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Algemeen Beleidsplan
De grootste verantwoordelijkheid is het 
creëren van zodanige voorwaarden opdat 
voetbal wordt gespeeld, geleerd en dat zo-
wel de jeugd als senioren plezier beleven 
aan voetbal.

Door middel van een gericht jeugdbeleid 
streeft sv Poortugaal naar een continue 
verbetering van het aanbod van activitei-
ten voor de verschillende te onderschei-
den doelgroepen (jongens, meisjes op 
recreatief en/of prestatief niveau), zodat 
de jeugd op een maatschappelijk verant-
woorde wijze aan een zinvolle vrijetijds- 
besteding wordt geholpen.

Beleid tot 2025
Het beleid tot 2025 zal ingevuld worden 
aan de hand van de hierboven gestelde 
ambities. Deze worden ingevuld aan de 
hand van de volgende hoofdpunten. 
• Voetbalzaken
• Financiën
• Sponsoring & Geldwerving
• Binden & Verbinden
• Accommodatie & Facilitaire zaken
• Gedrag & Respect
• PR & Communicatie
 
Speerpunten in het beleid tot 2025:
• De accommodatie uitbreiden in  

capaciteit en gebruik.
• Breder benutten van de  

accommodatie voor leden en mensen 
in de gemeente Albrandswaard met 
een win-win situatie.

• Kwalitatief groeien in balans met  
perspectief voor onze jeugd om uit te 
komen in de senioren selectieteams.

• Investeren in jeugdopleiding (selectie 
en breedtesport): ontwikkeling op 
ieders niveau.

• De volgende stap in duurzaam- 
heidsprojecten.

• Alles met oog voor veiligheid (EHBO) 
en gezondheid.

• Oplossen van de laatste wachtlijsten 
in specifieke leeftijdscategorieën  
zonder de toekomstige leden- 
bezetting in gevaar te brengen.

Toelichting:
Bestuursleden Bert Morssink en Peter 
Roest zijn eensluidend in hun zienswijze 
over het beleidsplan. Het is in feite een le-
vend document wat we constant toetsen 
en actualiseren. In details kunnen er wij-
zigingen optreden, maar de rode draad 
blijft toch dat iedereen zich thuis voelt en  
plezier heeft! 

Waar staat de club op 
dit moment? 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan 
de inhoud en structuur van de sv Poortu-
gaal. We zijn begonnen met wat bindt en 
wat zijn de gemeenschappelijke uitgangs-
punten? Dat is natuurlijk het voetbal, maar 
ook de omgeving waarin wij wonen en le-
ven en dat is Albrandswaard en Poortugaal 
in het bijzonder. 

Wat hebben we ingevuld? 
Een fusie club heeft ook een stip op de ho-
rizon nodig. Hoe gaan we de fusie doelstel-
lingen daadwerkelijk invullen? Daar is door 

vele leden hard aan gewerkt. Zo is er door 
het bestuur dit meer jaren beleidsplan op-
gesteld. Ook het jeugdbestuur heeft dat 
specifiek voor de jeugd gemaakt. Iedereen 
moet veilig hun hobby kunnen beleven. 
Daarvoor zijn afspraken gemaakt die zijn 
vastgelegd in een sociaalveiligheidsbeleid 
en in een protocol verantwoord sporten 
voor jeugdleden. Ook hebben we vertrou-
wenspersonen aangesteld waarbij leden 
terecht kunnen. Er is naast een huishoude-
lijk reglement ook een normen en waarden 
reglement ontwikkeld. Via het verenigings-
werk proberen we leden te betrekken bij 
het ontwikkelen en onderhouden van de 
vereniging. sv Poortugaal heeft een volle-
dige senior- en juniorvoetbalorganisatie. Er 
zijn dit seizoen 69 teams; er is een bestuur 
en een jeugdbestuur; een sponsorcommis-
sie. Er is een geautomatiseerd financieel 
systeem en ook onze contributie inning 
gaat volledig automatisch. De voetbalkle-
ding kan sinds dit jaar via een webshop 
besteld worden en wordt thuis afgeleverd. 

Waar gaan we naartoe? 
sv Poortugaal zal moeten blijven werken 
aan de uitgangspunten dat iedereen met 
respect, plezier en betrokkenheid kan 
voetballen. Er moet nog hard gewerkt wor-
den om de doelen vanuit het meer jaren 
beleidsplan in te vullen. Dagelijks zullen 
we bezig zijn met de financiën; sponsoring; 
accommodatie en de PR. De club zal blij-
ven werken aan de relaties met de KNVB; 
de gemeente Albrandswaard; leden en 
sponsoren. Daarnaast zullen wij ook mee 
moeten met de energietransitie die in heel 
Nederland nu gaande is. Ook daar zullen 
we forse investeringen voor moeten doen. 
sv Poortugaal is een gezonde voetbalclub 
met ambitie maar ook gezelligheid.

“sv Poortugaal is een 
gezonde voetbalclub 

met ambitie maar 
ook gezelligheid”

BELEIDSPLAN: 
VOETBAL VISIE, MISSIE EN DOELSTELLING 

VISIE

MISSIE

DOELSTELLINGEN

Een cultuur ontwikkelen waarin prestatie- en breedtesport in goede harmonie plaats kan vinden, 
met respect voor elkaar, betrokkenheid bij de vereniging en voldoende aandacht voor de sociale 
aspecten van onze vereniging.

Een club waar iedereen zich thuis voelt en plezier heeft!

De vereniging stelt zich als doel de sportieve belangen 
van haar (ouders/verzorgers van) leden, sponsoren, 
leden Club van 100, vrijwilligers en allen die onze 
vereniging een warm hart toedragen, te behartigen: 
• Door de leden in de beoefening van de (voetbal)

sport te vormen en te begeleiden.
• De sport in het verenigingsbeleid te propageren 

en te bevorderen dat deze bijdraagt tot een grote 
betrokkenheid bij de vereniging.

• De vereniging zoekt actief de verbinding met de 
gemeente Albrandswaard en de inwoners.

 
Hierin zullen de kernwaarden Respect, Plezier, Betrokken- 
heid en Ontwikkeling op ieder niveau centraal staan.

sv Poortugaal stelt zich als doel haar leden, overeenkom-
stig zijn/haar voorkeur, het voetbalspel op recreatief en/

of prestatief niveau te laten beoefenen als wedstrijd-
sport, overeenkomstig de door de KNVB vastgestelde 
(beleids-)regels met inachtneming van de volgende uit-
gangspunten:
• Waar de sportieve en financiële mogelijkheden 

aanwezig zijn, heeft de vereniging de aspiratie om 
dit op een zo hoog mogelijk niveau te doen, met 
inachtneming van de kernwaarden binnen onze 
vereniging.

• De vereniging heeft de intentie om haar jeugdelf-
tallen op een dusdanig sportief niveau te brengen 
dat aansluit op het niveau van ons eerste elftal. Op 
deze wijze wordt een omgeving gecreëerd waarin 
onze jeugd haar sportieve uitdagingen binnen de 
vereniging kunnen verwezenlijken.

• Met een daarbij een behorende verantwoorde 
financiële huishouding.
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Het tweede team bestaat uit het jeugd 
gedeelte, waar alle staf en spelers van de 
prestatietak onder vallen. Dat zijn in totaal 
rond de 20 elftallen. Daarvoor zijn binnen 
de jeugd TC twee personen actief als TCers, 
namelijk Remon den Ouden en Sander 
Serier. Zij worden bijgestaan door de HJO 

Hoofd Jeugd Opleiding voor de boven-
bouw, Ronald Attema. En een HJO voor de 
midden- en onderbouw, Karim Absalem. 
Het jeugd TC-team wordt compleet ge-
maakt door Danny Hoogendoorn die hier-
in ook de brug vormt naar de breedtesport 
en organisatie van het complex. Dit be-
staat uit de velden, trainingen, materialen, 
kleding, arbitrage, enz.

Om een beetje een idee te geven, hoe 
groot onze club inmiddels is gegroeid. De 
organisatie bestaat uit 18 stafleden en 55 
spelers bij de senioren (de selectie). Bij de 
jeugd zijn het 47 trainers en ongeveer 250 
spelers. Dit totaal vormt de prestatietak 
van onze club. 

De gehele TC wordt aangestuurd en ver-
tegenwoordigd in het bestuur door “het 
bestuurslid Voetbal Technische Zaken”. 
Deze functie is ongeveer een jaar na de fu-
sie ontstaan, en ik ben vanaf dat moment 
actief geweest om dit op een zo’n goed 
mogelijke manier handen en voeten te 
geven. Met heel veel inzet van dit TC-team, 
maar zeker ook veel medewerking van de 
vele andere vrijwilligers binnen de club, 
die meer indirect hierbij betrokken zijn. 
Wij hebben inmiddels al van een aantal 
successen mogen genieten. Het 1ste elftal 
heeft geschiedenis geschreven door voor 
het eerst in Poortugaal en van deze fusie-

club de hoofdklasse te bereiken. En tevens 
is bij de jeugdafdeling de onder 17 lichting 
erin geslaagd om op divisie niveau te spe-
len. Twee sportieve mijlpalen, en met daar-
naast nog promotie van ons 2de team naar 
de reserve 1ste klasse. De aanvang van een 
onder 23 elftal en een samenwerkingsver-
band met Sparta Rotterdam. Wij kunnen 
met sportieve trots terugblikken op deze 
eerste jaren van sv Poortugaal.
Maar de ladder van het succes is nog maar 
net betreden. Als je op een ladder naar 
boven rent dan kun je hard vallen. Want 
er is veel nodig om die ladder “stap voor 
stap”, of misschien is “tree voor tree” meer 
toepasselijk, te beklimmen. Soms betekent 
succes ook consolidatie of even een stap 
terug doen om daarna weer verder te kun-
nen bouwen.

Hoe wensen wij als TC, en daarmee ook 
onze vereniging, zich verder te ontwikke-
len. Om daar ook wat meer inzicht in te ge-
ven, zal ik een aantal speerpunten noemen 
waar wij ons de komende jaren op willen 
richten.

Binnen nu en 5 jaar hebben wij binnen 
bestuur en TC de wens uitgesproken om 
te streven naar 60% eigen jeugd naar 
het niveau van ons 1ste elftal op te lei-
den. Dat is zeer ambitieus, maar niet on-
mogelijk. Om dit te bereiken, moeten de 
hoogste jeugdteams op divisie niveau 
gaan spelen. Een andere factor om dit te 
bereiken is, investeren in goede jeugd-
trainers. Door het aantrekken, maar ook 
opleiden van eigen jeugdtrainers naar 
het juiste niveau, hopen we deze stap-
pen tussen nu en 5 jaar te kunnen maken. 
Dat lijken mooie plannen, maar daar zijn 
buiten de juiste mensen ook nog andere 
factoren cruciaal om dat te kunnen berei-
ken. Er moet een duidelijk beleidsplan zijn 
waarin deze speerpunten meegenomen 
worden, gekoppeld aan een korte en lange 
termijnplanning. Er zal ondersteuning aan-
wezig moeten zijn op gebied van financië-
le en facilitaire middelen. En er zal een goe-
de organisatie moeten staan, waarin een 
herkenbare structuur aanwezig is.  Duide-
lijkheid en transparantie zijn hierin heel es-
sentieel. En daarom wil ik aan de hand van 
twee voorbeelden de structuur en organi-
satie voor twee belangrijke doelstellingen 
tonen. Namelijk een SPORTIEF SUCCESVOL 
TEAM en KWALITEIT JEUGDTRAINERS.

Elke zichzelf respecterende voetbalver-
eniging beschikt tegenwoordig over 
een “Technische Commissie”. Zelf heb 
ik deze aanduiding altijd een beetje 
vreemd gevonden, want de kreet “tech-
nisch” vind ik meer bij een onderhouds-
ploeg passen, dan bij mensen die zich 
met het voetbal beleid bezighouden. 
Maar “de TC” is al jarenlang een begrip, 
en is zoals de KNVB dat keurig verwoord, 
een voetbal ondersteunde commissie. 
Maar daar wordt een leek of ouders die 
net hun kind bij de voetbal hebben aan-
gemeld ook niet echt veel wijzer van.  

Daarom wil ik een poging doen om via dit 
artikel in ons magazine, en een presentatie 
op de ALV, een tipje van de sluier op te lich-
ten en meer inzicht geven in het gehele TC 
gebeuren binnen sv Poortugaal. Waar is de 
“TC” van sv Poortugaal allemaal bij betrok-
ken? Leveren ze een bijdrage? Of zijn we 
direct verantwoordelijk? Om te beginnen 
is de taak van een Technische Commissie 
om te bepalen en bewaken, het bestuur 
beslist. Maar voordat we ons op de inhoud 
richten, wil ik eerst even beginnen om de 
TC en de organisatie binnen deze TC voor 
te stellen.

Bij sv Poortugaal is de TC in twee teams ge-
splitst. Een senioren gedeelte waaronder 
staf en spelers van 1ste, 2de en het Onder 
23 elftal deel vanuit maken. De twee ver-
antwoordelijke personen die vanuit de 
vereniging hiervoor zijn aangesteld zijn 
Jeroen van Alphen en Jeroen van Manen. 

“Wij kunnen met 
sportieve trots 

terugblikken op deze 
eerste jaren van sv 

Poortugaal”

Door: Aad BaasVOOR AL UW RECLAME
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           DENNIS!
078 – 681 27 33
Bel
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OFFLINE
en langs de lijn...

Klatten Installaties B.V.
Augustapolder 44 | 2992 SR Barendrecht

Tel: 088-833 4400

www.klatteninstallaties.nl

GESPECIALISEERD IN: 

 Elektrische installaties
Woningbouw en utiliteit

Gecertificeerde data netwerken
Aanleg brand- en ontruimingsinstallatie

Camera- en inbraakinstallatie
Domotica en toegangscontrole 

Hoogvlietsekerkweg 140 , 
3194 AM Rotterdam - Hoogvliet, (010) 501 25 55

Verwarmen en koelen?
AIRCONDITIONING
voor uw woning of bedrijf

• advies
• verkoop
• montage
• service
• onderhoud

www.klimaatidee.nl

Poortugaal

Locatie Poortugaal
Albrandswaardsedijk 74
3172 AA Poortugaal
tel. 010-5066900

Locatie Portland
De Beurs 39
3162 WB Rhoon
tel. 010-5066910

www.jip-janneke.nl 
Voor meer informatie en/of een rondleiding bel: 010-5066900 

of mail: info@jip-janneke.nl
Volg ons ook op Facebook 

Openingstijden 7.00 tot 19.00

Waar kinderen en ouders zich 
thuis voelen!
• Bij ons staat het kind centraal
•  Kinderopvang Jip en Janneke 

staat voor kwaliteit 
•  Groene, ruim opgezette 

buitenspeelmogelijkheden 
•  Een vast team met ervaren en 

betrokken medewerkers 
•  Al 30 jaar een begrip in de omgeving 
•  Twee locaties: Poortugaal en  

Rhoon - Portland
• Dagopvang en buitenschoolse opvang
• Leeftijd van 0 t/m 13 jaar
• Flexibele contract mogelijkheden op maat 
•  

 

Voordelig uurtarief inclusief luiers, voeding, vervoer en 
activiteiten 

Portland

In 2022 verhuizen wij naar een nieuwbouw locatie 
aan de Albrandwaardsedijk 70a!
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vervolg Voetbalplannen van de TC mannen door Aad Baas

Toelichting: In rood is het doel aan-
geven, met daarboven in groen de 
doelstellingen van de vereniging. 
Om het doel te bereiken heb je 
onder andere financiën nodig, in- 
en uitgaven zijn oranje. Vanuit de 
gegenereerde inkomsten bepaalt 
het bestuur het budget. Uit dit 
budget worden de middelen, de 
trainers en opleidingen betaald. 
De TC is verantwoordelijk voor de 
aanstelling van personen die het 
voetbaltechnische beleid moeten 
uitdragen. Daar gaan een aantal 
criteria mee gepaard die nodig zijn 
om spelers en trainers op het juiste 
niveau naar succes te brengen.  

