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WAT HEBBEN WE HET GEMIST
De geur van vers gemaaid gras. De teleur-

stelling na het missen van een grote kans. 

De limonade in de rust. De zweetgeur van 

de scheenbeschermers. De goede grap in 

de kleedkamer. De frustratie over die 

partijdige grensrechter. Het welverdiende 

biertje in de derde helft. De spierpijn als 

beloning na een pittig potje voetballen. 

Wat hebben we het gemist, maar gelukkig 

komt het na lang wachten allemaal 

weer terug.

Voetbalvereniging Sliedrecht maakt zich 

op voor het seizoen 2021-2022. Het wordt 

een seizoen waarin ons eerste elftal 

opnieuw gaat vechten voor een terugkeer 

naar de hoofdklasse. Een seizoen waarin 

er - hopelijk - meer duidelijk wordt over de 

broodnodige verbouwing van sportpark De 

Lockhorst. Een seizoen waarin we onze 

trouwe sponsors, die zelfs tijdens een crisis 

achter de club zijn blijven staan, weer in het 

zonnetje kunnen zetten tijdens thuis-

wedstrijden. Het mag en kan allemaal weer.

Wat kijken we ernaar uit om te proosten 

met een (anderhalve) meter bier, terwijl we 

grappen maken over die ploeggenoot die 

zijn mannetje keurig ‘coronaproof’ stond te 

dekken omdat hij door de coronakilo’s niet 

zo wendbaar meer is.

Wat snakken we weer naar een gevulde 

tribune. En naar zijlijnen waar supporters 

langs staan. We verlangen naar de 

aanmoedigingen van ouders. We hunkeren 

naar kampioensschalen vol bitterballen. Al 

is het zonder kampioenschap natuurlijk ook 

prima, omdat voetbal veel meer is dan dat 

spelletje binnen de lijnen. Die randzaken 

en sociale aspecten maken voetbal de 

belangrijkste randzaak in het leven. 

En daar kunnen we ein-de-lijk weer met 

elkaar van genieten.
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Voor al uw gepersonaliseerde 
(bedrijfs-) kleding, materialen 

en sportprijzen! 

FORDEKKSERVICES 

Heeft u interesse of zou u graag meer informatie willen hebben? 
Neem dan gerust contact met ons op! 

Telefoon: 0184-413491 
E-mai 1: i nfo@fordekk.com

Bakker-Metaal BV
Moerseweg 1A
4927 SJ Hooge Zwaluwe
Fax 0168 481052
Mobiel 06 53356106

www.bakker-metaal.nl

Wij spreken de taal 
van metaal.

Dredging- en o� shore professionals

Hét maritieme uitzend-
bureau van Sliedrecht

0184 - 41 22 42
www.nauticjobs.nl

TOPSCORERS VAN HUIS UIT!

HOFSTEDE MAKELAARDIJ
SLIEDRECHT

Brouwerstraat 12

3364 BE Sliedrecht

T  0184-410151

E  sliedrecht@hofstedemakelaardij.nl



WERKEN IN 
DE ECHTE ECONOMIE
Wij werken voor de ondernemers die de ruggengraat 
van onze economie vormen. Die het geld verdienen. 
Die gewoon belasting betalen. En die voor het 
overgrote deel van onze werkgelegenheid zorgen. 
De ondernemers die zuinig zijn op hun bedrijf, op 
hun klanten en op hun mensen. Die beseffen dat je 
niets voor niets krijgt. Die zichzelf niet overschatten. 
Maar die ook durven dromen.

Wij werken voor de ondernemers die erop staan dat 
je hun bedrijf net zo serieus neemt als zijzelf. Die zich 
niet met een kluitje in het riet laten sturen. Die geen 
ellenlange rapporten willen, maar heldere adviezen 
die het verschil maken. Wij zijn de accountants en 
adviseurs van DRV. Wij werken in de echte economie.

www.echteeconomie.nl
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‘The next generation’

QHSE Management System
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VOORWOORD

door Kees Verhoef

VOETBAL IS LEF TONEN

door Boveko

DRV EN VV SLIEDRECHT 

staan allebei midden in de 

maatschappij

VAN DE VOORZITTER

het had zo mooi kunnen zijn

OOK WIJ WILLEN WINNEN ALS 

HET ER OP AAN KOMT

door Van Beest

VAN DIJK VERZEKERINGEN EN 

HYPOTHEKEN IN CORONATIJD.

door Van Dijk Verzkeringen en 

Hypotheken

ROEIEN MET DE RIEMEN

DIE JE HEBT

door Dennis Verhoef

WENSEN VOOR DE TOEKOMST

door Bano Benelux BV 
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VOORWOORD

Kees Verhoef

Normaal gesproken had u hier voor u de voetbalvereniging Sliedrecht 
Baggercupkrant gehad.

