
veel belangrijker is.

Kortom, bij onze vereniging is plaats voor iedereen. 
En we nodigen een ieder dan ook van harte uit 
om mee te doen bij v.v. Dilettant. 
Want samen meedoen, betekent samen 
sterker staan. 

Namens het Bestuur van 
Voetbalvereniging Dilettant 

Marco Goudswaard, 
voorzitter. 

Voorzitter Marco Goudswaard 
zet positieve lijn voort

Introductie  
Marco Goudswaard 
als voorzitter 
vv Dilettant 

Als vereniging hebben 
we het na het vertrek van 
Michel Hendriks een aantal 
maanden zonder vlag-
voerder te hebben 
moeten stellen. 

Bestuurslid sponsoring 
Marco Goudswaard 
toonde zich gelukkig bereid 
de voorzitterstaken op zich 
te nemen. Dit met blijdschap 
vanuit de leden en het 
bestuur. 

Met zijn jarenlange ervaring 
in reclame en marketing 
(zelfstandig ondernemer 
sinds 1993) en zijn ruime 
sportinteresse (zowel 
werkmatig als privé) 
zet hij voor v.v. Dilettant 
diverse mooie acties neer 
in samenwerking met o.a. 
lokale ondernemers en 
winkeliers. 

Marco heeft er zin in het 
beleid van Dilettant 2.0 
voort te zetten. Met zijn 
brede netwerk, zijn grote 
betrokkenheid bij de club 
en met zijn vermogen tot 
samenwerken en verbinden, 
hebben wij hier alle vertrou-
wen in. 
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Een begrip in de regio
voor bruiloften, feesten & catering
•  Offi ciële trouwlocatie
•  Twee stijlvolle zalen
• Sfeervolle ambiance

•  Ruime eigen 
parkeergelegenheid

•  Catering op locatie

Dorpsstraat 114a, Krimpen a/d Lek, 0180-513780

www.hetkoetshuispartyservice.nl

•  Vent Silencers
•  Diffusers
•  Pulsation Dampeners
•  Exhaust Silencers

• Separators
• In-Line Dampeners
• Vibration Mounts
• Piping Studies

Q.E. International B.V. 
Duitslandweg 13 • 2411 NT Bodegraven 
The Netherlands
T. +31 (0)172 619246  F. +31 (0)172 613077
sales@qeinternational.com

www.qeinternational.com
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Den Boer Groenprojecten
www.denboergroen.nl

Den Boer Groenprojecten
www.denboergroen.nl

Den Boer Groenprojecten is gespecialiseerd in het 
rooien, (ver)planten en snoeien van bomen en in aan-
leg, onderhoud en renovatie van plantsoenen, tuinen 
en sportvelden.

Het bedrijf is actief op een breed terrein. 
Van gemeenten tot particuliere tuinen. 
Van woningbouwverenigingen tot verzorgingstehuizen. 

Het uitgangspunt is kwaliteit, 
betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken.

Griendstraat 9
2921 LA  Krimpen aan den IJssel

Tel: 0180-515844
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vv Dilettant wil gelijktijdig met de aanbouw van 
de noodzakelijke kleedkamers de kantinevoor-
zieningen uitbreiden. Dit bestaat uit een 
uitbreiding van de bestaande fustruimte 
en het realiseren van een dakterras op 
de oostzijde met zicht op ons kunst-
grasveld.
Om de financiering rond te krijgen 
hebben wij uw hulp hard nodig! 
Doneer nu € 25 en ontvang een 
eigen tegel op het nieuwe terras 
met uitzicht op kunstgrasveld 
en toegang tot de kantine. Bij 
iedere wedstrijd je eigen plek !
Heb je meer ruimte nodig? 
Uiteraard mag je ook een meer-
voud aan tegels funden.
Uw naam zal prijken op ons 
nieuwe terras !

Crowdfunding

Maak jij onze uitbreiding 
van fustruimte en 
terras mogelijk ?

Uitbreiding Complex

In 2009 zijn we verhuisd naar de Tiendweg 
en vervolgens fors in ledental gegroeid. Dit 
betekende dan ook een enorme (gezellige) 
drukte op speeldagen. Met het plaatsen 
van een noodgebouw waren we er nog niet 
maar gelukkig gaf het college van Burge-
meester en Wethouders van Gemeente 
Krimpenerwaard akkoord voor de bouw 
van twee extra kleedkamers met locker-
ruimte. Zoals gebruikelijk volgde hierop een 

gemeentelijk gunningstraject. Timmer- en 
Aannemingsbedrijf F. van Meijeren uit 
Krimpen aan den IJssel vangt begin 2019 
aan met de bouw. Ver-
moedelijk zal oplevering 
plaatsvinden medio 
maart 2019. 

Augustus 1927: 
Op het eerste terrein op De 
Zaag een kleedlokaal met 
kantine

Februari 1953 
Na de watersnoodramp wordt 
er een stenen gebouw met 
kleine binnenkantine neerge-
zet.

19 augustus 1961 
Het terrein aan de Kon. 
Julianastraat wordt in gebruik 
genomen. Een omgebouwde 
directiekeet diende als kantine 
met kleedlokalen.

15 november1969 
Een nieuw gebouw werd 
feestelijk geopend.

Seizoen 1977-1978 
Het clubgebouw werd ver-
groot en de kleedaccommoda-
tie gerenoveerd.

April 1983 
Op de bijzondere Algeme-
ne ledenvergadering wordt 
besloten tot nieuwbouw van 
ons clubgebouw, dit zal van 
houtskeletbouw worden. 