Toelichting: Hier zijn de middelen in oranje 
weergegeven, hiërarchische organisatie in 
lichtblauw en het proces in donkerblauw. 

Dit zijn slechts 2 voorbeelden van hoe wij 
als TC opereren om een zo goed mogelijk 
resultaat neer te zetten. Om dit proces uit 
te voeren zijn er ook in een seizoen een 
aantal taken gespecificeerd voor de TC. 
Hieronder even de belangrijkste; 

Bewaken van Proces, Kwaliteit,  
Uniformiteit en Continuïteit.  
Aantrekken/opleiden gediplomeerde 
trainers voor selectie en jeugd.
Samenstelling selectie begeleiding.
Organisatie en verantwoording  
korte- en lange termijn Voetbal  
Technisch Beleid.
Prestatiegerichte gedeelte passend 
maken in het totale Beleidsplan. 
Structuur op voetbaltechnisch  
gebied verbeteren.
Rapportage en advies naar Bestuur.
Rapportage functioneren trainers.
Klankbord bij conflicten op  
voetbaltechnisch gebied.
Coördinatie trainingen.
Organiseren overleg en voortgang 
vergaderingen.

Er komt best wat bij kijken, maar dat maakt 
het ook interessant en leuk om te doen. 

Maar nogmaals, wij zijn een van de vele ra-
dertjes in het wiel van deze vereniging, en 
zonder al die andere radertjes blijft het wiel 
niet in beweging. In een vereniging is het 
belangrijkste woord “samen”. Daarom hoop 
ik met dit artikel duidelijkheid te scheppen 

TEAM CHART

JEUGDTRAINER CHART
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wat die Technische Commissie allemaal 
doet en we gezamenlijk deze vereniging 
op vele fronten blijven ondersteunen en 
niet vergeten daarvan te genieten. Veel 
plezier bij sv Poortugaal.  

ROAD TO SUCCES
WORK EXECUTE FLOW SCHEME

MISSIE:
Een jeugdopleiding 
te bezitten, met een 
niveau dat in staat is 
te concureren 
binnen de regio

VISIE:
Kwaliteit van eigen 
jeugd op een 
dusdanig niveau 
brangen dat aansluit 
bij niveau 1e team

Doel:
60% eigen jeugd in 
1e elftal

QUALIFICATIE TC

HJO

TC EN HJO

VACATURES
KNVB

CURSUS

ONTWIKKE- 
LINGSTRAJECT

AANTREKKEN

OPLEIDEN

BEOORDELEN

BESTUUR

TC

HJO

ASSISTENT
TRAINERS

HOOFTRAINERS
JEUGD

TEAM
MANAGERS

OPLEIDINGSMANAGER

SPORTIEF
SUCCESVOL
PRESTATIE 

ELFTAL

WAT WIE HOE HOE

MATERIAAL FACILITEITEN BUDGET

WIE

MISSIE:
Een jeugdopleiding 
te bezitten, met een 
niveau dat in staat 
is te concureren 
binnen de regio

VISIE:
Kwaliteit van 
eigen jeugd op een 
dusdanig niveau 
brangen dat aansluit 
bij niveau 1e team

Doel:
60% eigen jeugd in 
1e elftal

BESTUUR

AANSTELLING 
TRAINERS

CURSUS

MATERIAAL

FACILITEITEN

KLEDING

OMGEVING

ERVARING
TRAINER

SPELERS

SPORTIEF
SUCCESVOL
PRESTATIE 

ELFTAL

TALENT

OPLEIDING

OPLEIDING

SCOUTING

ROAD TO SUCCES
WORK EXECUTE FLOW SCHEME

WAT HOE WIE

WAT

CONTRIBUTIE

INKOMSTEN BEGROTING

BUDGET

BESTUUR

SPONSORS

KANTINE

ORGANISATIE

TC

HJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our office, berth and workshop: 
Ophemertstraat 56 
3089 JE ROTTERDAM 
Waalhaven, Pier 8, Port no.: 2520 - 2521 
The Netherlands 
 

 

 

 +31 10 8208749 
www.rotterdamshiprepair.nl 
info@rotterdamshiprepair.nl 
 

excellence in ship & engine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our office, berth and workshop: 
Ophemertstraat 56 
3089 JE ROTTERDAM 
Waalhaven, Pier 8, Port no.: 2520 - 2521 
The Netherlands 
 

 

 

 +31 10 8208749 
www.rotterdamshiprepair.nl 
info@rotterdamshiprepair.nl 
 

excellence in ship & engine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our office, berth and workshop: 
Ophemertstraat 56 
3089 JE ROTTERDAM 
Waalhaven, Pier 8, Port no.: 2520 - 2521 
The Netherlands 
 

 

 

 +31 10 8208749 
www.rotterdamshiprepair.nl 
info@rotterdamshiprepair.nl 
 

excellence in ship & engine 



sv Poortugaal / 2021-202210



SV Poortugaal / 2021-2022 1312 sv Poortugaal / 2021-2022

De jeugdafdeling van sv Poortugaal hoopt dit seizoen 

een jubileumuitwisseling met hun vrienden uit 

het Engelse Cheltenham te vieren. De plaatselijke 

vereniging FC Lakeside onderhoudt sinds 1982 

al een serieuze vriendschappelijke band met 

voorheen v.v. Oude Maas, voor spelers en speelsters 

in de leeftijdsgroep ‘Onder 12’ t/m ‘Onder 15’. In de 

even jaren brengen zo’n zesendertig spelers en 

tien begeleiders van FC Lakeside een bezoek aan 

Poortugaal, in de oneven jaren bezoeken de blauw-zwarten Cheltenham. Zowel spelers als trainers 

logeren bij gastgezinnen en krijgen een afwisselend en fantastisch programma voorgeschoteld. 

Wat maakt deze uitwisseling, die haar vierde decennium viert, zo bijzonder?

Een reis in vogelvlucht langs vele werkzaamheden die hebben plaatsgevonden bij 

de renovatie van bestaande accommodatie en de nieuwbouw van 12 kleedkamers aan 

de westkant en de opgang naar het dakterras met als kers op de taart ons sponsorhome. 

Gerealiseerd dankzij aannemer, toeleveranciers en vele vrijwilligers onder de 

bezielende leiding van bouwmeester Jaap Smaling.

VRIENDSCHAP MET ENGELSE CLUB 
TOONT WAARDE VAN VERENIGINGSLEVEN

Deze traditie is een waarlijk kroonjuweel 
binnen de fusieclub. Het is een bijzondere 
ervaring om als jongen of meisje van 
elf jaar vijf dagen in een gastgezin te 
verblijven, bij mensen die je meestal nog 
niet kent. Ook leeft het gastgezin in een 
‘andere cultuur’ en spreken ze een andere 
taal. De jongste kinderen worden door 
de verenigingen vaak samen in een gezin 
geplaatst. Zo kunnen ze zich aan elkaar 
optrekken. Na de eerste spannende uurtjes 
merken ze dat veel gewoontes en gebaren 
universeel zijn. Als de spanning eenmaal is 
gebroken, ontluikt er een indrukwekkende 
vriendschap die jarenlang of soms het 
hele leven voortduurt. Die waardevolle 
vriendschap is niet eens het enige dat zo’n 
reis bijzonder maakt.

Andere cultuur leren
Zo leren de kinderen over 
de sportbeleving in een 
ander land, over de manier 
waarop de verenigingen in 
beide landen georganiseerd 
zijn. Denk daarbij niet alleen 
aan de faciliteiten die in 
Poortugaal aanmerkelijk 
beter zijn dan in Engeland, 
maar ook aan de beleving 
van een sportwedstrijd die 
over het algemeen bij onze 
westerburen gezond, maar 

fanatiek te noemen is. Die verschillen maken 
enorme indruk op kinderen. Kansen volop, 
want er wordt natuurlijk veel gevoetbald. 
Hier gaat het om een kennismaking met 
een andere sportcultuur. In die vijf dagen 
leren de voetballers op een speelse 
manier om te gaan met de verschillen ten 
opzichte van hun eigen land en ze vinden 
ook hun plekje binnen het gastgezin. 
Dat doet iets met hun zelfstandigheid. 
Naast het voetballen, zijn er allerlei 
andere activiteiten, zoals zwemmen, 
bowlen, paintballen, het bezoek aan een 
voetbalstadion en een feestavond. Al heel 
vaak hebben ouders aan de reisleiding 
meegegeven dat ze na de reis een ‘ander’ 
kind thuis hebben gekregen, dat merkbare 
stappen in zijn zelfstandigheid heeft gezet. 

Een toverformule
Het logeeradres is een mooie plek om 
nieuwe indrukken en vriendschappen op 

te doen. Er worden slaapplekken gecreëerd 
en de maag moet worden gevuld, maar 
verder is er een prachtig programma voor 
de kinderen opgesteld, waarbij de clubs de 
ouders ook niet vergeten. Als de gezinnen 
hun bezoekers gastvrij ontvangen, ontstaat 
er ook bij de ouders een mooie band met 
de speler(s) die er logeren. In het andere 
jaar komen de spelers uit het gezin die 
iemand in huis hebben gehad als eerste in 
aanmerking om ook de zee over te steken 
en bij (vaak) dezelfde jongen te logeren 
die het jaar ervoor bij hen logeerde.  Dat 
vooruitzicht zorgt ervoor dat er ook tijdens 
het jaar vaak veel contact tussen de nieuwe 
vrienden is. Een toverformule, dus.

40 jaar vriendschap
sv Poortugaal en FC Lakeside zijn trots 
op deze vriendschap. In die veertig 
jaar zijn er naar schatting zo’n duizend 
vriendschappen tussen spelers en 
begeleiders ontstaan. Begin november 
gaven beide verenigingen het startsein 
voor de jubileumeditie in 2022. Een nieuwe 
generatie staat klaar om deze prachtige 
traditie in Poortugaal voort te zetten. 
Want dit seizoen brengen de blauw-witten 
uit Engeland een bezoek aan de blauw-
zwarten van de trotse fusieclub.
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NIEUWBOUW
en renovatie van de accommodatie

1 2
3

4

7
8

9

1. Nov – leegmaken en opleveren 
ruimte achter de kleedkamers.

2. Nov - Vernieuwen van het 
ballenhok en uitbreiding 
fysioruimte.

3. Dec – uitgraven voor de 
fundering van de kleedkamers.

4. Dec – bekisting maken en 
betonijzer vlechten.

5. Jan - zagen, schuren en 
monteren van deuren en 
kozijnen.

6. Feb - vernieuwen van de 
oostgevel met duurzame 
delen. 

7. Maart – storten van de vloer en 
stellen van de wanden.

8. Maart – rondom eerste 
bestrating aanbrengen. 

9. Maart - Bekabeling van 
zuid naar noord voor 
kunstverlichting.

5

6
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NIEUWBOUW
EN RENOVATIE VAN DE ACCOMMODATIE

VERVOLG

10

16

17
18

19
20

21

22

13

10. April – stellen van de kozijnen 
en afhangen deuren.

11. April - bekleden van 
de buitenwanden en 
dakbedekking.

12. 29 april – plaatsen en 
monteren trap naar het 
dakterras.

13. Mei – douchewanden 
hergebruiken en plaatsen.

14. Mei – banken hergebruiken, 
inkorten en monteren.

15. Mei – eerste contouren van 
het sponsorhome.

16. 10 Juni – dak op het 
sponsorhome, dus 
pannenbier! 

17. Juni – plaatsen kozijnen en 
bekleden van sponsorhome.

18. Juli – montage bar met  
luifel plus aan- en afvoer.

15

14

11

12

19. Juli – verlaagd plafond met 
afwerking van de airco. 

20. Aug – rondom voorzien van  
een lambrisering.

21. Aug – als laatste afwerking  
vloer met laminaat.

22. Aug – plaatsing en montage 
dakterras.

23. Sept – balustrade aanbrengen  
en schilderen.

24. Sept - aanleg pad van  
kleedkamers naar veld 7 en 8. 

25. Sept – elektriciteit en licht 
installeren.

26. Okt – inrichting en afwerking 
sponsorhome.

27. Alle donderdagen -  
complimenten voor de catering.

23

24

25

26

27
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Scan de QR-om het hele
fotoboek te bekijken

‘Nieuwbouw sv Poortugaal 2021’
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Burgemeester opent 
nieuwbouw sv Poortugaal
Vrijdag 29 oktober liep de kantine van 
sv Poortugaal vol met vrijwilligers en 
leveranciers die het mogelijk hebben 
gemaakt de 12 nieuwe kleedkamers en 
een multifunctionele zaal op het dak 
van de gerenoveerde accommodatie 
binnen het budget en de planning te be-
werkstelligen. De receptie was door het 
bestuur georganiseerd om deze mijlpaal 
een officieel tintje te geven en dat werd 
het ook met de aanwezigheid van de 
burgemeester.

Met hergebruik van materialen en duurza-
me producten voldoet de nieuwbouw aan 
de toekomst en biedt het haar leden een 
prachtig onderkomen. Bouwcommissielid 

Bert Morssink heette iedereen op de recep-
tie van harte welkom en roemde het suc-
ces van deze megaklus, waar de leden veel 
uren en werk in hebben gestopt en gaf het 
woord aan voorzitter Peter Roest. 

Fusie afgerond
In de speech memoreerde hij de datum 6 
december 2017, toen Jaap Smaling, huidig 
medevoorzitter, hem belde om tot een ver-
regaande samenwerking van de twee clubs 
over te gaan. In een kort tijdsbestek van 6 
maanden werd hard gewerkt aan de fusie 
door diverse commissies in het leven te 
roepen die gedetailleerd dit plan uitwerk-
ten. Op 1 augustus 2018 konden de leden 
van de nieuwe vereniging in blauwzwarte 
tenues de competitie beginnen. Dankzij 
de medewerking van de gemeente werd 
op 31 december 2020 de Zuid kantine 
verkocht, hetgeen het budget vrijmaakte 
om de uitbreiding gestalte te geven. Door 
de hoge zelfwerkzaamheid werd veel be-
spaard en was het mogelijk bij aanvang van 
dit seizoen de in totaal 23 kleedlokalen in 
gebruik te nemen. Symbolisch vond hij het 
verbindende voetpad van de kleedkamers 
naar de velden 7 en 8. De fusie is daarmee 
afgerond en zijn we klaar voor de toekomst 
met nieuwe doelen als tribune en overkap-
ping. Hij sprak zijn dank uit aan de vrijwil-

ligers, leveranciers en aannemer voor hun 
inzet in het bereiken van deze mijlpaal en 
droeg een prachtig gedicht voor aan al 
deze werkers.  

Burgemeester trots
Burgemeester Jolanda de Witte sprak ver-
volgens de genodigden toe en zei dat 
zij zeer trots was op deze samenwerking 
binnen de gemeente. Vrijwilligers zijn es-
sentieel om een verenging draaiende te 
houden. Zij was onder de indruk van de 
nieuwbouw en wenste het bestuur en de 
1200 leden, die in 69 teams uitkomen, veel 
proficiat met de vernieuwde accommoda-
tie. Daarna werd door de genodigden een 
rondgang gemaakt door de kleedkamers. 
Onder aan de trap naar het dakterras werd 
het lint officieel doorgeknipt en keek ieder-
een zijn ogen uit in het kroonjuweel wat als 
sponsorhome en bestuurskamer zal die-
nen. Aansluitend boden de vrijwilligers uit 
naam van Leo Braat een bronzen beeld “de 
Herder” genaamd aan het bestuur voor hun 
visie en daadkracht. Het brons is vernoemd 
naar Jan de Herder, een voetbalicoon uit 
het dorp Poortugaal. Het aangeboden 
koud buffet zag er vorstelijk uit en liet zich 
goed smaken. Als slotakkoord schonk het 
bestuur de vrijwilligers een fotoboek, waar-
in de werkzaamheden van fundering tot 
totale afwerking voorbij komen. sv Poortu-
gaal blijft in beweging en richt zich alweer 
op volgende doelen.  