Helaas door de pandemie hebben wij nu, voor het tweede jaar op 
rij, geen Baggercuptoernooi mogen organiseren. Aangezien wij toch 
onze trouwe sponsoren een platform willen bieden hebben wij, in 
nauw overleg met de redactiecommissie, besloten om een speciale 
‘Coronakrant’ van de voetbalvereniging Sliedrecht uit te brengen.

Een aantal sponsoren heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt door nog 

een extra stukje tekst aan hun advertentie toe te voegen, wat wij uiteraard 

zeer op prijs stellen.

Als club smachten wij werkelijk naar een nieuwe accommodatie en we 

spreken dit ook steeds nadrukkelijker uit richting gemeente: meer dan 15 

jaar wordt er inmiddels overlegd en nog steeds hebben wij geen stip op de 

horizon. Daarom hebben wij als bestuur zelf besloten om te gaan voor het 

blijven op de huidige locatie. Jarenlang hebben wij overlegd en hebben wij 

ingestemd met een verhuizing naar de andere kant: inmiddels denken wij te 

weten dat die andere kant nog jaren gaat duren en daar wil het bestuur niet 

op wachten.

Wij hebben de gemeente dan ook gevraagd om te stoppen met het trekken 

aan een dood paard: wij hebben er in ieder geval geen vertrouwen meer in. 

Het wordt tijd dat de politiek dit zelf ook inziet en het enige juiste besluit 

neemt op dit moment en dat is dat voetbalvereniging Sliedrecht kan blijven 

zitten op de huidige locatie. Dan kunnen we snel van start gaan aangezien 

de bouwplannen al voor het grootste deel op papier staan en dan kan mijn 

droom werkelijkheid worden!

Tenslotte meld ik u dat wij als club blij zijn dat we, met name de jeugd, door 

hebben kunnen laten trainen op ons sportpark. Blij zijn wij ook dat onze 

trouwe leden de contributie gewoon hebben doorbetaald en ook zijn wij blij 

dat ook onze trouwe sponsoren het niet af hebben laten weten. Daarom via 

deze weg, mede namens het bestuur, een woord van dank aan al onze leden 

en sponsoren die ons in deze moeilijke tijd zijn blijven steunen!

Voorzitter

Deze voetbalkrant special is een 

uitgave van v.v. Sliedrecht.

Redactiecommissie

Gert den Toom

Joop Hartog

Kees Verhoef

Edwin Bronwasser

Fotografie

Patrick Leeflang en anderen

Advertenties

Sponsorcommissie v.v. Sliedrecht

Hoofdsponsor

Rabobank Merwestroom

Vormgeving en opmaak

Impuls - Grafisch ontwerpbureau

impulsontwerpt.nl  

 

Voetbalvereniging Sliedrecht

Sportpark De Lockhorst

Sportlaan 7

3364 AT Sliedrecht

T 0184 490 197

  voetbalvereniging.sliedrecht

  vv_sliedrecht

www.vvsliedrecht.nl

COLOFON

“Voetbal is lef tonen, samenwerken en scoren. 

Met elkaar gaan voor de winst, elke week 

opnieuw. Tijdens de rust nog even de tactiek 

doorspreken, voor de zekerheid. Teamspirit, knallen 

in de tweede helft. En dat doen wij bij Boveko 

bedrijfsverzekeringen ook, iedere dag. 

Wij vormen met jou ons eigen team. Ondernemen 

is risico’s nemen. Van ZZP’er tot groot zakelijk, 

van bouw tot transport en van zorg tot horeca, 

ieder bedrijf is uniek. We zijn ondernemers die 

naast je aan tafel zitten. We kijken verder dan 

alleen de verzekeringen, voorkomen is beter dan 

genezen. Van eerste kennismaking tot de volledige 

afhandeling van schade. Boveko regelt het voor je, 

persoonlijk en met korte lijnen. Boveko is er voor 

jou. Voor de zekerheid.”