December 1994 
Een aanbouw aan de kantine 
wordt officieel geopend. 

Seizoen 2008-2009 
In het teken van de verhuizing 
naar de Tiendweg

Oktober 2009 
Festiviteiten naar aanleiding 
van de opening van ons nieu-
we complex aan de Tiendweg

Met ongeveer 500 leden 
zijn we de laatste jaren flink 
gegroeid. Daarom is het heel 
belangrijk dat op korte termijn 
de kleedkameruitbreiding zal 
gaan plaatsvinden.

Uitbreidingen
door de jaren 

heen
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Bouw van twee extra kleedkamers met 
lockerruimte start begin 2019 

Ga naar www.dilettant.nl
en help ons mee!



De meest voordelige financiële condities
Persoonlijke aandacht
Totaalpakket financiële diensten onder één dak

Koos Rook Financiële Diensten
Parallelweg 1a | 2921 LE 
Krimpen aan den IJssel
0180 513 069 

info@koosrook.nl
www.koosrook.nl

JE SCOORT BETER MET 
KOOS ROOK FINANCIËLE DIENSTEN!

Notaris mr. L. van Veen 
Korte Achterweg 11, 
2941 EB Lekkerkerk, 
Tel. 0180 - 66 16 00

E: info@lintnotarissen.nl I: www.lintnotarissen.nl

Krimpen aan den IJssel - Lekkerkerk - Rhoon -
Bergambacht - Hoogvliet - Capelle aan den IJssel



v.v. DILETTANT
Presentatiegids
Seizoen 2018/19

Nadat bekend werd dat vv Dilettant op zoek moest naar 
een nieuwe trainer, werden er vele sollicitaties ontvangen. 

Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure zag de voetbal-
technische commissie in Verveer de juiste persoon die het 
beste bij de spelersgroep en de vereniging past. 
De 52-jarige Kinderdijker kent Dilettant nog goed vanuit de 
tijd dat hij als KNVB-docent over onze velden liep. Het feit 
dat een groot aantal van zijn vroegere cursisten nog altijd 
een zeer betrokken en actieve rol spelen binnen de ver-
eniging, wekt ook bij Verveer sterk de indruk dat het nog 
altijd goed toeven is bij v.v. Dilettant. Naast enthousiasme is 
er ook ambitie en visie bij de ervaren trainer: Het wederom 
behalen van de periodetitel is zijn absolute hoofddoel. Met 
een prima spelersgroep én een interessante poule, ziet hij 
zeker kansen. Dit wil hij bereiken door o.a. afwisselend 
voetbalspel en net zo gedreven de beker- als de competitie-
ronde in te gaan. 

Zijn interesse beperkt zich overigens niet tot de senioren 
selectie, ook Zaterdag 2 en JO19-1 wil hij regelmatig in 
actie bezig zien, voor Verveer is dat een vanzelfsprekend 
onderdeel van het trainerschap. 

We kijken uit naar een prettige samenwerking en wensen 
spelers en trainer veel succes dit seizoen. 

v.v. Dilettant 

Hoofdtrainer Jan Verveer 
enthousiast van start 
Onlangs konden we verheugd melden dat Jan Verveer als op-
volger van Richard Mank is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer 
voor het seizoen 2018-2019.  Eerder was Verveer o.a. trainer 
van Pelikaan, Ameide, Nieuw Lekkerland en de Zwerver. Daar-
naast is hij actief als docent bij de KNVB.

9



Noord 47a • 2931 SJ  Krimpen aan de Lek • Tel.: 0180 - 517 394 • E-mail: info@mfvanderwaal.nl • www.mfvanderwaal.nl

Blokmakersstraat 15
2931 GB Krimpen aan de Lek

Tel. 06 - 51 08 95 98
chrisbezemer64@gmail.com

   Als de bezem door uw tuin moet!

CHRISBEZEMER
H O V E N I  E  R S

Groep
Schoonmaken

Glazenwassen Groenvoorziening

Facilitair

T 06-54967803
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Laten we beginnen bij het begin:

Wie is Eddy?
Ik ben Eddy Souisay, woon in Moor-
drecht, vader van een dochter en zoon 
en tevens ook opa van drie prachtige 
kleinkinderen. In het dagelijks leven 
ben ik werkzaam geweest als reclas-
seringswerker en als maatschappelijk 
werker, onder meer in de functie van 
Jeugdcoach bij Humanitas. Ook ben ik 
gek van voetbal en werk ondertussen 
al flink wat jaren in de voetballerij.

Wat heb je zoal gedaan in de 
voetballerij?
Ik ben uiteraard begonnen als speler 
en speelde bij V.V. Waddinxveen en 
Moordrecht, voornamelijk in de voor-

hoede. Na mijn actieve carrière ben 
ik aan de slag gegaan als trainer, heb 
mijn TC-2 diploma gehaald en heb 
ik bij veel verschillende clubs mogen 
werken. Voornamelijk als (hoofd)
trainer, maar ook als Technisch Jeugd 
Coördinator bij Olympia in Gouda.

Hoe ben je bij Dilettant terecht 
gekomen?
Ik wilde, na hoofdtrainer te zijn 
geweest bij clubs als v.v. DWSM, Ar-
dahanspor en v.v. Nieuwegein, graag 
weer terug naar de jeugd. Toen ik de 
vacature van Dilettant voorbij zag ko-
men heb ik daar direct op gereageerd 
en nu begin ik met heel veel zin aan 
het nieuwe seizoen als trainer van de 
JO 19-1.

