
 

Zaterdag 1 oktober, seizoen 2022 - 2023 
Aanvang 14.30 uur 

       Sportpark “De Maaskant 

www.rodaboys.nl  
 

         Tweede klasse F 
Roda Boys – Woudrichem 

 

De wedstrijdbal wordt deze middag ter  
beschikking gesteld door 

Café “t Oude 
Veerhuys 

Aalst 
   Roda clublied 

Roda zal bloeien, zal nooit vergaan 

Hoezee, zolang de Aalsterse jongens 

Bestaan, hoezee, en Roda zal bloeien 

Zal nooit vergaan, zolang er de 

Aalsterse jongens bestaan. 

Hoezee, hoezee, hoezee, 

Hoezee, hoezee, hoezee 

 
 
 
 
 
 
 
Nummer 421 
 

Colofon: Jaap van de Pol 

              Govert v.d. Werken 
      Bert Crielaard 

Gerald van Zanten 

     Wim Wauwel 

     Jan Vos 
     Adrie van de Laar 
       

       

 

http://www.roda.boys.nl/


Camping Jachthaven

De Rietschoof
U vindt bij ons:
• gastvrijheid, rust en ruimte
• een uniek uitzicht op de afgedamde Maas
• electra op alle plaatsen
• wateraansluiting
• goed sanitair
• jachthaven
• wasserette
• kantine, snackbar
• uitstekende maaltijden voor 

betaalbare prijzen
• jeugdkantine/disco
• speelweide/speeltuin
• zandstrand met uitstekend 

zwenwater
• zwembad
• tv en video
• etc., etc., ...

Voor actieve recreatie:
• uniek zomer- en winterprogramma
• recreatiebegeleiding voor jong en oud
• twee tennisbanen
• sportvelden (voerbal, volley)
• watersport (surfen, zeilen, enz.)

Maasdijk 15 - 5308 JA  Aalst (Gld.)
Tel. (0418) 552488 - Fax (0418) 553079



Beste spelers, staf, supporters en arbiter, 
 
Namens de v.v. Roda Boys Bommelerwaard en de s.v. De 
Maaskanters heten wij eenieder van harte welkom op sportpark 
De Maaskant waar vandaag de wedstrijd tussen Roda Boys en 
Woudrichem op het programma staat. Uiteraard heten wij de 
arbiter van dienst dhr. Rini Laros  en de staf en spelers van 
Woudrichem van harte welkom. 
De competitie is 1 wedstrijd onderweg en over de 
krachtsverhoudingen valt nog niet veel zinnigs te zeggen. Onze 
tegenstander van vandaag zag enkele routiniers wegvallen en 
heeft daarom zoals tegenwoordig zoveel teams nieuwe spelers in 
te passen. Woudrichem kreeg op eigen veld met 2 – 4 klop van 
Tricht en Roda wist weer eens te winnen van GJS. Met het feit dat 
er 3 teams rechtstreeks en 3 teams nacompetitie moeten spelen 
voor behoud kan dit wel eens een seizoen worden waar voor veel 
teams veel spanning op komt te staan. 
 
Programma:         R E 
14.30 uur Alblasserdam    - Streefkerk  - - 
14.30 uur Papendrecht   - GJS   - - 
14.30 uur Roda Boys   - Woudrichem  - - 
14.30 uur Tricht    - Altena   - - 
14.30 uur Wilhelmina’26   - Wieldrecht  - - 
14.30 uur Schelluinen   - Heukelum  - - 
14.30 uur GRC ’14     - EBOH   - - 
 
Stand: 

01. Papendrecht     1 – 3 (4 – 0) 
02. EBOH      1 – 3 (4 – 1) 
03. Tricht      1 – 3 (4 – 2) 
04. Roda Boys     1 – 3 (3 – 1) 
05. Alblasserdam     1 – 3 (2 – 0) 
06. Streefkerk     1 – 3 (3 – 2) 
07. Altena      1 – 1 (2 – 2) 
08. GRC ’14       1 – 1 (2 – 2) 
09. Wilhelmina ’26    1 – 0 (2 – 3) 
10. Woudrichem     1 – 0 (2 – 4) 
11. GJS       1 – 0 (1 – 3) 
12. Heukelum     1 – 0 (0 – 2) 
13. Schelluinen     1 – 0 (1 – 4) 
14. Wieldrecht     1 – 0 (0 – 4) 



   Creatief in de Buitenruimte 
 
 

 
 
 

    Tuinontwerp           -   Tuinaanleg      -   en onderhoud ! 
  
    Bruggen                 -    Banken            -   Speeltoestellen        
 
    Parkmeubilair        -    Vlonders          -   interieurbeplanting   

 
 
 

Hoofdkantoor  :  Molenstraat 41b   -  Ophemert 
Contructie-afd.  :  Veerdam 9   -  Aalst 
Telefoon   :  0344 -  65 13 24   of    0344 – 79 30 65 
Website   :  www.flora-nova.nl 
e-mail   :  info@flora-nova.nl 



Vooruitblik speelronde 2: 
De competitie in onze tweede klasse H, dat is toch wel even 
wennen na jarenlang tweede klasse F, wordt vandaag speelronde 
2 gespeeld. Over de krachtsverhoudingen van alle teams kunnen 
we nog niet veel bedenken. Als je terug kijkt naar de uitslagen 
van afgelopen zaterdag vallen er een paar dingen op. Het uit de 
eerste klasse gedegradeerde Papendrecht won met maar liefst 0 – 
4 bij Wieldrecht, normaal gesproken aan het begin van het 
seizoen een lastige tegenstander. De debutanten Streefkerk en 
Alblasserdam startten ook sterk. De derby tussen Altena en 
GRC’14 eindigde in een draw. EBOH klopte de andere 
promovendis Schelluinen ook ruim en tot slot ons eigen Roda 
Boys dat in mijn ogen een verdiende overwinning pakte in 
Gorkum bij GJS. Dat zijn al 3 punten meer dan vorig seizoen toen 
beide wedstrijden tegen GJS werden verloren.  
 

