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Nog een paar wedstrijden en het seizoen zit er al 
weer op. dat betekent niet dat er dan niets meer op 
de “molenwei”agenda staat. integendeel! noteer 
maar alvast: 14 mei het grote miX tOernOOi voor 
onze pupillen, 22 mei vrijwilligersavond en 20 juni 
70 jaar jubileum/familiedag met een zeskamp 
voor onze minipupillen t/m B junioren. de a 
junioren/senioren heren en dames spelen daarna 
een onderling toernooi op pannavelden.

Nu het woord jubileum is gevallen, er komt zelfs nog 
een extra datum om te noteren. De enthousiaste 
mensen die zich bezighouden met de “Hall of 
fame” hebben zoveel ideeën en materiaal,  dat 
deze al op vrijdag 19 juni officieel wordt geopend. 
iedereen krijgt derhalve volop de gelegenheid om 
“onze” geschiedenis opnieuw te beleven. 

Verder zal op 20 juni ons fraaie terras en de dan 
gerenoveerde kleedkamers officieel worden 
geopend. Hoe dat gaat gebeuren blijft nog even 
spannend.

Ook spannend is het in de 1e klasse. Vier teams, 
waaronder onze jongens strijden voor (direct) 
lijfsbehoud. Op dit moment heeft Alexandria ’66 de 
beste papieren. 
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VOOrWOOrD

spanning stijgt!
hopelijk het 1e ook!

COLOfOn

M.a.w is het van groot belang dat er vanmiddag 
door ons vlaggenschip wordt gewonnen van het 
reeds gedegradeerde v.v Klundert. Zodat we weer 
stijgen op de ranglijst. De eerste wedstrijd van dit 
seizoen werd met 3-5 gewonnen. Dus het moet 
mogelijk zijn.

trouwens wat ik ook nog even kwijt wil is dat vorige 
week f5 ongeslagen kampioen is geworden. Onder 
belangstelling van veel ouders, opa’s, oma’s en 
supporters heb ik namens het bestuur de helden 
mogen huldigen op het terras (de balkonscene). Het 
grappige is,  dat dit team pas vanaf begin dit jaar 
is gaan deelnemen aan de competitie. en dat nu 
al de eerste prijs wordt 
binnengehaald door ons 
jongste team belooft veel 
voor de toekomst.

Als vanmiddag het eerste 
ook wint, kunnen we met 
een gerust hart naar de 
toekomst kijken.

ik heb er vertrouwen in.                                                                                                                                

jos Vis 
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marK
FierinCK

prOFiel

jan van Dalen sportverslaggever van exxact Barendrecht
voorspelt de wedstrijd Heerjansdam - Klundert:
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jan van dalen

3-1
spOrtVersLAggeVer eXXACt BArenDreCHt

WedstrijdspOnsOr

GeBOOrte datum 30-06-1995
GeBOOrteplaats rotterdam
WOOnplaats Barendrecht
privé  thuiswonend
BerOep /studie Brandweer / Veiligheid
  en Vakmanschap
CluBs  BVV Barendrecht en 
  VV Heerjansdam
FavOriete pOsitie Middenveld
FavOriete speler steven gerrard
FavOriete CluB feyenoord
HOBBy (s)  Voetbal en Crossfit
FavOriete  
andere spOrt American football
muZieK / artiest Hardstyle
tv prOGramma the Walking Dead
vaKantieland Spanje
FavOriete eten taco’s
trainers  Sander Rodenburg, 
  Bas Vlasblom



 

10

stAnD en prOgrAMMA

Stand - Zuid 1, Zaterdag 1e klasse C

programma
Zaterdag 25 april 2015

Zaterdag 2 mei 2015

topscorers
Bolnes
Brielle
Dinteloord
Heerjansdam
nieuw-Lekkerland
Oranje Wit
Rijsoord

Brielle
Dinteloord
Heerjansdam
Heinenoord
Oranje Wit
Rijsoord
VVgZ

1. Gelli KOy

2
3
4
5
6
7

Denzel Dos Santos
Dennis Bergman
gert jan plaizier
Bryan pereira
Mike Sloof
Ozan Cimen