Wat zijn je verwachtingen van het 
nieuwe seizoen?
De spelers van de onder 19 zijn 
allemaal nieuw voor mij en die wil ik 
eerst wat beter leren kennen. Daarna 

ga ik mijn best om er een goed team 
van te maken en dan bekijken we per 
wedstrijd waar we staan. Bijna elke 
trainer roept aan het begin van het 
seizoen dat hij kampioen wil worden 
of het beter wil doen dan het vorige 
seizoen, maar ik wil eerst kijken met 
welke spelers ik mag gaan werken en 
wat er mogelijk is. Behalve het werken 
met de JO 19 vind ik het ook belang-
rijk dat er doorstroming is naar het 
eerste elftal.
Hoe ben je als trainer?
Ik probeer altijd duidelijk naar de 
spelers toe te zijn en heb normen en 
waarden hoog in het vaandel staan. 
Ook vind ik het belangrijk om transpa-
rant te zijn en altijd respect te hebben 
voor een ieder.

Ten slotte: wat is het leukste aan 
het “trainersschap”?
Het allerleukste vind ik het werken 
met verschillende karakters en daar 
proberen één team van te maken!

JO19-1 heeft bevlogen trainer 
aan het roer: Eddy Souisay
Vanaf dit seizoen is Eddy Souisay de nieuwe trainer van de JO 19-1. Zijn naam doet bij veel 
Dilettanters waarschijnlijk niet direct een belletje rinkelen, maar Eddy is zeker geen onbeken-
de in de regionale voetbalwereld. Zo heeft hij gewerkt, onder meer als hoofdtrainer, bij clubs 
als Nieuwerkerk, Gouderak en Ammerstol en was als speler actief bij Waddinxveen en Moor-
drecht. Dilettant is zeer verheugd met zijn komst en graag stellen wij hem aan u voor.

11 persoonlijke vragen: 
1. Grootste hobby naast voetbal: Ik zit veel op de racefiets en mountainbike
2. Favoriete muziek: Soul, funk en R&B
3. Lievelingseten: Boerenkool met worst
4. Favoriete vakantieland: Portugal
5. Beste speler Eredivisie: Mathijs de Ligt
6. Beste speler ter wereld: Lionel Messi
7. Favoriete club Nederland: Ajax
8. Favoriete club wereld: Barcelona
9. Mooiste stadion Nederland: Johan Cruijff Arena
10. Mooiste stadion wereld: Camp Nou  
11. Kampioen Eredivisie 2018/2019: Ajax 
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Noord 101
Krimpen a/d Lek

info@roteck.nl 

0180 518 5130180 518 513

• UITZENDEN
• DETACHEREN
• WERVING & SELECTIE

Bezoek onze website:

roteck.nl

Onze kracht:

persoonlijke aandacht!

Joost van den Vondelstraat 20A
2931XJ Krimpen aan de Lek

E-mail: info@RonnoR.nl
Website: www.RonnoR.nl
Telefoon: 0180 – 22 22 44



Een goede jeugdopleiding moet 
daarnaast bijdragen tot het creë-
ren van kwalitatief goede spelers 
voor de selectie van de selectie-
teams, maar tegelijk moeten we 
ook zorgen dat de minder geta-
lenteerde jongeren met plezier 
kunnen trainen en in competitie-
verband kunnen voetballen.

Op www.dilettant.nl kunt u het 
jeugdbeleidsplan van Dilettant uit 
Krimpen aan de Lek raadplegen, 
bedoeld om de jeugdafdeling 
binnen Dilettant hernieuwd vorm 
en richting te gaan geven. 

De afgelopen jaren is bij Dilettant 
het besef gegroeid dat het nodig 
is om meer structuur te brengen 
in de jeugdafdeling. 
Het aantal jeugdleden is de laatste 
jaren sterk toegenomen en dan 
wordt het steeds moeilijker om 
controle te houden over de ont-
wikkeling van de jeugdafdeling. 
Dit terwijl er juist zo enorm veel 
potentie is. 

Mondelinge afspraken zijn 
duidelijk vastgelegd en gelden 
voor iedereen die op wat voor 
manier dan ook betrokken 
is binnen de vereniging.
Cruciaal in dit proces is 
een duidelijk jeugdbe-
leidsplan waarin de 
plannen beschreven 
worden. 

Dit jeugdbeleidsplan vormt het 
leidraad voor bestuur, jeugdcom-
missie,trainers, leiders, spelers en 
ouders en dient ter ondersteuning 
van de door hen uit te voeren 
taken. 

De Jeugd heeft de toekomst: 
De jeugdafdeling van v.v. Dilettant!
De jeugdafdeling is de kweekvijver voor de toekomstige seniorenelftallen. Binnen de 
jeugdafdeling is de Jeugdvoorzitter (Sebastiaan van der Wal), de Jeugdcoordinator junioren 
en pupillen (Patrick Akkerman) en de gedragsmentor (Rob Dekkers) een aantal dagen per 
week actief om zorg te dragen voor het reilen en zeilen rond alles wat betrekking heeft op 
onze pupillen junioren

v.v. DILETTANT
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Muziekvereniging Cres-
cendo - Taptoe op ons 
sportcomplex 

‘Samen met elkaar, voor elkaar’. 
Geheel volgens de missie van v.v. 
Dilettant is in 2017 een langduri-
ge samenwerking beklonken met 
de Krimpense muziekvereniging 
Crescendo. 

Het ruime complex aan de Tiend-
weg biedt Crescendo vele mo-
gelijkheden voor het geven van 
uitvoeringen zoals de jaarlijkse 
Taptoe want regen of geen regen: 
het kunstgrasveld is altijd een 
prima uitwijk optie. 