Dan nu naar de wedstrijden van vandaag. Koploper Papendrecht 
ontvangt GJS. GJS heeft een jong elftal dat hebben we kunnen 
zien. Ik verwacht dat in deze wedstrijd de punten toch in 
Papendrecht zullen blijven. De nummer 2 EBOH krijgt een zeer 
lastige uitwedstrijd voor z’n kiezen. Op bezoek bij het eveneens uit 
de eerste klasse gedegradeerde GRC ’14 zal het een hele kluif 
worden om de punten mee te nemen. Nummer 3 Tricht ontvangt 
het Nieuwendijkse Altena en dat team is bijna compleet 
veranderd. Goede kans dat de punten in Tricht blijven met Tim 
van Dijken aan het kanon.  
Alblasserdam tegen Streefkerk is een duel tussen 2 debutanten 
in de tweede klasse. Dat wil zeggen Alblasserdam heeft al vaker 
op dat niveau gespeeld terwijl Streefkerk  voor het eerst in de 
tweede klasse speelt. Afwachten hoe dit gaat aflopen.  
Wilhelmina ’26 tegen Wieldrecht is een wedstrijd tussen twee 
teams die beide een nederlaag leden in de eerste ronde. Om niet 
al meteen in de gevarenzone te geraken is het belangrijk om in 
deze wedstrijd punten te pakken. 
Schelluinen tegen Heukelum is ook een potje tussen 2 puntloze 
teams. Net als bij de vorige wedstrijd is hier heel belangrijk om 
punten te pakken om niet al meteen in de problemen te komen. 
 
We gaan het allemaal zien vanmiddag en o ja het is ook prettig 
dat alle wedstrijden om half 3 beginnen.  



KKaaaassjjaaggeerr  &&  BBooiitteenn  MMaakkeellaaaarrddiijjAAssssuurraannttiieekkaannttoooorr  KKaaaassjjaaggeerr  bbvv RReeggiioo  AAddvviieess  GGrrooeepp  DDuusssseenn

RReeggiioo  AAddvviieess  GGrrooeepp

Regio Advies Groep,
een betrouwbare partner

Regio Advies Groep,
een betrouwbare partner

in financiële diensten, verzekeringen en makelaardij

VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN - PENSIOENEN - MAKELAARDIJ - BETALEN & SPARENVERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN - PENSIOENEN - MAKELAARDIJ - BETALEN & SPAREN



 
Piets vooruitblik op Roda Boys – Woudrichem 

 

 
 
 
Beste supporters, 
In december las ik dat Roda Boys op zoek was naar een nieuwe 
trainer en daarop heb ik gelijk contact gezocht. Roda Boys is voor 
mij altijd al een mooie club geweest. Van oudsher een grote naam, 
met een mooi hoofdveld en vooral een club met ambitie. Na het 
eerste contact was er gelijk een klik en ik ben er dan ook trots op 
om hier trainer te mogen zijn. 
 
Na een tijdje zoeken kwam daar Kornee bij als assistent-trainer, 
iemand die even fanatiek is in het trainersvak. Vanaf begin 
augustus zijn we met een leuke en gretige groep begonnen aan de 
voorbereiding. We trainen hard en iedereen doet er alles aan om 
goede resultaten te halen. 
 
Zoals de meeste van jullie zullen weten hebben we een vrij kleine 
selectie dit seizoen. Helaas bleek dat een aantal spelers van vorig 
seizoen zich op het laatste moment ondanks de eerdere 
toezeggingen afmelden en dat Sam van Dooremalen zijn 
overschrijving introk. Gelukkig hebben we 13 spelers en 2 
keepers die allemaal goed genoeg zijn voor de basis en daar zijn 
we erg blij mee.  



Fijn is ook dat het 2de elftal ons altijd wilt helpen en daar zijn we 
erg blij mee. Dit betekent alleen wel voor hen dat ook zij geholpen 
moeten worden door de jeugd en het 3de elftal. Het is een situatie 
waar niemand iets aan kan doen, maar het is mooi om te zien dat 
we elkaar binnen de club wel allemaal willen helpen. Tot nu toe 
hebben we gelukkig nog weinig blessures gehad en hoeven we 
niet al te veel een beroep op het 2e elftal te doen, laten we hopen 
dat dit voorlopig zo blijft. 
 
Na de eerste 9 wedstrijden zijn wij heel tevreden over de 
resultaten, het voetbal en de goede instelling van iedereen. We 
zijn een ronde verder in de beker en hebben de eerste 
competitiewedstrijd gewonnen. 
We gaan ons best doen om er een mooi voetbalseizoen van te 
maken en hopen op jullie steun bij de wedstrijden. 
 