VOETBAL IS 
LEF TONEN!
BOVEKO BEDRIJFSVERZEKERINGEN

BOVEKO.NL
BEKIJK MEER OP

15



Goed voor jouw club
& goed voor de buurt
Kom maar op met de toekomst
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Met het logo op de wedstrijdshirts van Sliedrecht 1 

is DRV Accountants & Adviseurs al jarenlang een 

zekerheidje in de basisopstelling. Als het aan mede-

eigenaar Marco Prins (48) ligt, blijft DRV ook de 

komende jaren de trotse shirt- en hoofdsponsor van 

voetbalvereniging Sliedrecht. ,,Of we door corona 

getwijfeld hebben om te stoppen als sponsor? 

Geen moment.’’

Maatschappelijk betrokken, gerenommeerd en 

ambitieus. Het zijn voor Prins belangrijke raakvlakken 

tussen voetbalvereniging Sliedrecht en het moderne en 

multidisciplinaire accountants- en advieskantoor dat DRV 

vandaag de dag is.

,,Binnen DRV vinden we lokale betrokkenheid erg 

belangrijk. Zo zijn we sponsor van voetbalvereniging 

Sliedrecht, maar ook van de volleybalvereniging 

Sliedrecht Sport, de Singelloop in Breda en de 

Kustmarathon in Zeeland. DRV steunt deze clubs en 

evenementen, omdat we sport en vitaliteit belangrijk 

vinden.’’

Ook de voetbalvereniging vervult een belangrijke 

maatschappelijke rol, stelt Prins. ,,De club - waarvan 

hij ruim 40 jaar lid is - is echt een deel van mijn leven. 

En een plek waar kinderen zichzelf kunnen uitleven en 

ontwikkelen. Daar hecht DRV ook veel waarde aan, dat 

er ruimte is voor talenten. Voor mij is het belangrijkste 

raakvlak dat DRV en voetbalvereniging Sliedrecht allebei 

midden in de maatschappij staan.’’

DRV kan zichzelf zonder gêne een gerenommeerde 

speler in de echte economie noemen. Het bedrijf mag 

volgend jaar honderd kaarsjes uitblazen en mag dat 

doen in goede gezondheid. DRV heeft momenteel zo’n 

600 mensen in dienst, verdeeld over twaalf kantoren in 

Zuidwest-Nederland.

Ook de voetbalvereniging mag zichzelf volgens Prins 

een vaste waarde in het dorp noemen. ,,Qua ledenaantal 

behoort de club tot de grootste verenigingen van 

Sliedrecht. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, 

die ruimte biedt aan mannen, vrouwen, jongens, meisjes 

en mensen met een beperking die het leuk vinden om te 

voetballen.’’

Ondanks de respectabele leeftijd van bijna 100 jaar barst 

DRV van de jeugdige ambitie. ,,We zijn aan het groeien. 

Dit jaar betrekken we een volledig verbouwd pand langs 

de A16 in Rotterdam en een splinternieuw pand in Breda. 

Dat is erg mooi en zeker in deze coronatijd zijn we daar 

ook dankbaar voor. Door de groei is er bij DRV ruimte 

voor talentvolle accountants, fiscalisten, maar ook andere 

professionals die willen werken in de echte economie. 

Werken in de echte economie betekent werken voor 

familiebedrijven. Voor ondernemers die zuinig zijn op 

hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die 

ondernemers helpen we graag met passende oplossingen 

en we fungeren graag als sparringpartner om hen te 

helpen hun prestaties duurzaam te verbeteren.’’

Prins ziet dat voetbalvereniging Sliedrecht ook 

vol ambitie zit. ,,Het eerste elftal wil een stabiele 

hoofdklasser worden. En ik vind het een goede zet van 

het bestuur om zelf actie te ondernemen omtrent de 

accommodatie op De Lockhorst. Het is hoog nodig dat er 

iets gaat gebeuren, zodat voetbalvereniging Sliedrecht 

weer een moderne thuishaven krijgt.’’

Of DRV over vijf jaar op een opgeknapt sportpark nog 

steeds in de basis staat bij Sliedrecht 1? Als het Prins ligt 

wel. ,,Ik zie geen reden waarom dat niet zo zou zijn.’’