Ook uw steun kunnen wij gebruiken, 
info Mario van Klei: 06-20597728 of vanklei@kpnmail.nl

Andries Copierhof 7 • 3059 LM Rotterdam • 
Tel: 010 455 15 88 • info@jacdenhollander.nl

particulier  

Voor al uw verhuisklussen schakelt u 
de vakmannen van Jac den Hollander in!
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Nieuwe Langeweg 30

3194 DB HOOGVLIET

Tel. 010 4721855

GEOPEND
MA T/M VRIJ van 09.00 tot 21.00 uur
ZATERDAG van 09.00 tot 18.00 uur
ZONDAG van 12.00 tot 17.00 uur

Tijdens de speech droeg Peter Roest het volgende gedicht voor:



OP HET KASTEELOP HET KASTEEL
Er zijn prachtige voetbalstadions met 
iconische namen, zoals de Kuip, het Gel-
reDome of de Adelaarshorst, maar Het 
Kasteel blijft iets unieks. Het huist de 
oudste betaalde voetbalclub van ons 
land, want Sparta werd al in 1888 opge-
richt. Het stadion met een capaciteit van 
bijna 11.000 toeschouwers werd in 1916 
geopend. Daar te mogen voetballen is 
een veel gekoesterde wens.

Jongens O9-1 in  
Champions League
Als opleidingspartner van Sparta was 
het JO9-1 team van sv Poortugaal uitge-
nodigd om deel te nemen aan de Sparta 
Rotterdam Cup. Woensdag 13 oktober 
was het zover, een spannende dag voor 
de spelers van JO9-1 van sv Poortugaal. 

Extra spannend doordat de wedstrijden 
gespeeld werden in het Sparta stadion!  
Allereerst verzamelden de spelers zich op 
de tribune van het Kasteel en al snel daarna 
mocht de 9-1 van sv Poortugaal haar eer-
ste wedstrijd spelen. Ondersteund door de 
vele supporters en familie begon sv Poor-
tugaal aan de eerste wedstrijd. Na een iet-
wat gespannen begin wierpen de spelers 
alle schroom van zich af en werd de wed-
strijd ruim gewonnen. De doelpunten wer-
den begeleid door een daverend applaus 
vanaf de tribune waar de vele supporters 
en familieleden die dit elftal kwamen on-
dersteunen hadden plaatsgenomen.
Ook de wedstrijden die hierop volgden 
werden gewonnen, waardoor het team 
zich plaatste voor de “Champions League 
poule”. Ook daar maakten de blauwzwar-

te brigade een prima indruk met erg goed 
samenspel. Uiteindelijk eindigde sv Poor-
tugaal JO9-1, na een prachtige voetbalmid-
dag op het Kasteel op de 8e plaats van de 
16 deelnemers. Een meer dan prima pres-
tatie, waar jeugd trainers, Casimir, Jim en 
Sjoerd van sv Poortugaal niet alleen trots 
waren over de prestatie maar nog meer op 
de manier waarop door dit team is gevoet-
bald.

De voetbalmiddag werd afgesloten met 
de uitreiking van een mooie medaille, die 
de spelers onder een groot applaus van 
de meegereisde supporters in ontvangst 
namen. Waarna voldaan en uitgeput van 
het verwerken van deze prachtige voet-
bal ervaring afscheid werd genomen van 
het Kasteel. Namens sv Poortugaal willen 
we Sparta Rotterdam bedanken voor deze 
perfect georganiseerde dag!

Een video verslag van de Sparta Cup voor 
O9 jeugd is terug te vinden op de Sparta 
site “clubliefde”.

Jonkvrouwen op 
Het Kasteel
Dankzij een uitnodiging van clubspon-
sor Leo Ringelberg kon sv Poortugaal 
Vrouwen 1 op 9 juli deelnemen aan een 
clinic op het heilige gras van het Kasteel. 
Het historische onderkomen van Sparta 
in Spangen.

Naast vervoerder van de selectie van sv 
Poortugaal verzorgt Leo Ringelberg ook 
deze taak voor de BVO Sparta en is mede 
sponsor van de eredivisieclub, die vorig 
seizoen zo succesvol als 8e eindigde in de 
competitie. 

Volgens Sandra de Heer, coördinator van 
het meidenvoetbal vonden ze het een 
prachtige ervaring. “In zo’n stadion te mo-
gen voetballen is iets unieks. De meiden 
kregen allerlei oefeningen te verwerken 
met aansluitend een behoorlijk pittige par-
tij. Ze gingen tevreden huiswaarts en spe-
len in Het Kasteel kan van de bucketlist. Wij 
danken Leo Ringelberg voor deze prachti-
ge uitnodiging.”
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“In zo’n stadion te mogen 
voetballen is iets unieks.”

Ballen
OP HET KASTEEL

Van Vliet Hypotheken
& Verzekeringen

Tel.: 06 - 19 96 75 14
E-mail: patricia@vanvliethypotheken.nl

Onafhankelijk en persoonlijk hypotheekadvies 
over uw bestaande of nieuwe hypotheek.

Het eerste gesprek is altijd kosteloos en 
geheel vrijblijvend zodat u weet wat de 
mogelijkheden zijn zonder dat u gelijk 

kosten verschuldigd bent.

Patricia van Vliet 
Erkend Hypothecair Planner

www.vanvliethypotheken.nl

NIEUW 
IN DE 

REGIO

Uw betrouwbare partner in asbestsanering

Woningcorporaties, vastgoedbedrijven
(onder)aannemersbedrijven

• Ketensamenwerking
• Asbestinventarisatie
• Asbestsanering
• Projecten
• Advies

Handelsweg 9B 3161 GD  Rhoon  | Tel: 0180 - 53 11 77 | Fax: 0180 - 62 12 23 | info@steenbruggen-milieutechniek.nl
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DE GESCHIEDENIS VAN SV POORTUGAAL LIJKT HÉÉL JONG SINDS DE FUSIE OP 1 JULI 

2018. TOCH IS DAT NIET WAAR, WANT WE KUNNEN TERUGKIJKEN OP EEN RIJKE 
HISTORIE VAN TWEE PRACHTIGE CLUBS IN HET DORP POORTUGAAL. ALS FUSIECLUB 

VOELT HET SOMS ONGEMAKKELIJK OM OVER HET VERLEDEN TE PRATEN, TOCH MOET DIT 

GEWOON KUNNEN; WANT HET ZIJN IMMERS ONZE WORTELS. MET DEZE GESCHIEDENIS 

ZIJN HISTORISCHE JAARTALLEN VERBONDEN, DIE ALS MIJLPALEN GELDEN. 

HISTORISCHE

JAARTALLEN

In het Voetbalplaatjesverzamelalbum stond 
een mooie tijdlijn met een elftalfoto uit 
1919 van een club die V.IJ.W. heette. Deze 
foto hangt nog steeds in de prijzenvitrine, 
maar de club ging helaas ter ziele. Pas jaren 
later op 20 april 1927 besloten jongens uit 
het dorp een nieuwe club op te richten, om-
dat op die dag een weiland ter beschikking 
werd gesteld door Jac. Schaberg aan de 
Oostdorpseweg ‘Padstuk’ genaamd. Deze 
club is het startpunt van sv Poortugaal en 
staat als oprichtingsdatum bij de KNVB ge-

registreerd. De jongens bepaalden dat de 
contributie een dubbeltje per week was 
en kozen de naam Hercules. Een krachtig 
figuur uit de Griekse mythologie. Ook werd 
besproken dat er niet op klompen mocht 
worden gevoetbald. Er was geen bestuur, 
maar Jan van Luijk Jacz. vervulde de func-
ties van secretaris, penningmeester en bal-
lenbewaarder tegelijk. Hij had namelijk voor 
zijn verjaardag en echte leren kick gekregen 
van zijn oma. Zij had die bal ontvangen, om-
dat zij het woord voetbal had gevormd uit 

de letters, die in de wikkels van de Veka cho-
coladerepen voorkwamen. Als dank voor 
het gebruik van het Padstuk kreeg de heer 
Schaberg van de leden een kistje sigaren. In 
1930 werd begonnen in competitieverband 
en moest de naam wijzigen, omdat er al een 
club bestond met die naam en het werd 
P.S.V. Poortugaal. Het Padstuk voldeed niet 
aan de normen en werd verruild voor een 
terrein aan de Puttepoelseweg, ook weer 
dankzij de heer Schaberg.   

1927

Om nog meer gelijkenissen te ontdek-
ken raakten we in gesprek met André Los. 
Voormalig voorzitter, scheidsrechter en 
speler van Oude Maas. Een lopende ency-
clopedie, want André is ook archivaris.  Hij 
bezit namelijk een schatkamer aan histo-
risch materiaal. Keurig gerubriceerd in rode 
ringbanden was het een genot om deze 
door te bladderen. Vol met foto’s, kranten-

knipsels, wedstrijdbriefkaartjes, notities en 
gestencilde weekbrieven. Genoeg mate-
riaal voor nog tig presentatiegidsen. Een 
prachtig moment van herkenning uit het 
verre verleden. André was een voorstander 
van de fusie en onder de indruk wat nu al 
is bereikt. Tijdens zijn wandelingen loopt 
hij vol trots over het sportcomplex om de 
ontwikkelingen te volgen. Na lang zoeken 

vonden we een jaartal, die voor beide clubs 
goudomrand kan worden genoemd en 
dat was 1968. Zowel Oude Maas als P.S.V. 
Poortugaal vierden het kampioenschap in 
hun klasse op zaterdag en zondag. Voor de 
ouderen onder ons een moment om even 
weg te mijmeren naar vroeguh.

1968

1932

Maasoordse Boys werd oorspronkelijk op-
gericht in 1932 door medewerkers van 
de toenmalige inrichting Maasoord en zij 
speelden op het terrein zelf. Deze naam 
wijzigde in Unitas. Na de Tweede Wereld-
oorlog werd op 16 mei 1947 de vereniging 
heropgericht, in eerste instantie met de 
naam Unitas. Onder deze naam speelde ook 
al een vereniging, daarom werd de naam 
veranderd in R.P.P. en kon aan de Rotter-
damse competitie worden deelgenomen. In 
1952 kreeg de club de naam v.v. Oude Maas. 

De vereniging speelde op het veld aan de 
Hoofdlaan op het terrein van het zieken-
huis, nabij ‘De Kliniek’. Later verhuisde het 
veld naar de locatie waar uiteindelijk pavil-
joen De Aanloop van het Delta Psychiatrisch 
Centrum werd gebouwd. In 1972 werd een 
nieuw sportcomplex geopend, waar de 
twee clubs als buren werden gehuisvest. 
Beide clubs kwamen tot bloei door de groei 
van de gemeente. Ook werden veel kampi-
oenschappen gevierd, omdat de kwaliteit 
van het voetbal toenam. Beide houten kan-

tines werden vervangen door fraaie stenen 
optrekken. Een zaterdag en een zondag 
vereniging in de kern van het dorp. In de ja-
ren negentig bleek ook dit complex te klein 
voor de enorme aanwas van leden. Vele op-
ties voor een nieuw complex passeerden de 
revue. Dit resulteerde na een lange periode 
van onderhandelen tot de oplevering van 
een complex met acht speelvelden, waar-
van twee als kunstgrasveld werden inge-
richt. Dit is mede tot stand gekomen dankzij 
de voortrekkersrol van Erwin de Jongh.

1968 P.S.V. Kampioen
Staand vlnr; 
trainer Ravenschot, 
Piet van de Berg, 
Arie Lankhaar, 
Miente Hoekstra, Jan Gielen, 
Henny Lanser, 
Hans van der Schee, 
Cees Jongerius en 
voorzitter Cees Aries. 
Zittend vlnr; grensrechter 
Jan Saarloos, Ab Buyser, 
Wim van Immerzeel, 
Piet van de Tol, 
Joop van Klei en 
Leo van Immerzeel.  

1968 Oude Maas Kampioen 
Staand vlnr; 
grensrechter Kees Speksnijder, 
John Voortmeijer, 
Maarten Zevenbergen, 
Arie Beukelman, Rein Gielen, 
André Los, trainer van Os, 
verzorger Coen Ruizeveld.
Zittend vlnr: 
Henk Groenenboom, 
Jacques Onderdelinden, 
Piet de Heer, 
Albert Groenenboom, 
Henny Kleinjan 
en Hugo van der Ent.

2007

Met de start van het seizoen 2007-2008 na-
men beide clubs hun intrek in de nieuwe 
accommodaties. Je zou dan zeggen; “and 
the rest is history!” Toch is dat niet zo, want 
wat leidde nu tot de fusie? Grappig genoeg 
werd de eerste aanzet gegeven dankzij het 

vrouwenvoetbal. Bij een tekort aan speel-
sters werd aan de goede buur gevraagd of 
zij nog voetbalsters beschikbaar hadden en 
dit leidde tot een gezonde samenwerking. 
De bestuurders van beide clubs hadden 
goed contact met elkaar en zo werd de 

kiem gelegd voor een nog groter partner-
ship en kon 1 + 1 uiteindelijk 3 worden. In 
april bestaan we dus eigenlijk 95 jaar en is 
ons complex vanaf het volgende seizoen 
inmiddels 15 jaar in gebruik. Misschien een 
reden voor een feestje. 
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SPELER VAN HET JAAR 
Dyron Bijl

in Schiedam en Poortugaal is lekker dichtbij. 
Zijn ouders en vriendin zijn bij alle wedstrij-
den aanwezig, dat draagt ook ontzettend bij 
aan het plezier dat hij uit de voetbal haalt 
Wat is het hoogtepunt in je carrière? Dyron 
denkt even na en gaat enthousiast verder: 
“Ik heb veel hoogtepunten meegemaakt, 
maar dat we met Poortugaal in mijn eerste 
seizoen op de laatste dag gelukkig niet de-
gradeerden en een jaar later met dezelfde 
groep promoveerden is een absoluut hoog-
tepunt. Dat was heel mooi.”

Tot slot breekt Dyron graag een lans voor 
zijn invaller Koen Morssink. “Hij verdient alle 
credits voor de goede start van het seizoen. 
Niemand had verwacht dat we zo goed zou-
den beginnen en Koen stond als een vorst 
te keepen.”

In het jaar waarin Virgil van Dijk tot 
UEFA Speler van het Jaar werd gekozen, 
pakte Dyron Bijl van sv Poortugaal 1 ook 
een eretitel. Door toeschouwers, mede-
spelers en trainers werd hij gekozen tot 
beste speler van het seizoen 2018-2019. 
Daarna volgde een bizar seizoen, want 
na 17 wedstrijden werd de competitie 
stil gelegd door corona en had Poor-
tugaal een straatlengte van 12 punten 
voorsprong. Van alle 1ste klassers had 
Poortugaal het meeste recht op promo-
tie en op 26 mei 2020 kwam de KNVB 
met het salomonsoordeel. Ons vlaggen-
schip werd Hoofdklasser. 

Dyron is nog steeds trots op deze prijs, juist 
omdat het een keuze is van de mensen waar 
je week in week uit de passie voor het voet-
balspel mee deelt. De titel heeft nog niet aan 
waarde ingeboet, want het vorig seizoen is 
door corona in het water gevallen en Dy-
ron is in feite nog steeds de nummer 1 van 
sv Poortugaal. Ook dit rugnummer draagt 
hij met verve, maar door blessureleed kon 
hij pas op 20 november zijn rentree maken 
in de uitwedstrijd tegen DUNO. Reden om 
hem te spreken na een jaar niet onder de lat 
te hebben gestaan. 

Op de vraag hoe de blessure is ontstaan 
reageert Dyron strijdvaardig. “In de laatste 
training voor de seizoenstart blesseerde ik 
mijn linkerhand dermate, dat ik een dub-
bele handbreuk opliep. Het herstel heeft 12 
weken geduurd en ik heb nu drie schroeven 
in mijn hand. Maar door de juiste revalidatie 
en oefeningen ben ik weer terug en klaar 
om ervoor te gaan!” Waarom hebben ze juist 
jou gekozen? “Het is moeilijk om over jezelf 
te oordelen, ze vonden dat ik goed coach-
te vanaf de doellijn. Ze dichtten mij leider-

schap toe en dat ik rust uitstraalde. Keepen 
is één ding, maar als doelman moet je het 
inzicht hebben om je verdediging aan te 
sturen.” Dyron heeft daar geen moeite mee, 
want als salesmanager is hij van nature com-
municatief sterk. 