Piet de Kruif 
 
 

 
 
 
 

 



Selecties, staf en arbitraal trio 

    Roda Boys                    Woudrichem 

Piet de Kruif Trainer/ coach Gerrie Schaap 

Kornee Sterrenburg Assistent (en) Fred van Straten 

Jeroen van Driel Keeperstrainer  

Diego Meerveld Leider/team- 
manager 

 

Mari Bauman Verzorger 
Fysiotherapeut 

Michael Koedam 

Piet van Loon 
Rick van Aalst 

Materiaalman 
 

Wouter van Steenis 

 
Ass. scheidsrechter 

Arbitraal trio 
Scheidsrechter 

 
Ass. scheidsrechter 

Ad Maas Rini Laros Job van Rookhuizen 

   

 Selecties Thom van Ballegooien 

Rob Goesten  Aljan Dekker 

Rob de Groot  Senna Kant 

Rico Grandia  Mark van Bavel 

Rik van den Broek  Danny Schaap 

Jelle Scholts  Tristan Kant 

Romano Tapirima  Tim Saaman 

Tom Diender  Swen Weusthof 

Loek van Grinsven  Thijs van Rookhuizen 

Toby Tan  Youri Duyzer 

Servanio Martina  Bori Secreve 

Hicham Chatouani  Rick Naaijen 

Yassine Bousdadi  Stefan de Bok 

Aimane Seqqal  Dillis de Vries 

Sven van Driel  Roy van Sonsbeek 

Nils Loef   Nick van Giessen 

Arno van de 
Werken 

 Mike van Wouwen 

Niels van de 
Werken 

 Damian Groenevelt 

  Fabian Groenevelt 

  





 A SELECTIE RODA BOYS 2022-2023



 A SELECTIE RODA BOYS 2022-2023



 

 
 

 

Speelronde 1 

 

Namen  deelnemers 

Alblas- 

serdam 

 

- 

Streef 

kerk 

Papen 

drecht 

 

- 

GJS 

Roda 

Boys 

 

- 

Wou 

dri 

chem 

 

Tricht 

 

 

- 

Altena 

 

Wilhel 

Mina 

26 

- 

Wiel 

drecht 

 

Schel 

luinen 

 

- 

Heuke 

lum 

GRC 

‘14 

 

- 

EBOH 

1.Tonnie van Driel  2 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 3 1 - 1 2 - 2 0 - 2 

2.Wim van der Maas 2 - 2 3 - 1 4 - 2 3 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 2 

3.Jaap van de Pol 3 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 1 0 - 1 1 - 1 

4. Hannes Bauman  3 - 1 2 - 0 4 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 3 1 - 1 

5.William van Driel 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 

6.Arie van Veen  2 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 2 2 - 1 

7.Hans Vernooy Czn. 3 - 0 4 - 1 2 - 2 4 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 1 

8.Gerrit van de Beek 1 - 1 4 - 0 3 - 1 2 - 2 0 - 3 1 - 1 2 - 1 

9.Gert Jan van der Maas 2 - 2 2 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 2 1 - 1 2 - 2 

10.Arie Crielaard 3 - 1 1 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 3 

11.Jan Vos 2 - 0 4 - 1 3 - 0 3 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 3 

12.Govert van de Werken 1 - 1 4 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 1 3 - 2 

13.George van Zanten 3 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 3 2 - 2 

14.Gerald van Zanten 2 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 0 

15.Thijs Biesheuvel 2 - 1 2 - 2 2 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 2 

16.Rick van Aalst  0 - 2 4 - 0 3 - 0 3 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 2 

17.John Biesheuvel 0 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 0 2 - 3 2 - 0 

18.Marcel van Hemert 1 - 2 3 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 3 2 - 1 

19.Jarno van Veen 2 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 3 3 - 0 

20.Toby Tan  1 - 1 4 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 2 

21.Lucien van Veen  1 - 2 1 - 1 3 - 2 1 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 

22.Bert Crielaard 1 - 1 3 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 2 

23.Gerrit van de Laar 2 - 2 3 - 0 3 – 1 2 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 

24.Wout Mijdam 1 - 2 3 - 1 4 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 2 

25.Hans Oomen 2 - 2 4 - 2 3 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 

26.Adrie van de Laar 1 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 3 0 - 1 2 - 1 

27.Henry Tan 1 - 1 2 - 1 3 - 0 5 - 0 0 - 2 0 - 0 0 - 2 

28. Mike Scholten 1 - 3 2 - 2 4 - 1 4 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 2 

29. Hans van Zetten 2 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2 

30. Jeroen van Driel 2 - 1 2 - 0 4 - 1 0 - 0 1 - 2 2 - 3 1 - 3 

        

        

        

        

 



 
 
 
 
 

Al meer dan 85 jaar een begrip op de weg! 

Voor al uw groepsvervoer 
www.zwaluwreizen.nl 

0183-441369 - info@zwaluwreizen.nl 
 

Esso tankstation Aalst

Maas-Waalweg 1
5308 NS Aalst

Wij zien u graag op ons tankstation
aan de Maas-Waalweg 1 in Aalst.

• Brandstof 
• Roll-over wasstraat
• 2 Wasboxen
• Shop
• Koffiecorner
• Vrachtwagen parkeerplaatsen
• Verkoop van gasflessen

Langekamp 5, 5306 GC te Brakel - Tel 0418-672739

 

Elke vrijdag van 12:30 tot 18:00

bij tankstation Van Ooijen

bestellen bel: 0648481467 

 

  

   

 

 
 

 



Zeer beknopt bekeroverzicht. 
 
Roda Boys wist in de poule fase alle 3 de wedstrijden te winnen 
en zit dus ook in de knock out fase voor het vervolg van het 
bekergebeuren. 
In de eerste wedstrijd tevens de enige thuiswedstrijd van de beker 
ontving Roda Boys op eigen terrain zondag tweede klasse 
Oosterhout en wist deze wedstrijd te winnen met 3 – 0 via treffers 
van Servanio Martina, Rico Grandia en Sven van Driel.  

 
De tweede wedstrijd moest Roda Boys op bezoek bij VOAB uit 
Goirle. Een paar seizoenen terug kreeg Roda Boys daar een 5 – 0 
nederlaag om zijn oren. Nu hing de vlag er heel anders bij, want 
Roda Boys speelde één van zijn betere wedstrijden en via een 
puntgave voorzet van Aimane Seqqal kon Servanio Martina vlak 
voor rust de 0 – 1 binnen koppen. In het verdere vervolg van de 
wedstrijd liet Roda te veel kansen onbenut en kreg het in de 
slotfase nog druk van de thuisclub te verduren. Echter, gescoord 
werd er niet meer.  
In het laatste duel in Wijk en Aalburg moest Roda Boys al na vijf 
minuten een achterstand incasseren. Vlak voor rust was het Loek 
van Grinsven die de 1 – 1 binnen schoot en op aangeven van 
Servanio Martina was het Yassine Bousdadi die de 1 – 2 binnen 
kon schuiven. Poulefase klaar. 