DRV EN VV SLIEDRECHT STAAN 
ALLEBEI MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ’

‘

DRV.NL
BEKIJK MEER OP

 ,,OF WE DOOR CORONA 
GETWIJFELD HEBBEN OM TE 

STOPPEN ALS SPONSOR? 
GEEN MOMENT.’’

DOOR JELLE DEN TOOM

Foto: Sliedrecht 1-aanvoerder Coen van der Waal (links) en Marco Prins van DRV spelen een balletje over.



Steengoede

Sierbestrating
Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 

in Lexmond.

Sierbestrating 
Keramiek
Natuursteen
Stapelelementen
Grind en split
Tuinverlichting
Tuinhout
Tuinverblijven
Vijverbenodigdheden

De allernieuwste tips, trends en 
materialen. Kom langs, wij hebben 
altijd acties en aanbiedingen!

5000 m2
showtuin

Hier slaa
g je altij

d !
Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

 
T (0183) 50 19 40    F (0183) 67 86 40 
 
        info@multiplaatwerkendam.nl 
        www.multiplaatwerkendam.nl 
 
    
 

MULTIPLAAT
WERKENDAM B.V.

de maat in plaat

Ferrandstraat 6B
4251 LL - Werkendam
Postbus 36
4250 DA - Werkendam

T (0183) 50 19 40
F (0183)  67  86 40
E info@multiplaatwerkendam.nl
I www.multiplaatwerkendam.nl
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T (0183) 50 19 40    F (0183) 67 86 40 
 
        info@multiplaatwerkendam.nl 
        www.multiplaatwerkendam.nl 
 
    
 

Kerkstraat 4 in Sliedrecht
info@hypozekernederland.nl

0184 - 48 01 65
hypozekernederland.nl

Alles onder 
één dak

Hypozeker is uw lokale 
specialist op het gebied van 
hypotheken verzekeringen, 
sparen en fi nancieringen. 
Wij zijn een onafhankelijk 
kantoor waar U als klant 
centraal staat. U bent altijd 
van harte  welkom. 

Wie zijn wij?

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Financieringen
• Uitvaartverzekeringen
• Aan-en 
 verkoopmakelaardij
• Vermogen

Wat bieden wij?

Uw specialist voor hypotheken en verzekeringen

P.H. de Jong
lijmwerken

Benedenveer 32
3363 AW Sliedrecht

www.phdejonglijmwerken.nl

Wij verzorgen
al uw lijmwerken
NEEM CONTACT OP 

E. INFO@PHDEJONGLIJMWERKEN.NLT. 06 - 247 106 68



Dinsdag 1 december 2020 was het een drukte van 

jewelste op sportpark De Lockhorst: aan de lange 

zijde werd de laatste hand gelegd aan de bouw 

van de extra noodtribunes: achter beide doelen 

waren er al extra tribunes geplaatst: 2500 extra 

zitplaatsen zodat uiteindelijk alle 3500 toeschouwers 

plaats zouden kunnen nemen om van de wedstrijd 

Sliedrecht 1 – IJsselmeervogels 1 te kunnen genieten 

in het kader van de eerste ronde van de KNVB-beker. 

Op het voorterrein stonden diverse foodtrucks 

opgesteld want ook aan de inwendige mens 

was uiteraard gedacht. Achter de dug-outs stond 

inmiddels een gigantische stelling gebouwd waarop 

de cameramensen van FoxSports hun apparatuur 

op kwijt konden om er voor te zorgen dat heel 

voetbalminnend Nederland, live getuige kon zijn van 

deze wedstrijd.

Rond 16.00 uur waren alle werkzaamheden afgerond: 

vanaf 17.00 uur werden de genodigden verwacht in 

de op het voorterrein opgezette hospitality. Zo waren 

daar de burgemeester en een tweetal wethouders: 

de burgemeester was speciaal uitgenodigd om 

ons nieuwe hoofdgebouw, inclusief tribune, 22 

kleedkamers, businessclubruimte en schitterende 

kantine, officieel te openen. Ook was er een aantal 

bobo’s van de KNVB,  speciaal uitgenodigd om de 

officiële opening bij te wonen maar uiteraard ook om 

van de wedstrijd te kunnen genieten. Om 19.00 uur, 

een uur voor aanvang van de wedstrijd, was het al 

een drukte van belang op ons mooie sportpark en er 

stonden nog honderden mensen in de rij om hun, van 

tevoren gereserveerde, kaartjes op te halen.