Voor v.v. Dilettant een zeer positie-
ve ontwikkeling.Samen bieden wij 
prestaties op voetbal- en muziek-
gebied maar óók amusement en 
ontspanning aan onze bezoekers. 
Een goede mix, dus. In het kader 
van maatschappelijke participatie 
is onze doelstelling optimaal ge-
bruik te maken van ons sportpark. 
Een samenwerking die ook door 
SVN als eigenaar van het sport-
park wordt toegejuicht.   

Met Albert Heijn Wiersma uit 
Krimpen aan de Lek is een mooi 
samenwerkingsinitiatief ontstaan 
waarbij vele lokale verenigingen 
betrokken worden. 

D.m.v. het sparen van munten 
maken deelnemende verenigingen 
kans op een gul sponsorbedrag 
vanuit AH. 

De verenigingen komen ook actief 
in actie tegen elkaar. Met verras-
sende activiteiten op doordeweek-
se avonden strijden 
de deelnemers 
tegen elkaar voor 
extra bonus-mun-
ten. Een prach-
tige manier van 
samenwerken 
die we in de 
toekomst graag 
voortzetten. 

MVV: De kracht van 
maatschappelijk verbinden
Als voetbalvereniging vinden wij dat we meer te bieden hebben dan voetbal voor jong en 
oud. Als sterke vereniging bouwen we graag duurzame samenwerkingsverbanden met loka-
le ondernemingen. Onze prachtige accommodatie is uitermate geschikt om te verbreden in 
activiteiten die geen verband houden met de voetbalsport. 

v.v. DILETTANT
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Samenwerking met AH Wiersma

AH WIERSMA

SPONSORT MAX.

Daarnaast krijgt Dilettant in oktober 
een eigen voetbalplaatjesboek! Àlle 
spelers - van de Ukken tot en met het 
eerste - krijgen hun eigen plaatje. 
En natuurlijk ook de trainers en 
begeleiders. Dilettant organiseert dit 
samen met Albert Heijn Wiersma, 
waar je de plaatjes kunt gaan verza-
melen bij het besteden van iedere 10 
euro. Een uniek collectorsitem dus!
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Tiendweg West 28 
2941 ER  Lekkerkerk

T. 0180 66 51 92
F. 0180 66 52 36

o.k.timmerwerken@xs4all.nl
www.oktimmerwerken.nl

OK timmerwerken is een jong bedrijf, waar 
partners Martin Overvoorde en Dick Kelder 
de handen ineengeslagen hebben om samen 
prachtige kleine en grote klussen aan te kunnen 
pakken. 

Samen hebben beide partners ruim 25 jaar 
ervaring in de de bouw. Beide hebben grote 
werken uitgevoerd en begeleid. Daardoor heeft 
OK timmerwerken met alle facetten ruime 
ervaring.

	 Uitstekende persoonlijke aandacht voor 
iedere klant

	Onze betrouwbare werkwijze
		Samenwerking met gecertificeerde 

onderaannemers
	Samenwerking met diverse architecten

Nieuwbouw

Verbouw Onderhoud

Florastraat 1, 2931TB 
Krimpen aan de Lek

T0180 515391
   

• Levering en onderhoud van alle brandblusmaterialen 
• Levering en onderhoud van alle veiligheids en EHBO middelen 
• Aanleg/reparatie/testen brandblusleidingen en installaties 
• Aanleg scheepvaart en Off-shore brandblusinstallaties 
• Aanbrengen brandwerende doorvoeren                       
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Brandbeveiliging Brandbeveiliging 
Uw partner in brandbeveiliging

Tel. 0180-525835 / 06-26036657

Uw partner in brandbeveiliging

• Levering en onderhoud van alle  
brandblusmaterialen 

• Levering en onderhoud van alle  
veiligheids en EHBO middelen

• Aanleg/reparatie/testen brandblus- 
leidingen en instalaties

• Aanleg scheepsvaart en Off-shore  
brandblusinstallaties

• Aanbrengen brandwerende doorvoeren

Rever Brandbeveiliging B.V.
Maerlandtweg 26, 2921 LC Krimpen a/d Ijsel

Tel. 0180-525835 / 06-26036657
info@reverbrandbeveiliging.nl
www.reverbrandbeveiliging.nl          
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vv Leonidas 
Erasmuspad 9
3052 KP Rotterdam 
www.rksvleonidas.nl 

vv Schoonhoven 
Nieuwe Singel 41
2871 AX Schoonhoven 
www.vvschoonhoven.nl 

sv DRL
Spinozaweg 498
3076 ET Rotterdam
www.svdrl.nl 

FC IJsselmonde
Sportcomplex Olympia
Buitendijk 100b 
3078 XC Rotterdam IJsselmonde 
www.fcijsselmonde.nl 