Verkrijgbaar bij uw 
STIHL VAKHANDELAAR:

ACCU POWER.
MADE BY STIHL.MADE BY STIHL.MADE BY STIHL.
Klaar voor de uitdaging.

Comfortabel en 
gemakkelijk te hanteren

Uiterste 
precisie

gemakkelijk te hanterengemakkelijk te hanteren

Hoge zaagprestatiesHoge zaagprestatiesHoge zaagprestaties

MSA
120 C-BQ

Kettingzaag met 
accu en lader

€299

Comfortabel en 
gemakkelijk te hanteren
Comfortabel en 
gemakkelijk te hanterengemakkelijk te hanteren

Uiterste 
precisieprecisieprecisieprecisieprecisie

Hoge 
zaagprestaties

precisie

Hoge Hoge Hoge 
zaagprestatieszaagprestatieszaagprestaties

ACCU POWER.
MADE BY STIHL.
Klaar voor de uitdaging.

MSA
120 C-BQ

Kettingzaag met 
accu en lader

€299



 
 
 
 



Voor elk ontwerp, of het nu om een
appartement, ééngezinswoning, bedrijfs-
gebouw of een landhuis gaat, voor elk
project heeft Steenfabriek De Rijswaard
de ideale steen. We hebben in onze collectie
diverse steensoorten in de verschillende

kleuren en afmetingen en sterktes. Wij
produceren jaarlijks 120 miljoen bakstenen
ten behoeve van grote en kleine bouw-
kundige werken. De Rijswaard is een inno-
vatieve onderneming. Dat merkt u wanneer
u met onze stenen werkt. 

Steenfabriek de Rijswaard BV De Rijswaard 2  5308 LV  Aalst (Gld.)
T 0418 - 552221  F 0418 - 552900  E info@rijswaard.nl, I www.rijswaard.nl

HET PROJECT            DE BAKSTEEN

steen voor steen goed!

Voor elk ontwerp, of het nu om een
appartement, ééngezinswoning, bedrijfs-
gebouw of een landhuis gaat, voor elk
project heeft Steenfabriek De Rijswaard
de ideale steen. We hebben in onze collectie
diverse steensoorten in de verschillende

kleuren en afmetingen en sterktes. Wij
produceren jaarlijks 120 miljoen bakstenen
ten behoeve van grote en kleine bouw-
kundige werken. De Rijswaard is een inno-
vatieve onderneming. Dat merkt u wanneer
u met onze stenen werkt. 

Steenfabriek de Rijswaard BV De Rijswaard 2  5308 LV  Aalst (Gld.)
T 0418 - 552221  F 0418 - 552900  E info@rijswaard.nl, I www.rijswaard.nl

HET PROJECT            DE BAKSTEEN

steen voor steen goed!

   oud eiken 
    meubels
          &
woonaccessoires

Prinses 
Wilhelminastraat 32
5308 JP Aalst

          www.moodswood.com

Installatie en Onderhoud van:

Cai netwerk
Satelliet
Camera

Video/Audio
Alarm Systemen

A van Veluw
Dorpsstraat 2a

5308 KC Aalst
Tel. 06-53417582

kvk: 08117617

www.ballsautosat.nl

Installatie en Onderhoud van:

Cai netwerk
Satelliet
Camera

Video/Audio
Alarm Systemen

A van Veluw
Dorpsstraat 2a

5308 KC Aalst
Tel. 06-53417582

kvk: 08117617

www.ballsautosat.nl



Roda pakt eerste driepunter van het seizoen bij GJS. 
 
Onder erbarmelijke omstandigheden trapten GJS en Roda Boys 
afgelopen zaterdag 24 september af voor het nieuwe seizoen. Een 
seizoen dat af wijkt van de voorgaande seizoenen door de 
versterkte degradatie. De KNVB heeft in al haar wijsheid gemeend 
dat de competities in aantallen moeten krimpen en dat er 
onderaan ook een vijfde klasse bij moet komen. Kortom: alle 
teams kunnen aan de bak om van de onderste zes plaatsen weg te 
blijven. 
In de voorgaande jaren verloor Roda Boys steeds met grote cijfers 
van GJS. Vorig seizoen met 5 – 2, in het seizoen ’16 – ’17 met 5 – 
3 en in ’13 - `14 met 2 – 0. We moeten terug gaan tot het seizoen 
2006 – 2007 om een 1- 5 overwinning van Roda Boys te zien. 
Aan die negatieve spiraal kwam een eind doordat Roda Boys een 
verdiende 1 – 3 overwinning behaalde bij GJS. Op het 
kunstgrasbijveld werd gespeeld, omdat het huidige hoofdveld in 
slechte staat verkeert. 
Vanaf minuut 1 zette Roda druk op de Gorkumse defensie. Dat 
leidde tot een paar uitstekende kansen, die door keeper De Haan 
konden worden gepareerd. 

 
In de 15de minuut was hij kansloos toen Servanio Martina de 0 – 
1 binnen schoot door met links in de linker bovenhoek te 



schieten. Een zeer fraaie treffer mogen we wel zeggen. GJS moest 
het voornamelijk van afstandsschoten hebben. Een schot raakte 
aan de bovenkant de lat. Met 0 -1 werd de kleedkamer opgezocht. 
Na de rust dicteerde Roda Boys wederom het spel en was het 
wachten op de tweede treffer. In de 65ste minuut werd een corner 
door Sven van Driel op het hoofd van Tom Diender gelegd en uit 
dit klassieke dode spelmoment kopte Tom Diender de 0 – 2 
binnen. 