Om 19.30 uur begon de openingsplechtigheid met 

een toespraak van de burgemeester waarin hij de 

club feliciteerde met het mooie nieuwe clubgebouw: 

een parel voor de Alblasserwaard en een mooie 

mijlpaal voor voetbalvereniging Sliedrecht. Eindelijk, 

na jarenlang praten, onderhandelen, wel verhuizen 

of niet verhuizen: een fantastisch mooi nieuw 

hoofdgebouw op de oude vertrouwde locatie!

Om 19.55 uur zat iedereen klaar voor de wedstrijd: de 

aftrap voor deze wedstrijd werd, op speciaal verzoek 

van het bestuur verricht door, de als pupil van de 

week verkleedde secretaris, Tom Pauw: een hilarisch 

moment voor de 3500 aanwezige toeschouwers!

Om 20.00 uur floot scheidsrechter Makkelie dan 

echt voor het begin van de wedstrijd en voor onze 

ogen zagen we al snel dat, het drie klassen hoger 

spelende, IJsselmeervogels een veldoverwicht had. De 

verdediging van Sliedrecht stond echter weer als een 

huis en gedurende de eerste helft wisten de Vogels 

geen bres in de Sliedrechtse defensie te slaan; aan de 

andere kant wist Sliedrecht zelf ook nog geen kansen 

te creëren.

In de tweede helft ontspon zich een ongelooflijk 

spannend schouwspel voor onze ogen: 

IJsselmeervogels zette nog meer aan en daardoor 

ontstonden er gaten in hun defensie waardoor 

de snelle spitsen van Sliedrecht een aantal keer 

gevaarlijk voor het doel verschenen. Met nog twee 

minuten op de klok en nog steeds een 0-0 stand, 

dacht iedereen al aan een verlenging toen een 

weergaloze steekbal vanuit het middenveld van 

Sliedrecht werd gegeven op de, op volle snelheid 

liggende spits die ineens vrij voor de keeper kwam! 

Vlak voordat die uit wilde halen om de winnende 

treffer te maken, werd hij van achteren getorpedeerd 

door de laatste man van IJsselmeervogels: Makkelie 

floot keihard en wees gedecideerd naar de stip: 

PENALTY!

Helaas……het fluitsignaal was niets meer of minder 

dan het geluid van mijn wekker….: het hele verhaal 

was één grote droom geweest, wat een deceptie.

De werkelijkheid is dat het juni 2021 is, corona 

langzaam aan het wegebben is en dat we nog steeds 

op een oude, op instorten staande accommodatie 

verblijven en dat we nog steeds in gesprek zijn met 

de gemeente.

Het had zo mooi kunnen zijn….

Voorzitter

Kees Verhoef

DOOR KEES VERHOEF

KEES VERHOEF: 
HET HAD ZO MOOI KUNNEN ZIJN

0184 41 32 88
www.vanderleun.nl

MAATWERK 
IN METAAL

Uw partner op het gebied van elektrotechniek

Van ontwerp tot oplevering

Netten

Molendijk 59 - Sliedrecht  T 0184 74 00 00 
E info@elektroservicenetten.nl  W www.elektroservicenetten.nl



Burando Barging is, samen met haar partners, de ‘one-stop-ship’ dienstverlener 
voor de maritieme industrie. Naast de barging activiteit levert Burando gas- en 
stookolie producten (Trefoil Trading), zamelt zij vaste en vloeibare afvalstoffen van 
schepen in (International Slop Disposal), levert zij  logistieke en douane  diensten 
via Ship Spares Logistics. Tot slot zorgt Burando voor de veilige overdracht 
van vloeibare ladingen middels levering van slangen, fenders, pompen en 
ontgassingssystemen. Één telefoontje naar Burando en uw schip wordt volledig 
ontzorgd.