IJvv de Zwervers
Smeetlandseweg 15
3079 CR Rotterdam
www.ijvvdezwervers.nl 

DVO ‘32 
Marathonweg 75
3132 LA Vlaardingen 
www.dvo32.nl 

CSV Zwarte Pijl 
Prinsenlaan 991 
3062 CT Rotterdam
www.zwartepijl.nl 

SC  Excelsior 
Honingerdijk 110 
3062 NX Rotterdam 
www.scexcelsior.nl 

FC Perkouw
Dreef 73 
2825 AN Berkenwoude
www.perkouw.nl 

vv Lekkerkerk 
Tiendweg West 
2941 EP Lekkerkerk 
www.vvlekkerkerk.nl 

Cion
Kooikersweg 2 
3138 HE Vlaardingen 
www.cionvlaardingen.nl 

V.V.O.R.
Prinsenlaan 991 
3062 CT Rotterdam
www.vvor.nl 

Wie zijn de tegenstanders van Dilettant 1
in seizoen 2018 - 2019
De competitie-indeling van poule 3e klasse C beloofd mooie wedstrijden op te leveren. 
Naast uitstrapjes richting de Rotterdamse regio speelt het eerste uiteraard ook in de Krim-
penerwaard de nodige wedstrijden. Komt u ons eerste aanmoedigen? Dit zijn de adresge-
gevens van de clubs. 
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Accountancy voor particulier, zakelijk en non-profit

www.kantoorgraafland.nl

Parallelweg-Zuid 29 2914 LC  Nieuwerkerk a/d IJssel
 0180 - 32 23 05 -  0180 - 32 23 05info@baasimmedia.nl - www.baasimmedia.nl

Baasimmedia is een no-nonsense 
mediabedrjf. Ons team bestaat uit 
denkers en doeners die meerdere 
disciplines beheersen. Daardoor zijn we 
inzetbaar voor de meest uiteenlopende 
communicatie opdrachten, zowel online 
als offline. Wij zijn effectief, strategisch, 
snel en flexibel in het vormgeven 
en realiseren van gedrukte media, 
beletteringen en webdesign. 

Wij werken graag samen met bevlogen 
mensen die passie hebben voor hun 
bedrijf of product. Wij staan graag als 
een collega, naast de klant.
Schuif al het werk op het gebied van 
reclame, communicatie en marketing 
maar door. Ons motto is dan ook: 
gewoon doen! Of het nu gaat om 
een logo, een complete huisstijl, een 
mooi ontwerp voor uw drukwerk of 

een functionele en gebruiksvriendelijke 
responsive website: wij draaien er de 
hand niet voor om.
Zo nemen wij alle zorg uithanden. Door 
persoonlijke betrokkenheid, uitgebreide 
service en kennis van zaken maken wij 
reclame waar u, wij en vooral uw klanten 
enthousiast van worden.
Daag ons eens uit en maak vrijblijvend 
een afspraak, bel 0180-322305.

• Concept Ontwikkeling
• Grafische vormgeving
• Beletteringen
• Drukwerk
• Webdesign
• Fotografie en beeldbewerking
• Video en animatie

&

in Print . Sign . Web  &  More

Reclamemakers

Uw totaalleverancier

  op het gebied van lijsten

Noord 49n    2931 SJ    Krimpen aan de Lek    Tel. 0180-590808    www.star-frame.nl    info@star-frame.nlUw totaalleverancier

  op het gebied van lijsten

Noord 49n    2931 SJ    Krimpen aan de Lek    Tel. 0180-590808    www.star-frame.nl    info@star-frame.nl

houten lijsten voor o.a. musea en galleries

spiegellijsten voor o.a. hotelkamers

aluminium lijsten voor kantoorinrichtingen

spielatten uit voorraad leverbaarUw totaalleverancier

  op het gebied van lijsten

Noord 49n    2931 SJ    Krimpen aan de Lek    Tel. 0180-590808    www.star-frame.nl    info@star-frame.nl
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Na betaling van dat alles staat de 
teller hopelijk net boven de 0. Ge-
lukkig is dat bij Dilettant het geval.
Maar dan zijn er nog geen trainers 
voor de ruim 25 teams, geen 
gastouders op zaterdagmorgen, 
geen mensen die het terrein 
schoonhouden, geen kantineme-
dewerkers, geen scheidsrechters 
en geen commissie- en bestuurs-
leden om de vereniging te leiden. 
Dan zou je kind dus niet kunnen 
trainen of naar Tentenkamp 
kunnen, zouden de kleedkamers 
en de wc’s niet schoongehouden 
worden, kon je geen koffie of tosti 
krijgen als je kind een wedstrijd 
speelt en zou het clubgebouw niet 
onderhouden worden.

Het is onbetaalbaar en praktisch 
onuitvoerbaar voor welke vereni-
ging dan ook om voor al deze 
taken personeel in te huren.

Gelukkig heeft Dilettant een vaste 
groep Helpende Helden: vrijwil-
ligers die 2 tot wel 30 uur per 
week zorgen dat veel zaken bij 
Dilettant op rolletjes verlopen. 

Maar deze Helden kunnen het 
niet alleen. Daarom hebben we 
meer Helpende Helden nodig voor 
de grotere taken, zo-
als helpen in een van 
de commissies. Maar 
vooral ook voor de 
kleinere, zoals het 
draaien van een 
kantinedienst 
of het helpen als 
gastouder.

Vrijwilligerswerk hoort gewoon bij 
het lidmaatschap. We kunnen niet 
zonder. En daarom heeft Dilettant 
ook jou als ouder, verzorger of lid 
nodig. Gewoon, om te kunnen 
bestaan.

Helpende Helden: Waarom heeft 
Dilettant vrijwilligers nodig?
Een vereniging is geen bedrijf of overheidsinstelling. Het is een gezamenlijk initiatief van 
meerdere mensen en winst maken mag geen hoofddoel zijn. Dilettant heeft inkomsten 
uit de contributie van de leden, kantine inkomsten en bijdragen van onze  gulle sponsors. 
Daarvan moet dan alles worden betaald: denk aan onderhoud van velden en gebouwen, 
aanschaf van spelmaterialen (ballen, pionnen, hesjes), huur, verzekeringen, afdracht aan 
de KNVB en aanschaf van (keuken) inventaris. 
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De sportbegeleidíng bij Dillettant 
is dankzij Jordens Fysio uitgegroeid 
tot één van de meerwaarden van 
de vereniging. Wanneer je bij 
Dilettant komt voetballen ben je 
verzekerd van een goede (parame-
dische) begeleiding.
Momenteel is Jordens met een 
team van 7 medewerkers aanwe-
zig. Bewust, omdat die mensen
allemaal hun elgen kennis en erva-
ring inbrengen. 