Je hebt 6 jaar bij Spijkenisse gespeeld voor-
dat je de overstap maakte, waarom sv Poor-
tugaal? “Best wat clubs toonden interesse, 
van recreatief niveau tot op divisie niveau 
met verre uitwedstrijden. Eerlijk gezegd had 
ik daar niet zoveel zin in en wilde graag te-
gen regionale clubs spelen met veel derby’s 
en een hoop publiek. Jeroen van Alphen 
had een goed verhaal en wist me over te ha-
len. Bij Poortugaal gaan plezier en prestatie 
hand in hand. Dat voelt hier echt fantastisch! 
Het is nog echt een vereniging met veel vrij-
willigers. Ik ben nu 30 jaar en dacht dat ik het 
clubleven wel kende, maar de donderdag-
avonden na de training zijn heel gezellig. 
Met de groep en een biertje in de kantine. 
Het is een hecht team, ook in de omgang 
met elkaar en ik kan mijn ei kwijt.”

Wie is je grote voorbeeld? “Een groot 
keepersvoorbeeld dat heb ik niet. In de E-tjes 
vond ik keepen veel leuker dan voetballen, 
omdat je bepalend kunt zijn. Trainers zijn 
dan belangrijk in je ontwikkeling, zoals mijn 
vader die mij de hele jeugd heeft getraind 
en nu keeperstrainer Matthijs van Deventer, 
waar ik nog steeds dingen van leer om be-
ter te worden. De staf is sterk betrokken en 
Peter Klomp toont veel passie en bevlogen-
heid.” Dyron woont met zijn vriendin Naomi 

“Bij Poortugaal gaan 
plezier en prestatie hand 

in hand.”

Duidelijk verhaalHypotheken      Financiële planning       Verzekeringen

De Hypotheekshop Poortugaal
Waalstraat 2b  | 3171 BD Poortugaal
(010) 501 45 25 | poortugaal1260@hypotheekshop.nl
www.hypotheekshop.nl/poortugaal

Arno van der Schans 
heeft altijd een 
duidelijk verhaal 
over je hypotheek!
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Bovenste rij vlnr: Patrick Fernand, Nuno Andrade Varela, Marcel Varela Ribeiro, Desley Mets, Niels Groeneveldt, Rudy Spekman, Niels Versteege, Desailly Souza, Claudio Santos Silva en Zeeg Brasser (teammanager).

Rexhep Memini, Gerwin “Smally” Lake, Noah Roodbergen,
Onderste rij vlnr: Stan Maas, Ricardo van Twist, Peter van Veelen (assistent-trainer), 

Matthijs van Deventer (keeperstrainer),

Ontbrekend op de foto: Albert Lagarde (teammanager), Sven Weeda, 

Shakur Zichem, Dyron Bijl, Jeroen Hendriks, Koen Morssink,
Shelvante de Brito en Dave Kool (hersteltrainer).
Peter Klomp (trainer/coach), Robert van der Wielen (assistent-trainer), 
Jordi Dekker en Melvin Kingsale.

Rick Nieuwveld              en Sven Breukhoven  

Middelste rij vlnr: Alexander van Meijbeek (fysiotherapeut), Jochem Vlemmings,

Tenuesponsors:
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niet. Corona heeft er helaas voor gezorgd 
dat wij, maar dat geldt ook voor andere 
clubs met veel meer blessures te maken 
hebben. Alle spelers hebben helaas door 
de omstandigheden te lang in de corona 
modus geleefd. Groot compliment is er 
dan ook aan onze staf, waaronder ook de 
medische om er wekelijks alles aan te doen 
om super fitte teams aan de aftrap te laten 
verschijnen.
 

Zijn we een sterke regioclub?
“Wij roepen al vanaf de fusie: Let op, sv 
Poortugaal komt eraan! Roepen is makke-
lijk, maar een organisatie in deze vorm lei-
den, sturen en verder laten doorgroeien is 
een andere uitdaging.

Terecht een groot compliment aan het 
huidige bestuur. We mogen echter niet 
stilstaan, daarom heeft er recent een 
brainstormsessie plaatsgevonden vanuit 
Bestuur, TC Jeugd en Senioren en de spon-
sorcommissie om verder door te pakken. 
Ideeën zijn benoemd, handvaten zijn aan-
gereikt en het is nu zoeken naar de juiste 
enthousiaste personen op de juiste plaat-
sen. Daar kunnen we nog stappen maken, 
meer bereidheid door steun vanuit de le-
den is daarbij essentieel.” 

Wat bedoel je met  
Massa is Kassa?
“De kreet ‘Massa is Kassa’ komt voort uit 
het feit dat wij trots mogen zijn op de gro-
te hoeveelheid leden welke sv Poortugaal 
heeft. Dat zijn de spelende leden, maar ook 
onze vrijwilligers, supporters, sponsors, ou-
ders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vriend-
jes en vriendinnetjes welke regelmatig sv 
Poortugaal bezoeken en de club een warm 
hart toedragen. Dit houdt in dat deze spe-
lende leden zorgen voor een totale groep 
van wel 3 a 4000 personen. Dat noem ik de 
massa en dan gaat niet alleen mijn voet-
balhart, maar ook mijn commerciële hart 
harder slaan en denk ik: Massa is Kassa!

sv Poortugaal heeft namelijk een enorme 
potentie waar nog veel kansen liggen om 
dit veel breder te benutten op vele gebie-
den. Denk hierbij aan de sponsoring ver-
der uit te bouwen en goed te onderhou-
den. Via public relations in de media onze 
naam verder uitdragen. De accommodatie 
breder inzetten met meer toernooien en 
benutting van onze prachtige sponsor-
ruimte. Ook meer events zijn mogelijk op 
de vrijdagavond en eventueel zondag-
middag een sportcafé met onze beamer. 
Zoek de samenwerking met andere clubs 
in dezelfde grootte als het bv gaat om in-
koop. Kortingen bij sportschool, rijschool, 
benzinestation, regionale horeca en meer 
van dit soort bedrijven, die de potentie van 
een dergelijke grote groep als klant zien. 
Benieuwd hoe jij hier een belangrijke rol 
of schakel in kunt zijn, meld je aan bij het 
bestuur of spreek mij aan en ik breng je in 
contact met de juiste personen. Toon je be-
trokkenheid, want samen maken wij van sv 
Poortugaal een unieke club.”
 
Tot slot: Hoe doen de kids het?
Nikki speelt met haar vriendinnen in vrou-
wen 2, ook wel het feestteam. Bart speelt 
dit jaar voor het laatst in de jeugd O19-1. 
Een kwalitatief goede groep met veel po-
tentie, welke ook buiten het veld veel met 
de jongens van O23 omgaan. Mooie groep 
gasten. Ze hebben het beiden naar hun zin 
en wij voelen ons allen thuis bij sv Poortu-
gaal.

Deze titel is een uitspraak van Jeroen 
van Alphen al 20 jaar het boegbeeld van 
het technische beleid voor het vlaggen-
schip van sv Poortugaal en de selectie 
die naast het tweede nu is uitgebreid 
met een beloften team van onder 23 
jaar uitkomend in de 4de divisie.
Jeroen weet zijn toehoorders altijd 
te enthousiasmeren over zijn visie en 
voortgang voor de club, die hem na aan 
het hart ligt. Zijn dochter Nikki en zoon 
Bart spelen ook in de blauwzwarte kleu-
ren. Zijn vrouw Magda is er altijd bij op 
zaterdag om het gezin te ondersteunen 
en draait op donderdagavond maande-
lijks gezellig met Corrie en Louise haar 
bardienst. In huize van Alphen wordt 
VOETBAL en in het bijzonder SV POOR-
TUGAAL met hoofdletters geschreven.

Hoe gaat het met de 
beloften O23?
“Als club mogen wij trots zijn, dat wij erin 
zijn geslaagd, aan een brede groep eigen 
talentvolle spelers de mogelijkheid te bie-
den om zich verder te ontwikkelen. Door 
de verbrede selectie van het 1ste , 2de en 
O23 kan iedere speler zich op zijn eigen 
niveau ontplooien onder begeleiding van 
een sterke gediplomeerde staf. Doel is om 
met O23 nog 2 stapjes omhoog te maken 
richting 2de divisie, zodat vanuit het 2de 
en O23 de stap richting 1ste elftal hope-
lijk nog beter gemaakt kan worden. Maar 
dit geldt niet alleen vanuit O23 en 2de, 
maar zeker ook de hoogste jeugdelftallen 
zullen de komende jaren nog stapjes rich-
ting divisie moeten gaan maken. Zo is O21 
een elftal dat geformeerd wordt uit onze 
grootste talenten vanaf 17 jaar, welke iede-
re maandagavond onder leiding van een 
4-tal zeer gedreven en ervaren hoofdtrai-
ners en keeperstrainer extra training krij-
gen. Met andere woorden: De trein loopt 
en we zitten op het juiste spoor, maar zijn 
zeker nog niet bij het eindstation!”
 
Zeker kicken hoe we in de 
Hoofdklasse draaien?
“Hoofdklasse spelen is zeker kicken voor sv 
Poortugaal. Goede tegenstanders, waaron-
der ook aansprekende regionale clubs met 
veel publiek en meer media aandacht. We 
zijn goed gestart, maar we zijn er nog lang 

“Samen maken wij 
van sv Poortugaal een 

unieke club”
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Calandstraat 88H | Schiedam | 010 - 481 74 88 | www.klenet.nl

Storingsmonteur 
elektotechniek

Werkvoorbereider 
brandmeldinstallaties

Inspecteur 
laagspanning

InstallQ erkend installateur | Scios erkend inspectiebedrijf
Elektrotechniek | Inspectie | Deurcommunicatie | Brandmeldinstallatie | Datanetwerken

Kom jij ons team versterken?

Openstaande vacatures:

MAGAZIJN EN SHOWROOM  4e Industriestraat 45 Vlaardingen
Telefoon 010 - 434 20 97 | Fax 010 - 435 76 51 | WWW.KNAAPHORECA.NL

Het wereldwijde succes van Coca-Cola is bekend, maar ook 
al onze andere merken in de horecafl es dragen bij aan meer 
 be  le  ving en rendement in uw zaak. Fanta is frisdrank nummer 3 
in Nederland, Minute Maid be hoort tot een van de grootste sap-

merken ter wereld en Chaud fontaine is het derde mineraalwater 
van de ‘Out of Home’-markt. U proeft de voordelen van logistiek 
gemak en uit stekende marges. En uw gasten verdienen deze 
wereld toppers in de mooie horecafl es. En u? U verdient het beste.

PROEF HET GEMAK VAN 
STERKE MERKEN UIT ÉÉN KRAT. 

Bron: Canadean 2008
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Prachtig dorp
Konden jullie je in het begin makkelijk aan-
passen? “Poortugaal is een prachtig dorp 
en toen wij er kwamen wonen, ga je toch 
op verkenning uit en via de school kom 
je dan in aanraking met een sportclub. Je 
ondersteunt je zoon bij zijn wedstrijden, 
leiden, fluiten, rijden en opeens draai je 
een kantinedienst. Je ontmoet een hoop 
andere ouders en dat schept een band. Het 
geeft een positieve energie en het wordt 
een soort tweede leven wat prettig voelt. 
Die samenhorigheid is prachtig met allen 
dezelfde doelen; plezier hebben en heerlijk 
sporten.” 

Sociale contacten
Gerrit gaat enthousiast verder: “Wat enorm 
bindt zijn de sociale contacten die je op-
bouwt. Door de fusie kwam ik in rustiger 
vaarwater terecht en vond de rust wel pret-
tig. Dan hoor je dat er handjes nodig zijn en 
je wilt dat de fusie een succes wordt, dus 
pak je de draad weer op. Het is een mooie 
club met een fraai complex en de fusie kun 
je geslaagd noemen. Op donderdag heb-
ben we een vast team wat goed op elkaar 
is ingespeeld. We weten wat we aan elkaar 
hebben en ieder heeft zijn specialiteit. 
Daarbij hebben we een hoop lol en plezier 
in wat we doen.” 

Erelid sinds 2015
Jullie staan op gezette tijden ook achter 
de bar. “Ja, we vinden het leuk om te doen. 
Nely heeft jaren kassa-ervaring, dus ging 
dat vanzelf. We zien nu ook andere stellen 
achter de bar, ik hoop dat er meer volgen. 
Daarbij moet vermeld worden dat het een 
stuk eenvoudiger is geworden. Je toetst de 
consumpties in het scherm en er verschijnt 
een totaalbedrag. Door te pinnen gaat het 
sneller, geen gedoe met wisselgeld en dat 
is minder vaak noodzakelijk.” Op de vraag 
wanneer hij tot erelid werd benoemd is 
Gerrit bescheiden. “Dat was in 2015 en een 
mooie erkenning. Laten we hopen dat er 
nog veel benoemd worden. Dat is goed 
voor de club.” Gerrit lacht en moet weer 
verder met het lijnen trekken.

Gek genoeg gelden beide titels voor 
Gerrit van Halem die nergens zijn hand 
voor omdraait. Samen met zijn vrouw 
Nely zijn zij al jaren verbonden aan de 
club. Elke donderdag is hij aanwezig als 
harde kern van de accommodatie on-
derhoudsploeg. Aangevuld met leden 
die hun vrijwilligersaandeel verzorgen 
is deze ploeg wekelijks verantwoorde-
lijk dat alles weer tiptop voor elkaar is 
in aanloop naar de zaterdag met 25 tot 
30 thuiswedstrijden. Afgelopen jaar was 
een extra uitdaging, omdat de Zuid kan-
tine leeg opgeleverd diende te worden. 
Naast de bestaande reparaties, schil-
derklussen en ander onderhoud een 
flinke klus erbij, maar de deadline werd 
gehaald. Terecht een pluim voor de don-
derdagploeg!

Op de vraag wanneer het allemaal begon, 
moet Gerrit even in het geheugen graven. 
“Mijn zoon was zes jaar toen ik als leider 
meeging naar de voetbal. Hij is nu 41, dus 
dat is 35 jaar geleden”, zegt hij enigszins 
verbaasd over deze lange tijd. “Van het één 
kwam het ander en voor je het weet ben je 
volop betrokken bij het verenigingsleven. 
Ontzettend leuk om te doen en het geeft 
voldoening.” Of het nu een reparatie van 
een bank of het schilderen van een deur 
betreft, Gerrit is een manusje van alles. “Dat 
lijnen trekken is eigenlijk door toeval erbij 
gekomen, omdat onze vaste man uitviel.” 

Staand vlnr: Marcel Meriba, Jan Barendregt, Gerrit van Halem, Mario van Klei, Siem Groenenboom en Jaap Smaling. 
Zittend vlnr: Ank Dobbelaar-vd Steen, Gerrit Heijstek, Jos Boef, Ingen Gielen en Leen Zevenbergen. 
De ontbrekende ereleden waren Izak Konings en Nico de Heer.
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“Die samenhorigheid 
is prachtig met allen 

dezelfde doelen; 
plezier hebben en 
heerlijk sporten”
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Totaalontzorger
Van een klein administratiekantoor met de 
naam Fiege zijn we inmiddels uitgegroeid tot 
een totaalontzorger op fiscaal en financieel 
gebied met een kwalitatief hoogwaardig 
dienstenaanbod. Met een sterk team van 
20 ervaren professionals zorgen we ervoor 
dat niet de cijfers zelf, maar vooral de mens 
erachter continue centraal staat.

Tijd voor een ander geluid
De afgelopen vier decennia is er veel veran-
derd binnen ons vakgebied. Neem bijvoor-
beeld de steeds ingewikkeldere regelgeving 
in combinatie met het groeiende aantal (zelf-
standige) ondernemers. Of de digitalisering 
die een steeds grotere rol gaat spelen. 