 Roda Boys speelde 
eigenlijk een 
gewonnen wedstrijd 
en was het wachten 
op meer goals van 
Aalster zijde.  
Echter in de 70ste 
minuut geklungel 
aan de zijlijn en GJS 
kon via Quicy 
Bartens de 1 – 2 aan 
laten tekenen. 
Roda Boys kreeg het 

in de slotfase nog heel lastig, omdat Roda vergat te voetballen en 
de rust niet meer had om het zuiver te plaatsen, Het 

uitverdedigen leidde 
steeds tot balverlies. 
Uiteindelijk was het 
Yassine Bousdadi 
die aan alle 
onzekerheid een 
eind maakte door 
via een uitbraak de 
1 – 3 aan te laten 
tekenen. Geheel 
alleen speelde hij 
enkele 
tegenstanders uit en 

verraste ook keeper De Haan door binnen te schieten. 
Scheidsrechter Van Dalen floot daarna dan ook meteen af. Met 3 
punten in de pocket op naar de volgende wedstrijd en wel de 
thuiswedstrijd tegen Woudrichem.  
 
 



 
 





 
 
Supportersvereniging De Maaskanters 
organiseert reeds voor de 15e keer de 
voetbalquizavond op vrijdag 4 november in de 
kantine om 19.30 o.l.v Gert-Jan van der Maas.  
 
Deze quiz wordt wederom zeer toegankelijk om 
zowel de absolute leek als de doorgewinterde 
amateurquizzer te plezieren.  
 
Bedoeling is om er een heel gezellige avond 
van te maken. Deelname, een consumptie en 
hapjes zijn gratis. 
 
Met o.a. geldprijzen van €100,- , €75,- en €50,- + 
grote wisselbeker. 
 

Let op : maximaal 30 
koppels en iedereen 
is welkom. 
Opgeven bij Jaap 
van de Pol 
0613829954. Tot 
dan!!!!! 
 



Voor uw werkschoenen kunt u ook terecht.
-

Dit geld ook voor particulieren.

Blankensteijn 5 
5321 GN Hedel

info@verhaarbedrijfskleding.nl
06-15285267



Composteer-
inrichting

Expert op het gebied van bodemproducten, 

groen afval en bio-energie.

Centrale partner in gras & groenCentrale partner in gras & in gras & groen

Neem contact 
met ons op!

+31 (0)183 401 306 info@vgr.nl

Equipment

in gras & in gras & 

Hét adres voor kwaliteits tuin- en parkmachines 

voor buitensportaccommodaties.

kijk voor meer info op www.vgr.nl

Voor al uw groenafval, reparaties en verkoop van tuin- 

& parkmachines en bodemverbeteraars. U kunt bij ons terecht voor 

een totaalaanbod van service en innovatieve kwaliteitsproducten.

De bodem als basis

Dienstverlening
Jarenlang ervaring in het onderhouden van 

professioneel gras en groen.professioneel gras en groen.



GJS • RODA BOYS



GJS • RODA BOYS



HET IS VOORJAAR!
LEKKER FIETSEN BEGINT HIER

Kruispad 2 Brakel 0418-672623
www.DIJKHOFTWEEWIELERS.nl

Vos Transport Zaltbommel

Praktisch en 
veelzijdig in logistiek

Wegtransport        Scheepvaart        Warehousing        Assemblage

vostransport.nl



 
 

 
 

 
 

Zo koud is het nu nog niet 

Loopt een op 1. 



 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Eins, zwei, drei............. 

Nieuwe tenues voor de JO14. 
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Viaductweg 14, 5314 LK Bruchem Tel. 0418-582612



Reclamebordhouders Roda Boys Bommelerwaard. 
 

* Vosseling keukens.       Bert van Aalst b.v. 
* Tonnie Keinemans Schilderwerken     Teeuwen Tuin, Bos & Parktechniek 
* Regio advies Kaasjager      Halosta horeca 
* A vd Stelt autoschadebedrijf    Tandarts Sprong 
* Bond tegen het vloeken      Van der Plas Civiel B.V. 
* Cantillana       Schinkel Tegelzetbedrijf 
* Garage Bert de Vries      Slagerij Albert van de Heuvel 
* Goesten en Opdam  fin. adviseurs    Aann.bedr. G.v.d.Ven 
* Heri Interieur projecten b.v.    Hamag / Rietschoof 
* Hooymans        Strijk Autoschade 
* Jarno van Veen  hoveniersbedrijf    Café ’t  Oude Veerhuis 
* Pippel autoschade       Gemeente Zaltbommel 
* VSK Aalst        Kees de Weert schilderwerken 
* Profile Tyrecenter Altena     L&L 
* Cor Grandia        Verhagen dakbedekking 
* Biesheuvel interieurbouw     Dijkhof Tweewielers 
* Tonnie van Helden Bouw     Leon van Herwijnen 
* Hans Oomen straatwerk     AST Computers 
* Rob-Son Graphics Intern b.v.    Klaas Hobo autobedrijf 
* Schildersbedrijf Verhoeven     O. van Zanten  
* Aannemingsbedrijf Smits-Vos b.v    Tegel/Sanitairhandel Heesch 
* PBenU        KNVB Respect 
* Juwelier Haas       BM Bodemmanagement 
* Schilderscentrum J de Weert    Sportverlichtimg.com 
* vd Zalm metaalindustrie     Poelier Van Hemert 
* Cooldown airconditioning     Mobi Klusbedrijf 
* Wim van Wijk b.v.      Vos Volvo Autobedrijven 
*Fysiotherapie Aandacht     Riveer 
* Ajax supporters      Rabobank 
* Verti Advies       Cafetaria ‘t Esmeer  
* van Gammeren installatiebedrijf    Bistro d’n Duuk  
* Supportersclub De Maaskanters     Feijenoord supporters 
* Autobedrijf Gebr Oomen      Stehmann 
* VST Bouwservice      Melvin van Tilborg 
* Handelsonderneming A.van Tuyl     Gebr. Vos wegttransport 
* Martijn Struik verhuur     Stucwerken FVU 
* Jos Scholman       Arjen v.d. Pavert schilderwerken 
* Heineken        Vos Nederhemert tuin/dier 
* Topparken Esmeer      2 Jeugdborden Roda Boys   
* Iveco Schouten       Sachem Europe 
* Drukkerij Lequinda       Slagerij Oomen 
* Bouwbureau Kramer     Stucadoorsbedrijf Rene v Utrecht 
* Arie van Ooijen       VGR Groep 
* Steenfabriek De Rijswaard     Finn Adviseurs 