Bij de selectíetrainingen op maan-
dag- en woensdagavond is er 
altijd een sportverzorger en fysio 
aanwezig. Op zaterdag staat er een 
fysio voor de jeugd klaar. Daar-
naast is erop zaterdag ook iemand 

Jordens Fysio Medisch Centrum:
Paramedische zorg bij Dilettant 
Jordens Fysio Medisch Centrum is sinds enige jaren actief betrokken bij de verzorging bij 
Dilettant op trainingsavonden, wedstrijden van de selectie en bij wedstrijden van de jeugd.
In de verzorgingskamer of langs de velden is er op dinsdag, donderdag en op zaterdag                 
(op speeldagen) een fysiotherapeut aanwezig om sportklachten te beoordelen. 
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aanwezig bij Dilettant 1. Er worden testen 
afgenomen en de resultaten worden 
besproken. Aan bod komen: 
Inventarisatie van klachten en oorzaak, 
kort onderzoek en advies. Let wel, het is 
een kort onderzoek door de fysiothera-
peut, die vervolgens advies geeft welke 
weg er bewandeld moet worden, zoals: 
• Klacht laten beoordelen door de huis-

arts 

• Klacht moet verder onderzocht  worden 
door de fysiotherapeut 

• Speciale fysio oefeningen zijn noodza-
kelijk etc. 

Op het mededelingenbord in de hal voor 
de kantine hangt een lijst met daarop de 
dagen en tijden wanneer een fysiothera-
peut aanwezig is. 

Wie zijn de fysiotherapeuten van Jordens Fysio Medisch Centrum? 

Frank Leenen: 
Fysio-manueel therapeut 
    
Aanwezig: 
Dinsdag en donderdag van 19:15 - 22:00 uur. 
Zaterdag van 13:30 - 17:30 uur. (bij wedstrijden van het 1ste elftal). 
Tijdens en na zijn studie is Frank werkzaam geweest bij de jeugdoplei-
dingen van PSV Eindhoven en van Sparta Rotterdam. Frank is sinds enige 
jaren verzorger bij Dilettant en coördineert het verzorgingsteam van 
Jordens Fysio Medisch Centrum. 

Edward den Otter: 
Verzorger
 
Aanwezig: dinsdag van 19:15 - 22:00 uur
Edward is vele jaren speler geweest van het eerste elftal van Dilettant. 
Na zijn actieve carriere heeft hij zijn diploma sportverzorgring gehaald 
en bij Dilettant zijn eerste ervaring opgedaan. Vervolgens heeft hij een 
aantal jaren de spelers van FC Dordrecht onder handen gehad. Met als 
hoogtepunt het jaar waarin zij in de eredivisie speelden. Inmiddels is 
Edward weer terug op het oude nest en wekelijks aanwezig op de ver-
eniging. Ook valt hij in bij wedstrijden van het eerste elftal bij afwezig-
heid van Frank. Daarnaast zijn bij Edward op de dinsdag ook spelers uit 
de overige elftallen welkom om langs te komen voor vragen en advies!   
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Wouter van Bruggen: 
Manueel therapeut i.o.
 
Aanwezig: Vaste waarnemer bij afwezigheid van Frank. 
Wouter is verzorger geweest bij v.v. Streefkerk. Op het 
gebied van onderzoek en behandeling van sportblessu-
res kon hij zijn kennis steeds verder verbreden. Gebles-
seerde voetballers, zowel junior als senior, begeleidde hij 
naar een terugkeer op het voetbalveld.

Ryan Meijer: 
Fysiotherapeut i.o. 
 
Aanwezig: Maandag van 19:15 - 22:00 uur, woensdag 19:15 - 22:00 uur. 
Ryan is 3e jaar fysiotherapie student aan de hogeschool Rotterdam. Hij is 3 jaar speler geweest van het 1e 
elftal, vanwege een enkelblessure kon hij de prachtige sport zelf niet meer beoefenen. In 2016 is hij be-
gonnen met de verzorging op zich te nemen voor de selectie van VV Dilettant. Hij heeft de keuze gemaakt 
om bij het elftal actief te blijven, door zich in te zetten op de maandag en woensdag avond als verzorger. 
Daarnaast zijn natuurlijk ook alle andere elftallen welkom om langs te komen voor vragen en advies! 

Daphne van der Ham: 
Fysiotherapeut i.o. 
 
Aanwezig: Zaterdag: 8.30 uur – 12 uur 
Daphne is tweedejaars student Fysiotherapie. Sinds een jaar is zij jeugdverzorgster bij Dilettant wat ze met 
heel veel plezier doet! Dit in combinatie met haar opleiding zorgt voor veel ervaringen, en zo is zij naast het 
studeren gelijk bezig in de praktijk in een voor haar bekende omgeving. Elke zaterdagochtend vanaf half 
negen is Daphne aanwezig op Dilettant als verzorgster voor de spelers. 
Daphne wordt in de herfst en winter waargenomen door Suzanne van Gendt.