Hoog tijd dus voor een ander soort financieel 
advies. Als Finanseurs willen wij jouw spar-
ringpartner zijn. Zo heb jij altijd iemand in de 
buurt om op terug te vallen wanneer jij voor 
belangrijke (financiële) keuzes staat.

Interesse in veel meer dan cijfers
Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen 
doen, vinden wij het belangrijk dat je een 
goed beeld hebt van wat wij voor je doen. 
Daarom is het belangrijk dat wij goed weten 
wat jij nodig hebt bij de invulling van jouw 
financiële verhaal. Kortom, door elkaar écht te 
leren kennen, kunnen wij onze rol als financië-
le sparringpartner zo goed mogelijk vervullen 
en daar plukken we beiden de vruchten van.

Sinds een aantal jaar hebben we onze dienst-
verlening uitgebreid met nieuwe diensten, 
namelijk financiële planningen maken en 
hypotheekbemiddeling. Hier hebben we 
een nieuw bedrijf voor opgericht, namelijk 
StraksBegintNu. Met onze fiscale achtergrond 
geloven wij dat wij de beste zijn in het verzor-
gen van hypotheken van ondernemers.

Benieuwd geworden naar ons? Neem dan 
gerust vrijblijvend contact met ons op!

Het is soms lastig uit te leggen op feestjes... maar we zijn al ruim 
40 jaar gek op cijfers en natuurlijk op de ‘eigenaren’ daarvan. 
Sterker nog, zij zijn in de loop van de tijd een steeds belangrijkere 
rol gaan spelen voor ons bedrijf.

Tuinlaan 70 • 3111 AW Schiedam 
T: 010 - 409 09 66 • info@definanseurs.nl • www.definanseurs.nl

hypotheken

Sinds een aantal jaar hebben we onze dienst-
verlening uitgebreid met nieuwe diensten, 
namelijk hypotheekbemiddeling en het maken 
van financiële planningen. Dit omdat we 
vanuit onze klantenkring merkten dat zij ook 
graag hulp zouden krijgen bij deze financiële 
gebeurtenissen. Door onze fiscale achtergrond 
geloven wij dat wij de beste zijn in het verzor-
gen van hypotheken van ondernemers.

Benieuwd geworden naar ons? Neem dan
gerust vrijblijvend contact met ons op!

Peinemann is sinds 1954 actief in de wereld van horizontaal-, verticaal- en wegtransport. Wat begon als 

een familiebedrijf is uitgegroeid tot een one-stop-shop met vestigingen over de hele wereld. Peinemann 

verhuurt en verkoopt een breed scala aan equipment en biedt extra onderhouds- en personeelsdiensten 

aan. Door de combinatie van de uitgebreide vloot en de additionele diensten kan Peinemann voorzien 

in de behoeften van haar klanten. 

WWW.PEINEMANN.NL

HIGH LEVEL SOLUTIONS
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Lijntrekker of Vrijwilliger? 



De donderdag is in de traditie van de ver-
eniging de uitgelezen clubavond, wan-
neer het kunstlicht op vele velden brandt. 
Er wordt dan intensief getraind op recre-
atief en prestatief niveau. De kleedka-
mers worden volop benut en de kantine 
biedt na afloop een gezellig samenzijn 
van recreanten en selectiespelers. Het is 
dan een drukke boel en in het bijzonder 
valt de grote groep veteranen op, die in 
een onderlinge competitie strijden om 
het clubkampioenschap. Jaap Lodder, de 
competitieleider is sterk betrokken bij 
deze groep en zorgt voor de onderlinge 
wedstrijden en veldindeling. Een knap 
staaltje planning en communicatie naar 
de teamleiders is essentieel om het weke-
lijks weer sluitend te krijgen. 

Wanneer is dit fenomeen 
ontstaan?  
“Een duik in mijn archief leverde op dat we 
in 2001 zijn gestart. We zijn dit jaar dus aan 
de 20e editie bezig. In eerste instantie werd 
er begonnen met 8 teams die om de 2 we-
ken speelden. Vier van die teams doen nog 
steeds mee, hoewel er wel wat verjonging 
zal zijn doorgevoerd in de loop der jaren.” 
Jaap moet hartelijk lachen. “Dit jaar spelen 
we een competitie met 11 teams en er voet-
ballen wekelijks 8 teams. Op het hoogtepunt 
waren er 12. Het verloop van teams valt dus 
gelukkig reuze mee.” 

Is 35 plus een vereiste of wordt 
daarvan afgeweken?
“35-plus is inderdaad een vereiste, hoewel 
incidenteel een dispensatiespeler, jonger 

dan 35 jaar, wordt toegestaan. Voorwaarde is 
dat hij, helaas heeft nog nooit een zij mee-
gedaan, zich een beetje inhoudt. Je zou dus 
kunnen zeggen dat een dispensatiespeler 
met de snelheid en conditie van een 35-plus-
ser speelt.”

Was Corona vorig seizoen een 
spelbreker?
“Net als bij alle teams was Corona een spel-
breker. Ook voor het veteranenvoetbal gol-
den de regels van de club. Er is slechts 3 we-
ken tegen een bal getrapt. Toen ging de boel 
op slot. Dat komt neer op 2 wedstrijden per 
team. Heel jammer.” 

Wat zijn de namen van de teams 
en waar komen zij vandaan?
“Waar komen ze vandaan, kun je op 2 ma-
nieren uitleggen. Als je een link legt naar de 
namen van de teams, dan is het duidelijk dat 
deze een historische achtergrond hebben, 
die zelfs teruggaat naar de Middeleeuwen. 
Uit die tijd hebben we de Ridders, Valkeniers, 
Nachtwakers, Musketiers, Lansiers en Kruis-
vaarders, maar met een beetje fantasie kun 
je de Buitenlui, Landheren, Trappisten, Bar-
bieren en Legends ook tot die tijd rekenen. 
Het zijn niet allemaal teams die van oudsher 
binding hebben met de vereniging. Er doen 
ook teams mee van buiten de club. En dat is 
de 2e manier van het beantwoorden van de 
vraag. Dit jaar zijn bijvoorbeeld The Legends 
aangesloten, die in competitieverband heb-
ben gespeeld als veteranenteam bij Rijn-
mond Hoogvliet Sport. De Trappisten komen 
voornamelijk uit Spijkenisse.”

Wat zijn bijzon-
dere spelregels 
bij deze 7 tegen 
7 opzet?
“Een spelregel wil ik 
het niet noemen, maar 
wel bijzonder is dat er 
gespeeld wordt zon-
der scheidsrechter. Het 
is net alsof je op het 

strand een onderling partijtje doet. Welke 
situatie zich ook voordoet, het wordt altijd 
onderling opgelost. Het is zoals in het oor-
spronkelijk startdocument stond: “Er wordt 
gespeeld voor de lol en niet voor de knik-
kers.” Verder is de 3e helft natuurlijk ook heel 
belangrijk. Niet verplicht, maar alle teams 
spelen die ook.”

Is het veel anders dan 
walking football?
“In de basis is het hetzelfde. Het enige ver-
schil dat ik kan bedenken, is dat bij walking 
football altijd één been op de grond moet 
staan. Dat is bij het 7x7 natuurlijk niet zo. 
Hoewel, soms is er weinig verschil in snel-
heid. ”

Zijn wij als sv Poortugaal 
uniek in de regio?
“Wij zijn niet uniek. BVV Barendrecht kent 
bijvoorbeeld ook een onderlinge competi-
tie, maar die wordt op zaterdag gespeeld. 
Net als bij Barendrecht betaalt elk team bij 
sv Poortugaal een bedrag per seizoen voor 
deelname en mag je desnoods 50 spelers 
gebruiken, die ook geen lid behoeven te zijn. 
Jarenlang heeft Mike Obiku meegedaan bij 
een team dat helaas is opgeheven. Hij maak-
te overigens niet het verschil.” Er verschijnt 
een brede glimlach. 

Kan elk team zich inschrijven en 
wie is de contactpersoon?
“Uit het voorgaande blijkt wel dat ieder team 
zich kan inschrijven mits de spelers 35 jaar of 
ouder zijn. Bij de start van dit jaar waren er 
bijvoorbeeld 2 teams afgevallen, maar mel-
den zich ook 2 nieuwe teams aan. Ik ben de 
contactpersoon, maar via een mailtje naar 
info@svpoortugaal.nl meld ik me direct.”

VETERANENVOETBAL OP DE CLUBAVOND
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Buitengewoon goed voor binnen

• Vloerbedekking
• Raambekleding
• Wandbekleding
• Relaxfauteuils
• Bedden
• Behang- en schilderwerk

U kunt ons vinden op:
Dorpsdijk 192
3161CH Rhoon
Tel: 010- 50 60 800
Mob: 06- 2260 9915
info@hbinterieurs.nl

Bent u op zoek naar een nieuwe 
vloer, raambekleding, 
wandbekleding, relaxfauteuil of een 
bed? Wij verkopen alles voor uw 
woninginrichting! 

Kom bij ons langs en laat u adviseren 
door onze vakmensen met al 30 jaar 
ervaring!

Wij zijn elke dinsdag tot en met 
zaterdag geopend van 9:00 – 17:00
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Betaalbaar keuken- 
en baddesign!

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.
“Wij helpen u graag met een advies op maat.”

Lijnart Schouten, Grando Hoogvliet
Nieuwe Langeweg 41 (Gadering), Tel.: 010 - 4904470, grando.nl

Maak

direct een

afspraak op

grando.nl!

Al vanaf 5 jaar kun je komen
voetballen bij sv Poortugaal.

Op ons mooie complex aan de 
Albrandswaardseweg 84a is
iedereen van harte welkom.

Kijk snel op de site voor
alle informatie.

www.svpoortugaal.nl

Voetbal is
voor iedereen!

KOM VOETBALLEN

DE ZIEL VAN DE CLUB

houden. Voor diegenen die in een seizoen 
niet 6 uur vrijwilligerswerk kunnen verrich-
ten, is er een afkoopbedrag van € 80,- plus 
€ 1,- incassokosten.” Op de vraag of dit niet 
onvriendelijk is, antwoordt zij: “Voetbal-
len is niet duur in vergelijking met andere 
sporten en dat willen we zo houden. Van-
daar dat er gekozen is voor deze oplossing 
en inmiddels hebben we 1/3 van het be-
schikbare werk kunnen indelen. Leden en 
ouders hadden aanvankelijk drempelvrees, 
maar vinden het leuk om te doen. Grote en 
kleine klussen, het zijn dankbare taken die 
voldoening geven.” 

Clubhelden
Binnen sv Poortugaal kennen we ook de 
‘diehards’. Vrijwilligers die er elke week zijn 
of het nu gaat om lijnen trekken, ballen 
oppompen, koffie schenken of kleedka-
mers schoonmaken. Gedurende het sei-
zoen staan ze er altijd. Ware clubhelden en 
zonder hen zou het in het honderd lopen. 
Al die trouwe clubhelden geven de club 
een ziel. Zij geven profiel en karakter aan 
sv Poortugaal. Zonder hen zou het een in-

wisselbaar sportcomplex zijn, waar je naar 
binnen loopt en na de wedstrijd weer naar 
buiten. Steun ze in alles wat ze doen, want 
zij zijn de club. Pomp zelf eens een bal op, 
laat de kleedkamer veegschoon achter, 
breng dat lege glas of flesje naar de bar. 
Het helpt enorm en mocht je nog 6 uur 
over hebben, vul het rooster in op de web-
site. Tot slot zegt Dettie overtuigend, “we 
zijn op de goede weg. Na de fusie was het 
zoeken naar de juiste invulling en dat heb-
ben we aardig voor elkaar. Ons doel is het 
iedereen naar hun zin te maken, maar dat 
doen we wel samen. Voor wat, hoort wat. 
Mochten er nog vragen zijn of suggesties 
of wil je ook een nieuwe ‘diehard’ worden, 
iedereen kan ons mailen:  
verenigingswerk@svpoortugaal.nl “

Betekenis Diehard: 1) Doordouwer  
2) Doorzetter 3) Groot aanhanger  
4) Onverzettelijk persoon.

Het was een moeilijk jaar voor sport-
clubs, die door de pandemie zwaar zijn 
getroffen. Kantine inkomsten waren ni-
hil door de strakke regels om corona te 
bestrijden en brandhaarden te vermij-
den. Er was letterlijk en figuurlijk geen 
bal te beleven, waardoor het vereni-
gingsleven in Nederland onder enorme 
druk stond. Vaak wordt onderschat wat 
voor een invloed deze clubs hebben op 
de successen die in Tokio met een re-
gen van medailles werden bekroond. 
De waarde van sport wordt bij een ver-
eniging geleerd en bewaakt. Het is een 
vijver van talent en liefhebbers, die we 
goed moeten onderhouden. Tijden ver-
anderen, dat zie je met de individua-
lisering van de samenleving. Sporten 
wanneer het jou uitkomt. De sporter is 
consument geworden. Toch is er ook een 
andere waardevolle component en dat 
is dat je iets voor een ander kunt bete-
kenen. Dat levert misschien niets op, 
maar het geeft veel energie. Een positief 
gevoel en veel sociale contacten. De es-
sentie van een vereniging is een gedeel-
de passie. De eenheid en diversiteit van 
je leden. Je weigert niemand en je zorgt 
voor elkaar, want dat is namelijk vereni-
gen. Als dat er niet meer is en alles wordt 
commercieel, dan wordt sporten onbe-
taalbaar. Daar wil sv Poortugaal voor 
waken.

Vrijwilligerswerk
“Vrije tijd is voor iedereen heilig in het 
drukke leven dat we leiden. Toch is de club 
dan een heerlijke uitlaatklep om dingen te 
doen”, vertelt Dettie Noordzij, bestuurslid 
Algemene Zaken enthousiast. “Er zijn we-
kelijks veel terugkerende taken die gedaan 
moeten worden: van het maken van vel-
dindelingen tot het doen van de clubadmi-
nistratie, van  schoonmaak en onderhoud 
van de accommodatie en de velden tot 
kantinedienst, van kledingverkoop tot lo-
tenverkoop. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Voor een club van 1200 leden is 
dat een flinke uitdaging en wordt het een 
zware klus om het financieel rond te krij-
gen.” Dettie is heel duidelijk: “Het gaat hier-
bij niet om winst, maar om bestendigheid 
naar de toekomst. Daarom is vrijwilligers-
werk cruciaal om het allemaal draaiende te 

“Al die trouwe 
clubhelden geven de club 

een ziel”

Dettie Noordzij Schoonmaak kantine

Ondanks het virus kan STAR Football 
Academy terugkijken op een prima jaar. 
De op het terrein van onze club geves-
tigde voetbalschool trok ruim honderd 
voetballertjes. “We zijn dik tevreden 
hoe het eerste jaar verlopen is”, zegt Re-
mon den Ouden, een van de trainers van 
STAR Football Academy. We hadden ge-
hoopt op een vaste kern van zo’n 40 spe-
lers maar dat zijn er meer geworden. Dat 
geeft ook aan dat er behoefte is bij spe-
lers hun voetbalvaardigheden extra te 
trainen naast hun reguliere trainingen. 

Wat is het aanbod voor seizoen 
2021-2022? 
We zijn nu bezig met de tweede module 
van het seizoen 2021-2022. De najaarsmo-
dule is achter de rug en de wintermodule is 
gestart. De derde module begint in maart 
die loopt tot eind juni, waarna we het sei-

zoen afsluiten met after-season trainingen. 
Een module bestaat uit 9 trainingen op de 
zondagochtend. Inschrijven kan op ieder 
moment, er is altijd een passende oplos-
sing gedurende een module om aan te 
sluiten. De trainingen zijn iedere zondag-
ochtend waarbij de jongste spelers van 3 
t/m 5 jaar, De Kweekvijver, het spits afbij-
ten. De Kweekvijver is peuter en kleuter-
voetbal, waarbij een ouder actief meedoet. 
Deze training duurt van 9:00 tot 9:45. In de 
winterperiode gaan we met deze groep de 
zaal in. Van 10:15 tot 11:15 is het de beurt 
aan spelers in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar. 
Tot slot om 11:30 de spelers vanaf 12 jaar. 
Individuele trainingen behoren ook tot de 
mogelijkheden en zijn op afspraak. Naast 
trainingen worden ook wedstrijden tegen 
andere teams/voetbalscholen georgani-
seerd en zal in mei, na een succesvolle 1 e 
editie met 80 deelnemers, de tweede editie 
van de STAR voetbaldagen plaatsvinden. 