 
* Dostal Wegenbouw B.V.      
* Cafe “de Maasstroom 
* Sonia bloemen       
* Schoonheidssalon Rozemarijn  
* van Steenbergen installatie  
* Makelaardij Bommelerwaard  
* Bauman parket       
* AV Infra/GJ Bos  
* Loonbedrijf Struijk Delwijnen 
* Jan van Veen auto’s.  
* Autobedrijf Hobo b.v. 
* Van Wendel de Joode schilder  
* Kreko        
* Handelsonderneming Marius van Ooijen 
* Esso Aalst  
* Robey Sport  
* Fysio Mike Scholten  
* MBI  
* Oomen makelaar  
* MAVO auto's        
* De Klinker Sierbestrating 
* P&G Safety  
* vd Wetering makelaardij  
* Piet Kamp scheepsonderhoud  
* Lievaart trucks       
* Timmer en bouwerkzaamheden Paul Kramer   
* Timmerbedrijf Van Rijn 
* Pijl Schilderwerken     
* Restaurant t Oude Veerhuis  
* van Wanrooij Warenhuis 
* Gebr Verhoeven   
* Wendel Reklame  
* MN stoffen Holland       
* Notting schoonmaakbedrijf      
* van Wijnen & Partners  
* BW borduurwerken   
* Eljo Exalto Transporten     * 
* Van de Laar Scilderwerken  
* Kees de Vaan opleidingen 
* Neptune Marine Shipbuilding B.V. 
* Moodswood 
* BBI B.V.       
* Hovenier Marcel  
* Containerservice Maasdriel. 
* Autobedrijf Van Loon. 
* Van Wezel Tegelwerken 

http://www.lequindaprinting.nl/
https://www.rijswaard.nl/
https://www.bbqkampioen.nl/


Molenstraat 58
4944 AD RAAMSDONK
Tel.  0162 52 18 33

Werklocatie:
Zaaiwaard 8
5308 JK Aalst (GLD)

Fax. 0162 51 15 04
Mobiel 06 - 53 98 20 57
E-mail: info@pckamp.nl

www.pckamp.nl

Reparatie voor de:

Binnenvaart
Zeevaart
Speciale Konstruktiewerken

U kunt ook bij ons terecht voor reparaties van tassen, jassen, 
riemen, paardrijlaarzen en verkoop van veters, schoenpoets etc.

Schoenmakerij Roza
0416 - 69 26 66 - Witboomstraat 11 - 4264 RT Veen

Breng uw schoenreparatie naar 
MCD supermarkt van Heemskerk. Uw schoenen 

worden op dinsdag- en donderdagmiddag 
gebracht en gehaald door Schoenmakerij Roza.

SCHOENREPARATIE



Wilco Bauman Parket

Sterk in kwaliteit



 
 

 
 

1. Tim van Dijken    Tricht    3 
2. Djerrel Safignani   Papendrecht   2 
3. Rick Naaijen    Woudrichem   1 

Nick van Giessen   Woudrichem   1 
Servanio Martina   Roda Boys   1 
Tom Diender    Roda Boys   1 
Yassine Bousdadi   Roda Boys   1 
Jarden van Ek    Papendrecht   1 
Lorenzo van Wijk   Papendrecht   1 
Haris Brzac    EBOH    1 
Robert Matena    EBOH    1 
Noel Goossens    EBOH    1 
Elvis Versluis    EBOH    1 
Ansu Camara    Alblasserdam   1 
Murat Elibol    Alblasserdam   1 
Wesley van den Oever  GRC ’14    1 
Stan van Tilborg   GRC ’14    1 
 

 





 
 

 
 
1. Wat is je naam: 
Michael en Suzanne Vos 
 
2. Vertel eens iets over jezelf. 
Wij zijn Michael en Suzanne en hebben sinds vorig jaar oktober 
Halosta overgenomen waar we ontzettend trots op zijn. Verder 
heeft Michael nog zijn eigen stucadoorsbedrijf, dus we zijn altijd 
erg druk.  
 
3. Hoelang ben je werkzaam in deze functie. 
Precies een jaar nu.  
 
4. Vertel eens wat meer over jezelf en je bedrijf. 
Zie 2.  
 



5. Hoe zou je graag omschreven willen worden door je 
klanten? 
Behulpzaam, meedenkend en vriendelijk.  
 
6. Wat zijn je ambities. 
Om van Halosta een succes te maken.  
 

 
 
7. Wat is het raarste wat je ooit mee hebt gemaakt tijdens je 
werk? 
 Weten we even niet.  
 
8. Doe je ook aan sport. 
Nee. 
 
9. Wat is je mooiste ervaring in je leven? 
Onze trouwdag, en de sleutel overdracht van Halosta.  
 
10. Wat zou je graag in je leven opnieuw willen doen? 
Als dat zou kunnen, zouden meer mensen daar voor kiezen. Wij 
zouden graag in ons leven opnieuw met de opa van Michael op 
pad gaan, wat een fantastische man was dat. Hield van voetbal 
heel erg, en van zijn kleinkinderen kon die heel erg genieten.  
 