Suzanne Spanjer: 
Kinderfysiotherapeute 
 
Suzanne heeft na haar opleiding Fysiotherapie ook de opleiding Kinderfysiotherapie afgerond.   
Zij is iedere maand tijdens het voetbalseizoen op een maandagavond aanwezig om trainers te begeleiden, 
ook kijkt ze naar blessures en de motoriek van de kinderen. Door observatie bekijkt Suzanne waar eventu-
eel behoefte aan is bij trainers/kinderen/ouders, zoals: 
• Warming-up vormen bespreken/uitvoeren. 
• Core-stability beoordelen en oefenen. 
• Blessure preventie bij kinderen die voetballen. 
• Kinderen/ouders individueel spreken over o.a. lichamelijke klachten tijdens het voetballen. 
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Jordens Fysio Medisch Centrum 
Marijke Staete 6, 2931 WB Krimpen aan de Lek   
Tel.   0180-398929                                                                                                                                 
Mail: Dilettant@jordensfysio.nl       



Hoogendoorn Transport B.V.
Nieuwesluisweg 170
3197KV Rotterdam-Botlek

Telefoon: 010-4905100
www.hoogendoorn-transport.nl

Hoogendoorn Transport B.V. is al ruim zeven decennia uw 
partner in de logistieke dienstverlening. Naast transporten 
verzorgen wij ook verschepingen, douane afhandelingen inclusief 
douane-inspecties en het afgeven van de hierbij vereiste gasvrij-
verklaring, PD-keuringen, het strippen en stuffen van zeecontainers, 
opslag en distributie van goederen, kortom het complete vervoers-
traject van A tot Z wordt tot in de puntjes voor u geregeld.

Garage Hoogendoorn verzorgt het onderhoud, reparaties en voert APK uit 
voor alle merken personen- en vrachtauto’s voor zowel bedrijven als particulieren. 
Wij zijn sinds 1964 gevestigd aan de Molendijk in Krimpen aan de Lek.

Garage Hoogendoorn
Molendijk 156
2931SG Krimpen aan de Lek
Telefoon: 0180-512361

Hoogendoorn
T RA N S P O RT  B . V.
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Inmiddels ben je scheidsrechter bij 
de KNVB en fluit je senioren, maar 
hoe ben je vroeger begonnen met 
fluiten? 
Toen ik een jaar of 16 was werd 
er door Dilettant de mogelijkheid 
geboden om deel te nemen aan 
een cursus voor Pupillenscheids-
rechter. Dit leek me leuk en heb 
deze cursus toen gevolgd. Na 3 
jaar jeugdwedstrijden te hebben 
gefloten heb ik de overstap ge-
maakt naar “het grote veld”. Ook 
hier heb ik een cursus voor mogen 
volgen van Dilettant. De eerste se-
niorenwedstrijden waren wel wat 
spannend, maar naarmate je meer 
fluit ga je situaties herkennen en 
wordt het steeds leuker. 

Wat maakt fluiten 
eigenlijk zo leuk?
Als scheidsrechter heb je in veel 
wedstrijden het mooiste plekje. Je 
staat tussen de voetballers en kan 
zo het beste genieten van mooie 

acties, doelpunten of reddingen. 
Daarnaast moet je iedere wed-
strijd weer op een andere manier 
benaderen en moet je je snel 
aanpassen aan situaties. Dit maakt 
elke wedstrijd uniek en daarom 
zal het fluiten nooit gaan vervelen. 

Je bent begonnen bij de pupil-
len bij Dilettant, maar fluit nu al 
een tijdje voor de KNVB. Onlangs 
maakte je zelf promotie binnen de 
bond. Kan je hier iets meer over 
vertellen? 
Tegenwoordig fluit ik inderdaad 
voor de KNVB. Sinds dit seizoen 
zit ik in groep G van de zaterdag 
senioren. Dit betekent dat ik wed-
strijden zal leiden in de reserve 
1e klasse en standaard 4e klasse
(1e elftallen). Ik heb het idee dat 
ik nog lang niet ben uitgeleerd 
en heb dus nog wel wat doelen 
gesteld. Als doel heb ik dat ik over 
5 jaar actief wil zijn in de stan-
daard 2e klasse. Mijn droom is 
uiteraard het behalen van betaald 
voetbal, al zal de kans hierop niet 
groot zijn.

Een paar seizoenen terug is bin-
nen Dilettant de Scheidsrechters-
commissie opgericht. Wat doet 
deze commissie precies?
De scheidsrechterscommissie is in 
het leven geroepen om beginnen-
de scheidsrechters te begeleiden 

en enthousiast te houden voor het 
scheidsrechtersvak. De commissie 
bestaat uit  ervaren scheidsrech-
ters die wekelijks hun tips en 
ervaringen zullen overdragen. Ook 
zal de commissie proberen om be-
ginnende scheidsrechters de juiste 
cursussen aan te bieden. 

Laatste vraag: waarom is het 
belangrijk dat nieuwe scheidsrech-
ters zich bij de club aanmelden?
Scheidsrechters zijn ontzettend 
belangrijk in het voetbal. Zonder 
scheidsrechters kan er niet
gevoetbald worden. Daarnaast is 
het een leuke bezigheid om op de 
zaterdag/zondag het veld op te
gaan zonder dat je voetbalt. Ui-
teraard is er voor scheidsrechters 
na de wedstrijd ook nog genoeg 
ruimte voor een gezellig drankje in 
de kantine! 

Lijkt het je leuk om te gaan fluiten 
of heb je vragen over de com-
missie? Of ben je een ervaren 
scheidsrechter en lijkt het je leuk 
om startende scheidsrechters op 
weg te helpen? Neem dan even 
contact met Jaap op, hij helpt je 
graag!  