Wat levert een extra 
training op? 
Om te beginnen wordt je altijd beter als je 
meer traint. Onze trainingen vinden plaats 
vanuit een thema zoals frontaal passeren 
of van richting veranderen. Binnen de the-
ma’s ligt de focus op de ontwikkeling van 
de technische vaardigheden. Hierin heb-
ben de spelers veel balcontacten en zijn 
er veel herhalingen, waardoor ze zich snel 
ontwikkelen. Naast de ontwikkeling van 
voetbalvaardigheden begeleiden we de 
spelers ook in hun motorische en sociaal 
emotionele ontwikkeling. Voor meer in-
formatie verwijzen wij naar de website van 
STAR Football Academy: 
www.starfootballacademy.nl

Voetbalschool STAR Football Academy heeft vliegende start 

Foto: Rick Rübe
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Luca Cantineau vertelt over zijn erva-
ringen als scheidsrechter en VAR in het 
betaald voetbal. Op 8 november 2021 
bracht Luca Catineau een bezoek aan 
SV Poortugaal. Luca is betaald voetbal 
scheidsrechter en bijna wekelijks ac-
tief in de Keuken Kampioen divisie als 
scheidsrechter. Daarnaast is hij actief als 
4de o�  cial of VAR in de Eredivisie. Ook 
is Luca actief als VAR voor de UEFA. De 
scheidsrechterscommissie had hem uit-
genodigd om wat meer te vertellen over 
hoe het is om scheidsrechter te zijn in 
het betaald voetbal. Ook om de spelre-
gelkennis van de trainers en de scheids-
rechters nog verder te verbeteren. De 
bijeenkomst vond plaats in het nieuwe 
sponsorhome uitkijkend over het hoofd-
veld.

Met behulp van veel videomateriaal, vaak 
vanuit de positie van de VAR bezien, nam 
Luca de aanwezigen mee in de wereld van 
het � uiten in het betaald voetbal. Aan de 
aanwezigen werd vervolgens, als onder-
deel van een quiz, gevraagd om aan te ge-
ven of een overtreding bestraft zou moeten 
worden en zo ja, met welke kaart: geel of 
rood. Dat leverde vaak leuke discussies op 
tussen de aanwezigen en toont maar weer 
eens aan dat het niet altijd “zwart wit” is. 

Er kon bij de quiz uiteindelijk maar 1 win-
naar uit de bus komen en dat was Adri 
Kruithof. Adri is recent vanuit VFC overge-
komen en is lid geworden van de scheids-
rechterscommissie. Adri zal samen met Ky-
lian de Groot, Jesse den Braber en Willem 
van Krimpen zich storten op de begelei-
ding van nieuwe en jonge scheidsrechters. 
Uit handen van Luca ontving Adri een origi-
neel door hem gesigneerd scheidsrechters 

shirt van het WK 2018, waar Luca bij aanwe-
zig was samen met o.a. Björn Kuipers. 

Het was een leuke en leerzame avond. 
Net voor Corona was Laurens Gerrets, 
BVO scheidsrechter, al eens te gast bij SV 
Poortugaal om zijn ervaringen te delen. 
De scheidsrechterscommissie organiseert 
regelmatig bijeenkomsten of opleidingen 
om spelregelkennis te verbeteren of om 
opgeleid te worden tot scheidsrechter. 
Lijkt het jou ook leuk om scheidsrechter te 
worden? Neem dan gerust contact op met 
de scheidsrechterscommissie. Dat kan via 
scheidsrechter@svpoortugaal.nl of vraag 
naar Ton Klaassen, Adri Kruithof of Jesse 
den Braber. Ook kun je hiermee je vereni-
gingsuren invullen.

Luca Cantineau (27), 
a rising star!
Van de website van de Universiteit Leiden.
Student Notarieel Recht en scheidsrechter 
betaald, hoe combineer je dat?
“Sinds drie jaar maak ik deel uit van het Be-
taald Voetbal. Het is een mooie combinatie: 
Studeren om kandidaat-notaris te worden 
en anderzijds de top van het voetbal te 
bereiken als scheidsrechter. Het zijn twee 
dromen waar ik nu al jaren voor strijd! Via 
vmbo-t, havo en vwo kon ik deze studie 
volgen. In het seizoen 2019/2020 ben ik 
door Voetbal International (VI) uitgeroepen 
tot scheidsrechter van het jaar in het Be-
taald Voetbal. Mijn ambitie is ook aan het 
werk te gaan als kandidaat-notaris. Het zal 
zwaar blijven deze combinatie, maar mijn 
motto is: Waar een wil is, is een weg. Wel 
wil ik dit doel stap voor stap bereiken. Eerst 
afstuderen, dat is momenteel de hoogste 
prioriteit!”

En dan komt hij tussendoor ook nog even 
naar sv Poortugaal. Petje af voor Luca! 

Scheidsrechtersavond

De 12e man voor
totale veiligheid

Thuis op elk rechtsgebied

Tel. 010- 820 97 88
www.lintnotarissen.nl

Parallelstraat 1
3161 BD Rhoon

Particulier
RELATIES & FAMILIE
SCHENKEN & ERVEN

ONDERNEMEN & BEDRIJF

HUIS & HYPOTHEEK

VERENIGING & STICHTING
AGRARISCH ZAKELIJK & PRIVÉ

Zakelijk

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM
DE NIEUWE CITROËN DEALER 

VOOR GROOT ROTTERDAM 
EN OMSTREKEN.

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM
KAMERLINGH ONNESWEG 32, BARENDRECHT, TEL. (010) 292 3434
METAALSTRAAT 5, ROTTERDAM, TEL. (010) 850 4150
NIJVERHEIDSTRAAT 2, ZUIDLAND, TEL. (0181) 451 922 WWW.NOTEBOOM.NL

Voor particulieren
Geen pin aanwezig!

Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 12.00 - 16.00 uur
Zaterdag: Gesloten
Feestdagen: Gesloten

Mandenmakerstraat 118c
3194 DG Hoogvliet

     Maraken Visgroothandel B.V. Tel. 010-4160833

De 12e man voor 
totale veiligheid
De kunst van controle betekent goed kunnen observeren. 
Door een vernuftig samenspel tussen mens en techniek
maken we het dirigeren van uitgebreide controle systemen 
op afstand mogelijk, 24/7.

nsecure.nl

Voor particulieren
Geen pin aanwezig!

Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 12.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Zondag en Feestdagen: Gesloten

Mandenmakerstraat 118c
3194 DG Hoogvliet

     Maraken Visgroothandel B.V. Tel. 010-4160833
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Op donderdagavond 4 november waren 
de complimenten niet van de lucht door 
de sponsors die af waren gekomen op 
de uitnodiging om de sponsorruimte te 
openen in een gezellig samenzijn om de 
banden weer aan te halen. De stijlvolle 
inrichting van deze multifunctionele 
ruimte met dakterras zal gebruikt wor-
den als bestuurskamer, sponsorhome 
en eventuele bedrijfsfuncties voor 
sponsors die daar gebruik van wensen 
te maken. sv Poortugaal mag trots zijn 
op dit unieke eindresultaat van de tota-
le nieuwbouw en renovatie van de ac-
commodatie. 

Green Boarding
Tijdens de avond vond er een presentatie 
plaats door Steven Visee van de firma Softs 
over de nieuw geplaatste Green Boarding 
met LED verlichting langs het hoofdveld. 
Deze boarding biedt een drietal belang-
rijke extra´s ten opzichte van bestaande 
reclameborden. Zo kan het paneel als 
driehoek draaien tussen een reclame-ui-
ting, een zonnepaneel en een luchtzuive-
ringszijde voor het opvangen van NOx. Het 
combineren van duurzaamheid met uitin-
gen van sponsors. In het midden is een 
LED screen geplaatst, waar tijdens speel-
dagen sponsoruitingen in animatie wor-
den getoond. De firma Softs beoogt 100 
amateurclubs van deze green boarding te 
voorzien. De lokale sponsors worden op 
deze manier afgewisseld met grote lan-
delijke adverteerders zoals bijv. ING en de 
Sponsorloterij. Er zijn in totaal 36 blokken 
beschikbaar, 24 daarvan zijn gereserveerd 
voor regionale sponsoren en 12 voor lan-
delijke partijen. 

Verduurzaming
Naast de unieke techniek is ook het ach-
terliggende financiële model bijzonder. 
De advertentieopbrengsten van de Green 
Boarding worden direct ingezet om sv 
Poortugaal te verduurzamen. De inkom-
sten kunnen ingezet worden voor de aan-
schaf van zonnepanelen op het dak van de 
accommodatie. Een belangrijke doelstel-
ling van het bestuur. Ook wordt er al ge-
dacht aan het verduurzamen van de veld-
verlichting met de vervanging door LED. 
De ondernemers die op onze Green Boar-
ding willen adverteren zorgen er dus mede 
voor dat sv Poortugaal een nog duurzame-
re voetbalvereniging wordt dan we al zijn. 

Sponsorkosten
Op speeldagen tijdens trainingen en wed-
strijden zal iedere zes minuten een ani-
matie van 10 seconden van de sponsor 
getoond worden. Er kan gedacht worden 
aan een actie van 2 weken voor slechts  
€ 150,-. Een half jaar adverteren kost € 850,. 
Voor sponsors die zich langdurig aan sv 
Poortugaal willen binden kost een 5-jarig 
contract € 1200,- per jaar, waarbij een CO2 
certificaat van € 1500,- wordt afgegeven. 
sv Poortugaal heeft een belangrijke maat-
schappelijke positie in de samenleving en 

verduurzaming is daar een onderdeel van. 
De hoop is dat veel bedrijven zich aanslui-
ten.

Eerste toezeggingen
De sponsorcommissie was zeer verheugd 
dat dezelfde avond al spijkers met koppen 
konden worden geslagen. Drie bedrijven 
waren zeer geïnteresseerd en toonden de 
bereidheid om een contract van 5 jaar aan 
te gaan. Dit werd in het bijzijn van de spon-
sors vastgelegd op de gevoelige plaat. 
Tot slot konden de sponsors gezamenlijk  
genieten van het duel in de Conference 
League tussen Union Berlin en Feyenoord. 
Het is de bedoeling in het voorjaar weder-
om een sponsoravond te organiseren.

Tenuesponsoring
Het gaat trouwens goed met sponsoring. 
Op zaterdag 30 oktober mocht het vlag-
genschip in de thuiswedstrijd aantreden in 
nieuwe tenues met de sponsors:
Portex Logistics uit Rhoon
www.portexlogistics.com
Grando Keukens & Bad uit Hoogvliet
www.grando.nl
Nsecure uit Barendrecht 
www.nsecure.nl

In de loop van het seizoen worden alle 
selectieteams vanaf onder 13 jaar van 
deze nieuwe voetbaltenues voorzien. Het 
bestuur is verheugd met het aantrekken 
van deze sponsors. Ook geïnteresseerd in 
ondersteuning van sv Poortugaal neem 
contact op met één van de leden van de 
sponsorcommissie op bijgaande foto of 
mail ons: sponsoring@svpoortugaal.nl

Zie ook onze de nieuwe Sponsor Brochure 
met een elftal mogelijkheden.    

EERSTE SPONSORAVOND    
IN SPONSORHOME

Sponsorcommissie: Ruud, Bas, Dennis, Stephan, 
Mahinder en Harry, ontbrekend Ton

Green Boarding ondertekenaars: Melvin Merks, 
Jaap Smaling en Chris Todd

Heeft het jeugdbeleid tijdens het verlo-
ren seizoen ‘19-’20 stil gestaan of juist 
niet. Wij vragen het aan Remon den Ou-
den, één van de steunpilaren onder het 
jeugdbeleid en de uitvoering daarvan. 
Ondanks de pandemie beperkingen 
heeft de Technische Commissie wegen 
gevonden om de jeugd te laten voetbal-
len.  

Heeft corona de verdere groei in de weg 
gestaan?
“Het seizoen 2020-2021 was een moeizaam 
jaar als het gaat om spelen van wedstrijden. 
We moesten creatief zijn en dat is aardig 
gelukt. Gedurende het seizoen hebben alle 
teams hun trainingen veelal volgens plan-
ning kunnen afwerken en aan het begin en 
einde daarvan reguliere wedstrijden. Met 
creatieve initiatieven als een mixed league 
hebben we onze spelers kunnen helpen in 
hun ontwikkeling.” 

Kunnen we onze spelers behouden?
“Als we kijken naar de selectiejeugd dan 
hebben we bijna al onze talenten weten 
te behouden. De aantrekkingskracht van 
enkele concurrenten zal er altijd blijven en 
het is aan ons om voldoende toekomst te 
bieden en een sfeer te creëren waarin ie-
dereen zich prettig voelt en wil bijdragen 
in de ontwikkeling van onze opleiding.”

Lijdt de breedtesport niet door het se-
lectiebeleid?
“Dat is een aandachtspunt en daar probe-
ren we een zo goed mogelijke balans in te 

bewaren. In het seizoen 2021-2022 zijn we 
bijvoorbeeld gestart met het project ‘eerlij-
ke kansen’. Per leeftijdscategorie, JO8/JO9 
en JO10, trainen alle teams gezamenlijk op 
een veld olv een onafhankelijke hoofdtrai-
ner. We kunnen hierdoor spelers eenvou-
diger op de juiste weerstand laten trainen. 
Dit is beter voor de ontwikkeling van alle 
spelers, waarmee we invulling geven aan 
onze doelstelling van kwantiteit naar kwa-
liteit. Nu proberen we processen en keuzes 
veelal gelijk te trekken voor selectie- en 
breedtesport, maar dat is voor de toekomst 
niet altijd haalbaar.” 

Organisatiewijzingen technisch kader
“We hebben een organisatiewijziging 
doorgevoerd die zorgt voor een betere 
verdeling van taken en verantwoordelijk-
heden voor met name in de onder- en mid-
denbouw. Karim Absalem heeft de rol van 
HJO grotendeels overgenomen van Ronald 
Attema. Karim staat voor de JO8 t/m JO15 
en Ronald voor de JO17 en JO19. Daarnaast 
is Ronald toegetreden in de staf van de se-
lectie als trainer/coach van het nieuw op-
gerichte O23 team. Ter ondersteuning van 
Karim hebben we voor de onderbouw ge-
kozen voor een hoofdtrainer die niet spe-
cifiek op een team staat maar verantwoor-
delijk is voor de gehele leeftijdscategorie. 
Voor de JO8/JO9 vervult Casimir Bergen 
deze rol en voor de JO10 de van vv Rhoon 
overgekomen hoofdtrainer, Alex het Hart.”

Regionale opleidingspartner  
Sparta Rotterdam
“We hebben daarnaast veel aandacht be-
steed aan de samenwerking met Sparta 
Rotterdam als regionale opleidingspart-
ner”, zegt Remon den Ouden. “We zijn trots 
dat we met Sparta een  overeenkomst heb-
ben mogen ondertekenen dat ons tot 2024 
met elkaar verbindt. De samenwerking zal 
voornamelijk zitten in het doorstromen van 
talenten en het uitwisselen van kennis en 
ondersteuning van onze jeugdopleiding.”

Opleidingen
“In het seizoen 2021-2022 zijn diverse trai-
ners gestart met een pupillenopleiding of 
keepersopleiding. Vijf trainers zijn gestart 
met de UEFA C cursus en hebben recent 
Karim Absalem, HJO, en Michael van ’t Hoff, 
trainer JO17, hun UEFA B diploma behaald 
en Ronald Attema zijn Hoofdopleidingen 

diploma. Hiermee zetten we voor de jeugd 
weer een extra stap in de ambities om ge-
kwalificeerde trainers en opgeleid kader 
voor onze jeugdopleiding beschikbaar te 
hebben.” 