11. Als je morgen je mooiste droom in vervulling mag laten 
gaan, wat zou die droom dan zijn? 
Onze droom is dat we nog lang en gelukkig frietjes mogen bakken 
voor de gemeente Zaltbommel en omstreken.  
 
12. Waarom adverteer je bij Roda Boys? 
Omdat André van Zanten al sponsor was bijRoda Boys, willen wij 
dit voor hem voortzetten, en omdat wij het zelf ook leuk vinden. 
Het is toch de voetbalclub van Aalst.  
 
13. Volg je Roda Boys via pers en regiovoetbal. 
Ja zeker.  
 

 
 
Vriendelijke groet 
Michael en Suzanne vos 
Halosta  
 
 
 
 







SMITS PERSONEELSVOORZIENINGEN B.V. 
 Voor al uw tijdelijk (productie) personeel 
 Wij zijn VCU en NEN gecertificeerd 
 
 Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact op met: 
  
 Hannah Schonewille of Maria Smits ● Telefoon: 0418 - 552677 
 E-mail: h.smits@aannemersbedrijfsmits.nl  
 Zietfortseweg 6a ● 5317 NM  Nederhemert ● www.smitsgroep.nl 
_______________________________________________________________________________________________________ 

AANNEMERSBEDRIJF SMITS-VOS B.V. 
 Civiel-, natuur- en cultuurtechnische werken 
  
 Damwanden, beschoeiingen, vlonders, bestratingen, grond- en  
 betonwerken, rioleringswerkzaamheden                      
  
 E-mail: info@smits-vos.nl ● Telefoon: 0418 - 552677 
 Zietfortseweg 6a ● 5317 NM  Nederhemert ● www.smitsgroep.nl 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 AANNEMERSBEDRIJF M.J. SMITS B.V.  

 Cultuurtechnische werken, Bos- natuur en landschapsbouw  
  
 Reiniging openbare ruimte, boomverzorging, onderhoud watergangen, 
 Groenvoorziening, gladheidbestrijding,  
  
 E-mail: j.oomen@aannemersbedrijfsmits.nl ● Telefoon: 0418 - 552677 
 Zietfortseweg 6a ● 5317 NM  Nederhemert ● www.smitsgroep.nl 

Hubo Hedel • 073 594 93 44

Kerkstraat 9 - 5324 AG  Ammerzoden
Tel.: 073 599 5989

Openingstijden:
Zondag t/m donderdag 16.00 tot 22.00 uur

Vrijdag en zaterdag 16.00 tot 02.00 uur
Dinsdags gesloten.



 

Vragenlijstje voor de pupil van de 
week. 

1. Hoe heet je? Pim de Vries 

2. Hoe oud ben je? 11 

3. In welk Roda team speel je? 
Jo-11 

4. Op welke plaats in het team? 
Spits en verdediging 

5. Wie zijn je leiders/leidsters? 
Joell, Conrad en Robert 

6. Welke hobby’s heb je nog meer 
naast het voetbal? Gamen, 
spelen met vrienden op school. 

7. Wie zijn je 

vrienden/vriendinnen? Jan Levi 
en Luuc 

8. Wat is je favoriete club? Ajax 

9. En wie is je favoriete 
speler/speelster? Mbappé 

10. Heb je ook een favoriete 
speler/speelster bij Roda Boys? 
nee 

11. Waar kijk je graag naar op t.v.? Netflix 

12. Wat vind je lekker om te eten? Sushi 

13. En wat is je favoriete vakantiebestemming? Italië 

14. En later wil ik graag Eigen baas worden. 



Dé makelaar voor
woning en bedrijfsonroerendgoed 

Voor aankoop- en verkoopbegeleiding van uw woning
Taxaties woningen en bedrijfsonroerendgoed

Vastgoedadvies, Verkoopstyling en
Waardebepaling

Postbus 2171 
5300 CD Zaltbommel
Tel. 088-1880200
Mob. 06-50207286

www.makelaardijbommelerwaard.nl    
info@makelaardijbommelerwaard.nl

Koestraat 7
5334 LJ Velddriel – Nederland

Tel: 0418 – 635 066

Blankensteijn 5
5321 GN Hedel

073 5993510
06 22797048

 

AV   Sportprijzen

graveren & laseren     sleutel service     belettering

info@avsportprijzen.nl

www.avsportprijzen.nl

Blankensteijn 5
5321 GN Hedel

073 5993510
06 22797048

 

AV   Sportprijzen

graveren & laseren     sleutel service     belettering

info@avsportprijzen.nl

www.avsportprijzen.nl Blankensteijn 5
5321 GN Hedel

073 5993510
06 22797048

 

AV   Sportprijzen

graveren & laseren     sleutel service     belettering

info@avsportprijzen.nl

www.avsportprijzen.nl



 
 

Roda Boys weer in de winning mood (van 8 okt 2016) 

Bron: www.regio-voetbal.nl 
 
AALST – Roda Boys heeft zich zaterdag optimaal hersteld van het 
2-2 gelijkspel van vorige week tegen Wilhelmina’26. Op bezoek bij 
Hardinxveld was de ploeg van trainer Pieter Tuns met 1-3 te 
sterk. 
De eerste tien minuten van het duel verliepen vanuit Aalsters 
oogpunt moeizaam, maar na tien minuten nam Roda Boys de 
controle. Toch kwam de thuisploeg na 26 minuten dankzij een 
goal van Umut Takac op een 1-0 voorsprong. Drie minuten trok 
Nils Loef de stand echter alweer gelijk. De jonge aanvaller schatte 
een afgemeten voorzet van Bart Goesten vanaf de rechterkant op 
waarde en knikte de 1-1 binnen. 
 