9
5
3
2
1
1

Alexandria’66
Sliedrecht
Alblasserdam
Klundert
Pelikaan
Heinenoord
VVgZ

nieuw-Lekkerland
Bolnes
Alexandria’66
Sliedrecht
Pelikaan
Klundert
Alblasserdam

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

team

HeinenOOrD

sLieDreCHt

nieUW-LeKKerLAnD

rijsOOrD

BrieLLe

OrAnje Wit

peLiKAAn

DinteLOOrD

VVgZ

ALeXAnDriA’66

HeerjAnsDAM

BOLnes

ALBLAsserDAM

KLUnDert

WED

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

W

17

16

14

12

11

10

10

9

8

7

7

6

7

4

G

2

2

4

4

2

3

3

3

6

6

3

6

1

1

v

4

5

5

7

10

10

10

11

9

10

13

11

15

18

pnt

53

50

46

40

35

33

33

30

30

27

24

24

22

13

64

52

53

45

42

39

45

37

36

37

31

25

29

29

30

32

28

37

36

35

48

34

44

37

43

47

47

66
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 FavOriete vOetBalCluBs feyenoord en het 
   nederlands elftal
FavOriete vOetBaller Arjen robben
FavOriete vOetBaller Alle spelers
Wat eet je Het lieFst tomatensoep en 
   spaghetti 
FavOriete televisie the Voice of Holland
prOGramma  
Heerjansdam - Klundert  2-1

Chris is een lieve rustige jongen hij kan goed voet-
ballen en is altijd in voor een grapje. thuis stept hij 
graag op zijn stunt step en speelt vaak buiten. ook is 
hij vaak te vinden achter zijn tablet waar hij dan spel-
letjes op speelt. Vrijdagavond vindt Chris het leukst 
want dan mag Chris lang opblijven, komen er hapjes 
op tafel en kijken we leuke tv programma’s.

Om het 70tig jarig jubileum in beeld te brengen wordt er achter de schermen gewerkt aan een 
Hall of Fame.

Dit wordt een expositie van de historie van de club welke zal plaatsvinden in het weekend van 20 juni 
a.s. in de Sportzaal van ons sportcomplex. Hiervoor zijn we, naast foto materiaal, vooral op zoek naar 
tastbare zaken die deze tentoonstelling kunnen completeren.

Hiervoor is alles wat maar met de onze club te 
maken heeft (gehad) welkom, shirts, vlaggen, 
ballen, voetbalschoenen maar ook andere 
collectors items of  zaken welke een bijzonder 
verhaal vertellen zijn welkom.

Heb je iets bijzonders in je bezit en wil je dit 
een paar dagen ter beschikstellen dan horen 
wij dit graag van je. je kan hiervoor contact 
opnemen met gert de Koning - 078-677289 of 
gertdekoning@msn.com.

CHris
GrOeneWeG

GeZOCHt!

pupil van de WeeK



Happy italy Hendrik-ido-ambacht
rossenburgpad 10

3342 gp Hendrik-ido-Ambacht
t (078) 682 28 76
www.happyitaly.nl

nautica
Maasboulevard 30-32
3331 ML Zwijndrecht

t (078) 625 60 10
www.nautica-scheepvaart.nl

renes rotterdam
Kinderdijkstraat 29 - 37

3007 MB rotterdam
t (010) 419 28 22

www.renes.nl

lintex bv transport
Kelvinstraat 25

3316 gM Dordrecht
t (078) 652 15 53
www.happyitaly.nl

philips accountants
Zeemanstraat 9a

2991 Xr Barendrecht
t (010) 456 15 99

www.philipsaccountants.nl

H. verkade Beheer bv
Develweg 5

2995XC Heerjansdam
t (078) 677 25 38

K&H Chemicals
scheepmakerij 260

3331 MB Zwijndrecht
t (078) 625 52 55

www.khchemicals.com

plaizier diervoeders
Lindeweg 14c

2995 XK Heerjansdam
t (078) 677 10 39

www.plaizierdiervoeders.nl

d. schilt loodgietersbedrijf bv
Dorpsstraat 51

2995 XD Heerjansdam
t (078) 677 11 90

www.schiltloodgieter.nl

spOnsOr+



CluBOptv is OnDerDeeL VAn display4all, sUppOrter VV HeerjAnsDAM
Club
op