Krijgen jullie voldoende support  
van de ouders?
“We merken zeker een betrokkenheid van-
uit de ouders. Men houdt zich in het alge-
meen keurig aan de spelregels en normen 
en waarden. Deze delen we bij de start van 
het seizoen op de ouderavonden. Ook de 
aanwezigheid van spelers op trainersavon-
den is uitstekend. Hierin spelen de ouders 
een belangrijke rol in het creëren van de 
voorwaarden dat hun kind kan voetballen. 
Dat verdient een compliment. We kunnen 
de hulp van ouders nog wel goed gebrui-
ken op trainingen en in het kader. We zijn 
en blijven een vereniging en we moeten 
het ook samen blijven doen.” 

Zijn er nog wensen om het  
beleid sterker te maken?
“Uiteraard zijn er wensen. Continue verbe-
teren is een noodzaak in de ontwikkeling 
van onze opleiding. We houden vast aan 
onze visie en ambities maar dat is naar 
verwachting niet voldoende om op een 
hoger niveau te gaan spelen en te blijven. 
Het niveau van de trainers zal nog verder 
omhoog moeten. Dit doen we door onze 
trainers zelf beter op te leiden, maar er zal 
ook meer budget vrijgemaakt moeten wor-
den om trainers marktconform te vergoe-
den en trainers met een hoger diploma aan 
ons te blijven binden. Spelers maken elkaar 
ook beter. De randvoorwaarden hiervoor 
proberen we zo goed mogelijk te creëren. 
Door het hoge niveau van onze opleidin-
gen hopen we ook dat talenten van omlig-
gende verenigingen de weg naar sportpark 
Albrandswaard weten te vinden. Hierin is 
de ambitie om ook wat scoutingswerk ‘op 
fietsafstand’ te verrichten.” 

Tot slot bestaat de wens om meer trai-
ningstijd aan te bieden en de mogelijkheid 
om meer oefenwedstrijden te spelen. Bin-
nen de huidige organisatie is dit nog lastig, 
maar wel een aandachtspunt, waarin rich-
ting nieuwe seizoen gevolg aan gegeven 
zal moeten worden.

Jeugdbeleid
VINDT ZIJN DOORGANG 
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Ronald, Remon en Karim

Scan de QR-om de
 Sponsor Brochure te 

bekijken.
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Hoe kijk je terug op  
die periode?
“Ja, daar begon ik 1 dag na de WK-finale 
van ‘74 in West-Duitsland. Gelijk veel tele-
foontjes met Duitsers in de internationale 
handel. Toch jammer, dat we die verloren. 
Ik mocht documenten afhandelen voor 
klanten. Ik was 17 en kreeg die baan via 
mijn oom Gerard Huijser, die mede-eige-
naar was van Network. Als kind ging ik al 
achter op de scooter van mijn oom mee 
door de Maastunnel naar de Kuip om mijn 
club Feyenoord te zien. Heb op alle vakken 
in het stadion gezeten en wilde na Meeu-
wenplaat daar graag voetballen. Ik moest 
wel eerst door een ballotagecommissie, 
geen lang haar hebben en aardig kunnen 
ballen. Nou ik begon in ’71 in B5 onder lei-
ding van Piet Vrauwdeunt, fijne kerel en 
ontzettend veel van geleerd. Voor rust in 
de aanval en na rust in de verdediging. Na 
dat seizoen ging ik naar B1 en vervolgens 
de A-selectie en regionale jeugd. Prachtige 
buitenlandse toernooien meegemaakt. In 
december 1975 kreeg ik als rechtsback een 
full-prof contract van Guus Brox. Zijn zoon 
Aad werkte ook bij Network en toen ik aan 
hem vroeg, wat vind je er van? Zei hij: Altijd 
doen!”

Vaak wordt de belangrijkheid van eer-
stehulpverleners onderschat. Bij sv 
Poortugaal zijn twee EHBO-ers paraat 
om die functie te vervullen. Een keihar-
de noodzaak voor een club waar 25 tot 
30 wedstrijden per week worden ge-
speeld. Paula de Groot en Willem Duijts 
zijn in hun gele hesjes altijd aanwezig en 
wisselen elkaar om de week af. Willem 
was bereid het één en ander uit te wij-
den over zijn unieke vak. 

Hoe hij deze functie die hij al 45 jaar beoe-
fend is begonnen is een verhaal apart. “Als 
14-jarige stond ik langs de lijn bij Excelsior 
en een man werd onwel. De politieagent 
was overtuigd dat de man dood was, maar 
ik eiste aandacht, want het bleek een hart-
infarct. De gealarmeerde ambulance kwam 
op tijd. Dat maakt indruk op je en je rolt in 
het vak na het volgen van een EHBO cursus. 
Bij grote festiviteiten als de Rotterdamse 

Binnenkort wordt een grote A.P.K. uitge-
voerd en hopelijk kan ik dan weer door met 
sporten. Willem van Hanegem adviseerde 
me ooit meer mijn lichaam te gebruiken en 
dat heb ik geweten. Ik heb in mijn voetbal-
leven 8 hersenschuddingen, een dubbele 
kaakbreuk en veel hechtingen gehad, maar 
amper wedstrijden hoeven missen. Ik wil-
de altijd perse spelen, achteraf niet altijd 
verstandig. Van Hans Kraay heb ik ook veel 
geleerd, één van de fijnste trainers. Die was 
spijkerhard in zijn trainingen, maar ook een 
goudeerlijke vent. Samen gingen we vaak 
na de training afronden op het doel. Te-
genwoordig werk ik nog als ZZP’er, waarbij 
ik op verzoek van het bedrijfsleven en de 
sportwereld gastheer, spreker of dagvoor-
zitter ben. Oja en natuurlijk stadionspeaker 
in de Kuip.”

Doet Poortugaal het 
goed na de fusie?
“Ja, indrukwekkend als je al in je tweede sei-
zoen na de fusie doorstoot naar de Hoofd-
klasse, dan ben je heel goed bezig. Ik heb 
het gevoel dat het voortreffelijk gaat op de 
club en de sfeer is positief in alle geledin-
gen.” Op de vraag hoe hij de situatie rond 
zijn geliefde Kuip ervaart is hij nuchter. “Ui-

teraard ben ik gehecht aan de oude Kuip, 
maar uiteindelijk moet de beslissing zijn; 
wat is het beste voor de club? Ooit als klein 
mannetje een tekening gemaakt van de 
Kuip met al die poppetjes ingekleurd, maar 
helaas ben ik die kwijt.” Tot slot, wil je nog 
iets kwijt? Peter denkt even na en vervolgt: 
“Ik heb moeite met mensen in de voetbal-
lerij die uit de hoogte doen. Zelf voel ik 

me een bevoorrecht 
mens om als prof in 
20 jaar tijd alle delen 
van de wereld te heb-
ben gezien. Daar ben 
ik dankbaar voor en 
mijn advies is altijd, 
blijf bij jezelf.”

Toch heb je ook bij veel andere 
clubs gespeeld. 
“Klopt, in ’77-’78 ging ik naar Groningen en 
scoorde er flink op los. Brugge toonde al 
langer interesse. Deze club en Spoting Lis-
sabon waren mooie periodes in het buiten-
land.  Maar ik heb ook voor ADO en bij Spar-
ta en Excelsior gespeeld. Ik ben één van de 
weinige voetballers die bij alle Rotterdam-
se profclubs heeft gevoetbald. Dat is wel 
uniek.” Hoe was het om met Johan Cruyff 
en Ruud Gullit in het eerste te spelen? “Ach 
ja, Johan is natuurlijk een mannetje met 
een rappe tong, maar tussen die Rotter-
dammers kreeg hij lik op stuk. Soms hart 
tegen hart, maar ook geinig. Johan was pri-
vé altijd geïnteresseerd en meelevend met 
de geboorte van de eerste van onze twee 
zonen Mike, die ook bij Oude Maas heeft 
gevoetbald.” Peter is een echte familieman, 
want inmiddels heeft hij ook twee schatten 
van kleindochters. “Met Ruud Gullit deelde 
ik de kamer met Oranje op verre reizen. We 
hebben wat afgelachen en creëerden altijd 
een lekker sfeertje. Het Feyenoord team 
van toen zat goed in elkaar. We waren dat 
seizoen in het Olympisch Stadion gewoon 
beter. Dat klinkt raar als je met 8-2 verlies 
van het veld gaat, maar hun counters wa-
ren vlijmscherp en Jopie Hiele moest vaak 

marathon en pas bij de priklocatie in Poor-
tugaal bood ik hulp. Sommigen worden 
onwel en dan geef je ze de ruimte en rust. 
Zelf heb ik bij Xerxes gespeeld en werd dan 
opgetrommeld als er pijntjes waren.” 

EHBO-cursus
Een cursus volgen zijn de kosten niet en 
machtig interessant om te doen en bestaat 
uit 18 lessen met veel praktijkvoorbeelden 
en oefeningen. “Samen met Paula hebben 
we een aparte plek in de fysioruimte, waar 
we de nodige spullen hebben. Paula heeft 
ook nog een eigen tas bij blessures. Het is 
de bedoeling dat we een andere ruimte 
krijgen, waar we aandacht aan de blessu-
res kunnen geven.” Of de AED goed werkt is 
Willem heel stellig: “Op gezette tijden test 
ik deze of alles nog functioneert. Hij hangt 
in de hoek van de kantine bij de bestuurs-
kamerdeur. Batterijen kunnen leeg raken, 
die worden dan vervangen, maar gelukkig 
heb ik de AED nooit hoeven te gebruiken.” 

vissen. Thuis klopten we ze met 4-1 en wer-
den uiteindelijk kampioen. Haha”  

Wat was je mooiste goal?
Hij moet lachen; “Ja, de Feyenoordfans von-
den natuurlijk mijn omhaal voor de beker 
uit in de Meer toen we een 2-1 voorsprong 
namen de mooiste. Thijs Libregts wisselde 
me toen, terwijl ik goed speelde. Hij zei, 
“om tactische redenen.” Daarna maakten 
ze 2-2 gelijk en ik gilde naar Thijs, “om tac-
tische redenen toch!” De mooiste goals wa-
ren tegendraadse kopballen, die ik in een 
boog naar de verre hoek kopte. Stonden 
die keepers beduusd te kijken. Uiteraard 
was er ook de winnende in de bekerfinale 
in ’84 in de Kuip. In ’83 was ik topscoorder 
van de Ere-divisie met 30 goals en heb in 
Parijs uit handen van Eusebio de Zilveren 
Schoen mogen ontvangen. Dat was echt 
een hoogtepunt.”  

Sportief goed bezig en nog 
steeds aan het werk?
Opnieuw is er een lach. “Nou, ik heb dit 
seizoen nog niet gevoetbald. Bij het tennis-
sen, ook een leuk spelletje, sloeg ik een ace 
en verrekte mijn schouder. Ik heb ook een 
kapotte meniscus en ga regelmatig door 
mijn enkel. 

Waar is je zwaailicht
Willem is gepensioneerd, maar werkt nog 
twee dagen per week bij autoverhuur- en 
leasebedrijf Hoogenboom. Op de vraag of 
hij ook leuke dingen meemaakt moet hij la-
chen. “Ja, soms ga ik op de fiets razendsnel 
naar een ver veld om hulp te bieden en krijg 
ik de opmerking, waar is je zwaailicht?” Dan 
weer serieus; “weet je dat er gemiddeld vijf 
keer per jaar een ambulance wordt opge-
roepen. Dat kan ook niet anders met zoveel 
wedstrijden, dus valt het mee, maar toch. 
Je hoort zelden hoe het uiteindelijk is af-
gelopen met het slachtoffer. Dat is jammer, 
maar ik heb ook weleens een doosje Merci 
chocolade gekregen en dat is dan weer at-
tent.”

Een andere rol
Benader je iedereen op dezelfde manier? 
“Bij jeugdspelertjes zit je in een andere 
rol, daar ben je vooral troostend en ge-
ruststellend bezig. Soms hebben ze veel 
pijn en vragen om een pleister, terwijl er 
geen bloed is te zien. Dan plak ik er toch 
een pleister op en gaan ze opgelucht ver-
der. Bij hoofdpijn ben ik altijd zorgvuldig, 
maar er zijn ook moeders die komen met 
hoofdpijn en die krijgen dan een parace-
tamolletje.” Willem vindt het een prachtig 
vak, omdat hulp verlenen dankbaar werk 
is. Tot slot heeft hij nog één verzoek ook 
namens Paula. “Mochten er nog ouders zijn 
met een EHBO cursus, dan kom ik graag in 
contact met hen. Wij zoeken namelijk nog 
assistentie.”

STADIONSPEAKER  
PETER HOUTMAN

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Na de fusie weet niet iedereen dat een 
gevierd oud-international en topscoor-
der van Feyenoord als lid aan onze club 
is verbonden. Peter Houtman speelt nog 
steeds in het 7de en is tegenwoordig be-
kend als stadionspeaker in de Kuip. Hij 
won met Feyenoord in het seizoen ’83-
’84 de dubbel en speelde 8 interlands, 
waarin hij 7 keer scoorde. Voor de sta-
dionclub maakte hij maar liefst 90 doel-
punten in 153 wedstrijden. Een ongelo-
felijk hoog moyenne, waar vele spitsen 
trots op zouden zijn. Peter loopt niet te 
koop met zijn voetbalcarrière, hetgeen 
zijn bescheidenheid siert.  

Toch een reden om hem te spreken op de 
drukbezochte reünie van Sea-Land die re-
cent op de club plaatsvond. Peter werkte 
als cargadoor bij Network in een portaca-
bin achter het terminalgebouw van Sea-
Land in Pernis. Sea-Land was de pionier in 
de hedendaagse globalisering met de eer-
ste aanloop van een containerlijndienst in 
de Rotterdamse haven in 1966.
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Smaling Deuren & Kozijnen mag een 
begrip genoemd worden in de regio 
Rotterdam en ver daarbuiten. Het be-
gon ooit in 1983 aan de Welhoeksedijk 
in Poortugaal met een werkplaats in een 
gehuurde schuur, waar Jaap Smaling 
een woonhuis naast bouwde met de 
showroom aan huis om kosten te bespa-
ren. Het familiebedrijf waar zijn vader 
ook zijn steentje aan bijdroeg groeide 
uit zijn voegen en de tweede schuur 
naast de bestaande schuur werden aan-
gekocht om de medewerkers en ma-
chines meer ruimte de bieden. In 2007 
verhuisde de werkplaats en showroom 
naar een prachtig pand aan de Nijver-
heidstraat in Rhoon. Dochter Mandy is 
inmiddels directrice en al 12,5 jaar werk-
zaam in het bedrijf van haar vader. In de 
fraaie showroom vallen wij met de deur 
in huis voor een gesprek met voorzitter 
Jaap en sponsor Mandy.  