Na rust bleef Roda Boys het spelbeeld bepalen, wat nog voordat 
het uur verstreken was, resulteerde in de 2-1. Sjors Maas speelde 
met een steekbal Christian van Aalst aan, die met een stiftbal de 
Hardinxveldse doelman versloeg. De 1-3 volgde snel een schot van 
Loef viel via het been van Toby Tan binnen. Die ‘lucky goal’ was 
tevens de laatste van het duel. 
 
Slag gewonnen 
Trainer Tuns is tevreden met de overwinning van zijn ploeg: “Dit 
is een hele goede en dikverdiende overwinning. We wonnen de 
slag op het middenveld en achterin kregen we ook weinig 
problemen. In de tweede helft waren we echt de baas en als we 
het een aantal keren wat zorgvuldiger uitspelen, maken we nog de 
1-4 en de 1-5.” 
 
Roda Boys blijft door de zege op Hardinxveld op een gedeelde 
eerste plaats staan in de tweede klasse F. Mede-koploper Delta 
Sports won zaterdag namelijk met 2-3 van Nivo Sparta. Volgende 
week nemen de manschappen van Tuns het in eigen huis op 
tegen Tricht. 





 
 
Het vorige seizoen was 
een enorme bak ellende. 
Hopenlijk heeft de mooie 
warme zomer de accu 
van onze trouwe 
supporters weer 
opgeladen. We gaan 
opnieuw met nieuwe 
energie en passie er volop 
tegenaan zoals altijd.  
Ik heb trouwens direct 
na de beëindiging van de 
competitie een bezoekje 
gebracht aan de 
Oekraïense hoofdstad 
Kiev. Heerlijk om even 

weg te zijn uit de hectiek bij Roda Boys. (nog steeds zonder 
Bommelerwaard). 
Daarmee wil ik niet suggereren dat de problemen in Oekraïne in 
het niet vallen bij onze sportieve problemen, maar het was 
geweldig om een bezoek te brengen aan een land waar onder hun 
supporters zo'n rust heerst. Lekker ff bijgetankt! 
 
Onze nieuwe sympathieke trainer Piet de Kruif heeft de discipline 
bij het eerste elftal flink aangehaald zo weet ik op basis van 
bronnen rondom de club. 
Op donderdag na de training als zowel na afloop van de wedstrijd 
op zaterdag worden de spelers vriendelijk verzocht om even 
gezamelijk naar de kantine te komen. 
Verder is het verboden om alcohol te nuttigen op vrijdagavond 
met uitzondering van een bacootje. Op vrijdag in het 
carnavalsweekend is een geheel alcoholverbod van kracht. Hier 
zal streng op gecontroleerd gaan worden zonder aanzien des 
persoons gezien de blamage van vorig jaar tegen Drechtstreek. 



Een derde regel is dat elke speler die te laat komt op de training 
lekker anderhalf uur rondjes mag gaan lopen en het bankie warm 
mag houden de volgende wedstrijd. 
 
Na de kleine overwinning op GJS vorige week vragen enkele 
supporters zich af hoe lang Piet nog kan aanblijven. Roda Boys 
won slechts met 1-3 en men vraagt zich af of onze trainer wel de 
juiste man op de juiste plaats is. " Roda Boys is een ploeg zonder 
ballen geworden die met hangen en wurgen weet te winnen in 
Dalem. 
Als je in de voorbereiding alle wedstrijden met een nulletje of 6 
wint en nu met slechts 1-3 is er iets structureel mis met je club. 
Dan lijkt het mij logisch dat je breekt met de trainer. Dat hoeft 
ook helemaal geen probleem te zijn, want volgens mij staat 
Hansie Hansie Kraaij te popelen om het trainerschap over te 
nemen", aldus een teleurgestelde supporter. Die trouwens 
anoniem wil blijven maar dat terzijde. 
 
Een waterval van zoveel domheid en gewauwel doet zelfs de meest 
briljante wetenschapper twijfelen. Schaam je kapot, ga weg en 
kom nooit meer terug! 
 
 
Wie ook volgend seizoen niet meer terug komt op De Maaskant is 
Hansie Hansie de tweede uit Tiel. 
Het praatje gaat nu zijn grote liefde Theole heeft besloten om in 
2023-2023 op zaterdag te gaan spelen hij geen voet meer in Aalst 
zet. Ook stopt hij op het einde van het seizoen als lid van de 
supportersvereniging weet de penningmeester te melden. 
Hier zal hij door de echt fanatieke supporters zeker op 
aangesproken gaan worden. 
Die andere wijsneus uit Tiel overweegt hem per direct uit de 
TOTO competitie te halen. 
 
 
Genoeg gewauweld. 
PS naar verluidt stond vorige week zaterdag op de pont van 
Brakel richting Vuren zowel op de heenreis als op de terugreis een 
tractor met een platte kar erachter. Dat kan geen toeval zijn. Het 
zal toch niet waar zijn................. 
 
 



Steenfabriek “De Rijswaard”, Aalst

Drukkerij Lequinda Printing b.v., Gameren 

Eljo Exalto transport bv

Teeuwen, Tuin, Bos – en Parktechniek

BBQ Kampioen.nl

Rabobank Altena Bommelerwaard, Zaltbommel

‘t Poeliertje, Brakel

Mobi Klusbedrijf



Wij wensen u 
een sportieve 
wedstrijd toe!

Bestuur en spelers
Roda Boys Bommelerwaard