Van het fluiten van pupillen 
tot scheidsrechter bij de KNVB
“Ik wil scheidsrechter worden” is niet iets wat je snel uit de mond van een doorsnee jeugdlid hoort komen. 
Dit is jammer, want ondanks dat scheidsrechters soms negatief in de media komen kan het fluiten ontzettend 
leuk zijn. Binnen Dilettant is er de Scheidsrechterscommissie die startende scheidsrechters begeleid richting het 
“scheidsrechtersvak”. Jaap van der Windt (26) is lid van deze commissie en promoveerde onlangs binnen de 
KNVB. Hieronder geeft hij aan waarom hij is gaan fluiten en wat het fluiten zo leuk maakt. 
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Helden uit het (recente) verleden
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Mocht iemand of een bedrijf willen 
sponsoren dan wilt u weten waaraan 
uw bijdrage wordt besteed.

Concreet wordt met uw sponsoring 
een bijdrage geleverd aan de volgen-
de zaken:

• Aanstelling van gediplomeerde
 trainers / leiders / jeugd-               

coördinatoren
• Training en opleiding vrijwilligers
• Onderhoud accommodatie
• Materiaal en spelmiddelen
• Organisatie van activiteiten voor 

spelers, vrijwilligers en sponsors
• Organisatie van (jeugd-)toernooien
• Onderhoud en aanschaf van kleding

Wat krijgt u ervoor terug?
Bedrijfsprofilering bij een sfeervolle 
en familiaire voetbalvereniging. Een 
vereniging die in de regio een goede 
naam geniet, opgebouwd door de 
juiste omgang met normen en waar-
den en respect hebben voor ieder 
individu.

Door een bijdrage te leveren aan de 
sportieve prestaties van onze leden 

wordt uw naam op positieve wijze 
naar buiten gebracht. De shirts van Di-
lettant zijn een graag geziene partij op 
de regionale velden en een bezoekje 
aan het gloednieuwe sportcomplex 
aan de Tiendweg wordt vaak als 
warm ervaren.

Meer weten? 
Stuur een mailtje naar 
Marco Goudswaard, 
bestuurslid Sponsoring. 
Mailadres: sponsoring@dilettant.nl

Club op niveau:
Sponsoring op niveau 
U heeft een eigen bedrijf en overweegt om een amateurclub of team te sponsoren? Of u nu 
een persoonlijke binding met vv Dilettant heeft of op zoek bent naar interessante commer-
ciële mogelijkheden, wij denken graag met u mee over de mogelijkheden waarbij zowel uw 
bedrijf, de club als de leden kunnen profiteren van een mooie samenwerking.
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De laatste jaren werd financieel 
bijgesprongen voor de realisatie van 
het scorebord en het behang in de 
kantine. 

Daarnaast is de Club  van 50 lid van 
SSD en steunen de Stichting Jeugd-
toernooien vv Dilettant en hebben 
recent bijgedragen aan een nieuwe 
geluidsinstallatie. Ook een nieuwe 
beamer kon op de kosten van de 
Club van 50 door vv Dilettant worden 
aangeschaft. 
Het nieuwe kassysteem kon worden 
gekocht en ook betalen we mee aan 
de nieuwe kleedkamers en fustruimte. 
Voor het dakterras is via de crowdfun-
dactie ook € 4.000,00 bijgedragen. 

Kortom; De Club van 50 steunt vv 
Dilettant op heel veel gebieden. Indien 
u Dilettant een warm hart toedraagt 
dan kunt u dat o.a. kenbaar maken 
door lid te worden van de Club van 
50. 

Het donatiebedrag is vrij en heeft dit 
seizoen een minimum van € 35,00. 
Mocht u belangstelling hebben en 
meer informatie willen, dan kunt u 
contact opnemen met Arie van Krim-
pen of Cock Post. 

Het e-mailadres van de Club van 50 
is cl50@hotmail.nl. 
U aanmelden gaat natuurlijk via 
hetzelfde mailadres.

Club van 50:
Met Hart voor Dilettant 
De Club van 50 bestaat uit personen die vv Dilettant een warm hart toedragen. Het zijn de 
ware vrienden van onze vereniging! In 1985 werd de Club van 50 opgericht met als enig doel 
vv Dilettant daar waar nodig financiële steun te verlenen. Men probeert zoveel mogelijk 
leden te winnen om vv Dilettant bij calamiteiten te kunnen ondersteunen.
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90 jaar vv Dilettant 
was een mooi feest waard
Vorig jaar augustus vierde vv Dilettant haar 90 jarig jubileum met een jubileumtweedaag-
se. Op vrijdagavond startte de jubileumtweedaagse met een receptie in het clubhuis op 
sportpark Tiendweg in Krimpen aan de Lek. 
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Zaterdag regen de sportieve hoog-
tepunten zich vanaf de middaguren 
aaneen met onder andere een freesty-
le- en panna-event onder leiding van 
echte balkunstenaars, een voorwed-
strijd tussen de -9 voetballertjes van 
Dilettant en Feyenoord en de hoofd-

act: Dilettant 1 tegen Oud-Feyenoord, 
met tal van Rotterdamse sterren uit 
vroeger dagen. Alle drie items lokten 
veel belangstellenden naar de jarige 
voetbalclub. Bij het panna- en freestyle 
evenement kwam een flinke groep 
jonge spelers in actie en de beide 

voetbalduels daarna was het nog veel 
drukker. In de avonduren werden de 
festiviteiten afgesloten met een
feestavond met live-band. 

Een feest om nooit te vergeten......
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