Vertrouwen scheppen
Hoe het allemaal is begonnen is voor 
Jaap puur toeval geweest. “Uit een faillie-
te boedel kon ik een grote partij deuren 
overnemen en die ben ik gaan verkopen 
en plaatsen. Dat ging zo goed, dat ik zelf 
deuren moest gaan maken om aan de 
vraag te voldoen en nu zijn we bijna 40 jaar 
verder.” Of corona invloed heeft gehad op 
de verkoop, beantwoordt Mandy integer. 
“De Nederlandse leveranciers lopen soms 
vertragingen op en je ziet een verhoging 
in de houtprijs, maar dit is maar een klein 
onderdeel van de totale kosten voor het 
plaatsen.” Voor haar heeft dit geen invloed 
gehad op de verkoop. “Door corona maken 
we nu afspraken in de showroom en klan-
ten komen dan met een bepaald budget 
en daar vinden we dan een passende op-
lossing voor. Je kunt veel beter persoonlijk 
advies geven wat de mogelijkheden zijn 
en dat schept vertrouwen. Over smaak valt 
niet te twisten. Pa vond de zwarte deuren 
niet zo mooi, maar je moet de trends vol-
gen via interieurbladen en programma’s. 
Daarin mag je niet achterblijven.” Of Sma-
ling duurzaam bezig is, laat Jaap geen twij-
fel over bestaan. “Wij hebben 240 zonne-
panelen op het dak van het pand geplaatst 
en ons wagenpark wil ik elektrisch laten rij-
den.” Mandy vult enthousiast aan; “In feite 
is bij een vervanging van een deur slechts 

Mandy overtuigend, “in kwaliteit veel beter 
dan voorheen. Pa heeft bijvoorbeeld zijn 
dijkwoning volledig voorzien van kunst-
stof kozijnen. Het gaat langer mee en het 
onderhoud is een stuk goedkoper. Als het 
gaat om deuren, dan kiezen 80 % van de 
klanten voor een houten deur door de uit-
straling en het gevoel. Vervanging komt nu 
vaker voor door modernisering of beter en 
vooral veiliger hang- en sluitwerk.” Op de 
vraag wat het succes is van Smaling Deu-
ren toont Mandy een grote glimlach; “ja, 
het succes is natuurlijk ons team van 8 me-
dewerkers in binnen en buitendienst met 
een enorme ervaring. Je kunt overal een 
deur kopen, maar wij geven 5 jaar garantie 
op onze montage en als de deur klemt, dan 
komen we langs. Kwaliteit en service daar 
gaat het om.” Jaap vindt ook de renovatie 
van monumentale panden een succesfac-
tor, omdat je dan het ware ambacht kunt 
laten zien. Hij wordt weggeroepen om een 
deur in te meten en we zijn alweer toe aan 
de laatste vraag. 

“zijn tweede passie 
sv Poortugaal” 

Hoe ziet de toekomst eruit? “Blijven inves-
teren en niet stilstaan”, zegt Mandy stellig. 
“Er is een nieuwere computergestuurde 
machine besteld, waar de deuren op maat 
worden gemaakt met nog meer opties. Nu 
ben ik druk bezig met een nieuwe website 
en blijven we het assortiment vernieuwen. 
Naast de 200 deuren bieden we ook hor-
ren, raamdecoratie en screens. We zoeken 
ook nog nieuw personeel. Ja, en dan gaat 
Pa vanaf januari afbouwen naar 2 dagen 
in de week. Het is hem gegund.” Zij sluit af 
met een knipoog, “dan heeft ie meer tijd 
voor zijn tweede passie sv Poortugaal.” 

3 tot 5 % afval. Alles wordt opgekocht en 
hergebruikt in verschillende vormen.” 

Wat is het grootste verschil met vroe-
ger? “Dat zijn de kunststof kozijnen”, zegt  

SMALING STAAT VOOR 
KWALITEIT EN SERVICE

“Het succes is 
natuurlijk ons team”

Dienstenstraat 17 • 3161 GN Rhoon • T: (010) 501 53 33
info@zoeteman.com • www.zoeteman.com

Bouw- en aannemingsbedrijf Zoeteman B.V. is een begrip in de grote regio als het gaat om 
moderne en klassieke bouw voor particulieren en bedrijven. Kiezen voor Zoeteman B.V. is 

kiezen voor een flexibele, ambachtelijke en meedenkende bouwpartner.

WONINGEN • UTILITEITSBOUW • VERBOUW • RENOVATIE • PROJECTONTWIKKELING

Bent u overdag niet in de gelegenheid om onze praktijk te bezoeken?
Kom dan langs op het spreekuur in het weekend of in de avonduren.

Albrandswaard Anthony van Hobokenstraat 8-10, 3161 KS Rhoon
Barendrecht Hendrikse-Akker 11, 2994 AM Barendrecht

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar ook voor het 
maken van afspraken. Voor niet-spoedeisende vragen ook 
bereikbaar per mail en WhatsApp.

Kleinschalige praktijk, voor begeleiding bij zwangerschap,
bevalling en kraamtijd waarbij persoonlijke begeleiding en 
de wens van de cliënten centraal staan.

Je kunt bij ons ook terecht voor kinderwens, echoscopie en anticonceptie

Anthony van Hobokenstraat 8-10, 3161 KS Rhoon
010-7410104 

www.verloskundigenpraktijkportland.nl
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PROGRAMMAOVERZICHT SPELEN IN DE LANDELIJKE HOOFDKLASSE 
ZATERDAG 22 JANUARI 2022   
sv Poortugaal - Smitshoek
FC Rijnvogels - sc Feyenoord
s-Gravenzande - Zwaluwen 
vv Scherpenzeel - DUNO D 
Capelle - De Jodan Boys 
Rijsoord - Achilles Veen 
ARC - Spijkenisse 
Achilles’29 - DHSC

ZATERDAG 29 JANUARI 2022 
Zwaluwen - vv Scherpenzeel 
sv Poortugaal - ARC 
De Jodan Boys - Smitshoek 
DUNO D - FC Rijnvogels 
Achilles Veen - s-Gravenzande 
sc Feyenoord  - Capelle 
DHSC - Rijsoord 
Spijkenisse - Achilles’29

ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022 
FC Rijnvogels - Spijkenisse
s-Gravenzande - sv Poortugaal 
vv Scherpenzeel - Achilles Veen 
Capelle - DHSC 
Rijsoord  - DUNO D 
ARC - De Jodan Boys 
Achilles’29 - sc Feyenoord 
Smitshoek - Zwaluwen

ZATERDAG 12 MAART 2022 
Zwaluwen - Rijsoord
De Jodan Boys - sv Poortugaal
DUNO D - Spijkenisse
Achilles Veen - ARC
s-Gravenzande - Achilles’29
sc Feyenoord - vv Scherpenzeel
DHSC - FC Rijnvogels
Smitshoek - Capelle

ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022  
Zwaluwen - Capelle 
sv Poortugaal - Achilles’29 
De Jodan Boys - vv Scherpenzeel 
DUNO D - Smitshoek 
Achilles Veen - FC Rijnvogels 
s-Gravenzande - Rijsoord
sc Feyenoord - Spijkenisse 
DHSC - ARC

ZATERDAG 9 APRIL 2022 
sv Poortugaal - DUNO D
De Jodan Boys - Achilles Veen
sc Feyenoord - Zwaluwen
vv Scherpenzeel - Achilles’29
Rijsoord - FC Rijnvogels
ARC - s-Gravenzande
DHSC - Smitshoek
Spijkenisse - Capelle

ZATERDAG 26 MAART 2022 
Zwaluwen - Achilles’29
DUNO D - De Jodan Boys
Achilles Veen - DHSC
FC Rijnvogels - sv Poortugaal
s-Gravenzande - vv Scherpenzeel
sc Feyenoord - ARC
Capelle - Rijsoord
Smitshoek - Spijkenisse

ZATERDAG 19 MAART 2022 
sv Poortugaal - sc Feyenoord
FC Rijnvogels - s-Gravenzande
vv Scherpenzeel - DHSC
Capelle - Achilles Veen
Rijsoord - Smitshoek
ARC - DUNO D
Spijkenisse - Zwaluwen
Achilles’29 - De Jodan Boys

ZATERDAG 30 APRIL 2022 
Zwaluwen - DUNO D
Achilles Veen - Achilles’29
sc Feyenoord - De Jodan Boys
Capelle - FC Rijnvogels
Rijsoord - ARC
DHSC - sv Poortugaal
Spijkenisse - s-Gravenzande
Smitshoek - vv Scherpenzeel

ZATERDAG 23 APRIL 2022 
sv Poortugaal - Zwaluwen
De Jodan Boys - Rijsoord
DUNO D - s-Gravenzande
vv Scherpenzeel - Capelle
ARC - Smitshoek
DHSC - sc Feyenoord
Spijkenisse - Achilles Veen
Achilles’29 - FC Rijnvogels

ZATERDAG 16 APRIL 2022 
Zwaluwen - DHSC
Achilles Veen - DUNO D
FC Rijnvogels - vv Scherpenzeel
s-Gravenzande - De Jodan Boys
Capelle - sv Poortugaal
Rijsoord - Spijkenisse
Achilles’29 - ARC
Smitshoek - sc Feyenoord

ZATERDAG 28 MEI 2022 
sv Poortugaal - Rijsoord
De Jodan Boys - Spijkenisse
DUNO D - Capelle
Achilles Veen - sc Feyenoord
FC Rijnvogels - Zwaluwen
s-Gravenzande - DHSC
vv Scherpenzeel - ARC
Achilles’29 - Smitshoek

ZATERDAG 21 MEI 2022 
Zwaluwen - Achilles Veen
sc Feyenoord - DUNO D
Capelle - Achilles’29
Rijsoord - vv Scherpenzeel
ARC - FC Rijnvogels
DHSC - De Jodan Boys
Spijkenisse - sv Poortugaal
Smitshoek - s-Gravenzande

ZATERDAG 14 MEI 2022 
sv Poortugaal - Achilles Veen
De Jodan Boys - Zwaluwen
DUNO D - DHSC
FC Rijnvogels - Smitshoek
s-Gravenzande - sc Feyenoord
vv Scherpenzeel - Spijkenisse
ARC - Capelle
Achilles’29 - RijsoordBetaalbaar keuken- 

en baddesign!

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.
“Wij helpen u graag met een advies op maat.”

Lijnart Schouten, Grando Hoogvliet
Nieuwe Langeweg 41 (Gadering), Tel.: 010 - 4904470, grando.nl

Maak

direct een

afspraak op

grando.nl!

Al vanaf 5 jaar kun je komen
voetballen bij sv Poortugaal.

Op ons mooie complex aan de 
Albrandswaardseweg 84a is
iedereen van harte welkom.

Kijk snel op de site voor
alle informatie.

www.svpoortugaal.nl

Voetbal is
voor iedereen!

KOM VOETBALLEN

ZATERDAG 12 MAART 2022 
FC Rijnvogels - De Jodan Boys
vv Scherpenzeel - sv Poortugaal
Capelle - s-Gravenzande
Rijsoord - sc Feyenoord
ARC - Zwaluwen
Spijkenisse - DHSC
Achilles’29 - DUNO D
Smitshoek - Achilles Veen

Bovenste rij vlnr: Stiven Adelio Delgado Sabino, Soufiane Jairi, Thom Baks, Chris Degado David en Jenthen Martina.
Middelste rij vlnr: Dave Kool (hersteltrainer), Peter de Graaf (hoofdtrainer), Tarik Amezian, Dilicio Barbosa Rodrigues, 
Marcelli de Lima, John Korver (ass. scheidsrechter), Soedesh Chauthi (ass. trainer) en Peter Korver (verzorger).
Onderste rij vlnr: Niels Huizer, Nino Voorn, Jeroen Hendriks, Jochem Vlemmings, Johan van der Gijze (teammanager).

Bovenste rij vlnr: Michel den Boer (grensrechter), Mats Kwak, Shelvante de Brito, Dinant Heezen, Jordy Axt, 
Aron Debidin, Twan Remmig en Marcel Franke (verzorger/fysio).
Middelste rij vlnr: Michel Kroep (teammanager, Noah Roodbergen, Nick Heeres, Brandon Harteveld, Desley Mets, 
Ronald Attema (trainer/coach), Jorian Hulst, Kian Kroep (C), Adam Hassanin en Dave Kool (hersteltrainer).
Onderste rij vlnr: Dani Wander, Joey den Boer, Lucas vd Gijzen, Twan Schildmeijer en Iven Habets 
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Koop producten en diensten bij onze sponsors.
Zij dragen ons een warm hart toe…

SPONSOR
OVERZICHT

A. van Houten Bouwkundig onderhoud
Abel Grand Café Restaurant
A.F.L. Barendrecht BV
Allround Koeriers
Arcus Nederland B.V.
Autobedrijf Bos
Autobedrijf Vlasblom
Autototaalglas Hoogvliet
AWL Moerdijk
Beckers Computer Services
Benelux Barging
Bosch Car Service Palsgraaf
Bowling Spijkenisse
BPD Ontwikkeling B.V.
Brabant sport en spel verhuur
Cafetaria Ketting
City Shapes BV 
Club van 100
D-Allrounder Poortugaal
Debicare Nederland B.V.
De Detacheerders
De Finanseurs B.V.
De Ongedierte Expert
Delta Energy
Dick Klok Cultuurtechniek
DTC Transport B.V
Dutch Coating Consulting
Footballshop.nl
Garagebedrijf P. de Lange
Gebr. Verschoor Aannemingsbedrijf
Geeve Ovenbouw B.V.
Glowgolf Schiedam
Grafisupport
Grando Keuken en Bad Hoogvliet
H.G. Veltman Glazenwasser
Handelsonderneming L. Braat
Henk Nieuwschepen
Historyland
Hotel Het Spui
Hoveniersbedrijf A. Meeuwsen
ING
International Lashing Service B.V.
Intratuin Rhoon B.V.
Jac. den Hollander Verhuizingen

Jordex Shipping & Forwarding B.V.
Kaashandel Brants
Karwei Hoogvliet
Kinderopvang Jip & Janneke B.V.
Klenet Installatie Groep B.V.
Klimaatidee
KSR Holland B.V.
Kuyper Graveertechniek
Leen Zevenbergen Beheer B.V.
Lint Notarissen
Lucas Optiek
Maraken Visgroothandel B.V. 
Martha-Art/TIL B.V.
MCD Rhoon
Mirujopa B.V.
Mondzorg Briljant
Mons Tweewielers
Neele-Vat Logistics BV.
Net Techniek B.V
Nsecure B.V.
Onego Shipping & Chartering
PC Heezen Machinefabriek
Peinemann Mobilift Groep
Plus Hofland
Portex Logistics B.V.
Ringelberg Autoverhuur
Ringelberg Touringcars
Restaria Nieuwveld
Roggem Bekant
Rotterdam Ship Repair B.V.
Samen door en voor de club
Smaling Deuren en Kozijnen
Star Football Academy
Steenbruggen Milieutechniek
Sven Warmte Techniek B.V.
Technisch Installatieburo Lugtenburg
Trainingskampen.nl
Van Esch Belastingadviseurs
Veremco
Widenhorn B.V.
Xebius Media Groep B.V.
Yorcom Computers B.V.
Zoeteman Bouw- en Aannemingsbedrijf



Kunststof gevel- 
en dakrandpanelen
Onderhoudsvriendelijk.

Zonnescherm
Top scherm compacte cassette en
grote varïteit in doeken.

Rolluiken 
Verduisterend, geluidswerend, 
isolerend en inbraakwerend.

Raamdecoratie
Jaloezieën (hout-aluminium), plissé
gordijnen en rolgordijnen,

Hordeuren 
Plissé hordeuren, raamhorren 
(rol, inklem en plissé).

Kunststof kozijnen.
De nieuwste producten; kozijnen,
ramen en deuren.

Binnendeuren
Hier tonen wij u 
een grote collectie binnendeuren.

Ritzscreens 
Doeltreffende zonwering, windvast en
ruime keus in kleur.

Buitendeuren
Uitgebreid assortiment met de laatste
trends.

Voor iedere stijl in hout en kunststof biedt
”Smaling Deuren & Kozijnen”

de perfecte oplossing.
Binnendeuren, buitendeuren, garagedeuren, schuifpuien, ramen, kozijnen, rolluiken, hordeuren, 

screens en maatwerk producten naar uw eigen ontwerp. 
Ruim 400m2 showroom - Maatwerk uit eigen fabriek (hout) - Eigen montageteam - Gratis inmeten - Vrijblijvende offertes.

Showroom en fabriek. Nijverheidsweg 15, 3161 GJ Rhoon. Tel. 010 - 5013191 Email j@smalingdeuren.nl

WWW.SMALINGDEUREN.NL DE GROOTSTE IN DE REGIO IN HOUT EN KUNSTSTOF

SmalingSINDS 1983
DEUREN & KOZIJNEN

Showroom 
binnendeuren 
eerste etage

ad 2019  SEPTEMBER.qxp_Opmaak 1  25-09-19  09:58  Pagina 1