Uw lading is onze zorg One-stop-ship

 �        �              �       

BURANDO BARGING STAAT VOOR:  VEILIGHEIDKWALITEITFLEXIBEL  INNOVATIEKLANTGERICHT DUURZAAMHEID

Arie den Toomweg 37, 
3089 KA Rotterdam 
Tel.:+31 (0) 88 501 25 60 
ops@burando.eu www.burandobarging.com

Vanuit het hart van Rotterdam bent u verzekerd van een goede 
betrouwbare service waar het gaat om transporten van diverse olie – en 
waste producten, bunkeren van zeeschepen en andere diverse maritieme 
diensten. Wij zorgen ervoor dat uw kostbare lading veilig op de plaats 
van bestemming komt en via ons track & trace notifi catie systeem bent u 
24/7 constant op de hoogte van de status van uw lading. Hiervoor werken 
wij samen met schepen en haar bemanning, professionele partners en 
collega’s, die op een uitzonderlijk hoog niveau opereren in Noord-West 
Europa.

NIEUWE NAAM
ZELFDE SERVICE
EN KWALITEIT!

Het nieuwste
adres voor 
menswear

KERKBUURT 93 
3361 BD SLIEDRECHT   
0184 412 732  

WWW.MODE.NL

Shop op mode.nl

Woonstudio JOY wenst 
alle teams van 
V.V. Sliedrecht een 
sportief én succesvol 
seizoen toe!KeuKenS

VlOeren
raamdecOratie

Verwacht méér als
het om wereldwijde  
vracht gaat.
www.sharelogistics.com
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Je zou het op voorhand niet denken, maar de voetbalclub en de toonaangevende 

fabrikant van hoogwaardige ketting- en staaldraad accessoires hebben meer 

overeenkomsten dan verwacht. De Sliedrechtse roots, prestatiegerichtheid en 

teamwork zitten in het DNA van zowel voetbalvereniging Sliedrecht als Van 

Beest.

Maar hoe kun je presteren en samenwerken tijdens een pandemie? Voor Van 

Beest, dat vestigingen heeft in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Brazilië 

en de Verenigde Staten, zorgde de coronacrisis ervoor dat de manier van werken 

compleet veranderde. ,,We moesten een andere strategie kiezen. Onze mensen 

moesten thuiswerken, we konden niet meer op reis. En we wilden ook kosten 

besparen.’’

Trouwe sponsor

,,We vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Zo is Van Beest 

ook sponsor van onder andere volleybalvereniging Sliedrecht Sport. Ik denk dat 

veel verenigingen het nog zwaar gaan krijgen. Het is niet makkelijk om na zo’n 

periode gezond te blijven. Daarom zijn wij achter de clubs blijven staan.’’

Hendrik Kok, inwoner van Sliedrecht en sinds januari 2020 algemeen directeur 

van Van Beest, ziet dat de voetbalvereniging ook tijdens de pandemie vooruit 

durft te kijken. ,,Dat het bestuur zelf een knoop heeft doorgehakt over de 

ontwikkelingen rondom de accommodatie, vind ik moedig.’’

Kok snapt dat de voetbalvereniging het heft in eigen handen neemt, al 

pretendeert hij niet de gehele discussie te overzien. ,,Bij Van Beest hebben we 

een mooi hoofdkantoor. Dat zorgt ervoor dat je er plezierig kunt werken, dat 

er een goede vibe hangt en dat helpt om goed te kunnen presteren. Een goede 

thuisbasis is belangrijk. Vanuit die optiek snap ik de keuze van voetbalvereniging 

Sliedrecht, de club wil door met ontwikkelen.’’

Wendbaarheid

Waar de voetbalvereniging de komende tijd nog zoet zal zijn met de 

verbouwing, is het aan Van Beest de taak om een speler van omvang te blijven 

in de wereld van hijsen, sjorren en verankering. ,,We streven naar een stuk 

autonome groei door nieuwe marktontwikkeling en een stuk acquisitie. Mee 

bewegen met ontwikkelingen op de markt is erg belangrijk. Net als in de 

voetballerij moet je wendbaar zijn. Denk dan aan het gebruik van nieuwe en 

duurzamere materialen, maar ook aan de overgang van fossiele energie naar 

groene energie.’’

Nu het einde van de pandemie in zicht lijkt, telt Kok zijn zegeningen. ,,Meerdere 

medewerkers zijn ziek geweest, maar hele ernstige situaties zijn uitgebleven. 

Van Beest is gelukkig gezond en er is weer herstel op de markt. Ook bestaan we 

in 2022 honderd jaar en daar zullen we absoluut bij stilstaan. Van Beest is een 

familiebedrijf en ik hoop dat het dat nog jaren blijft. Een bedrijf waarin we de 

juiste mensen op de juiste plek hebben, waar samenspel ontzettend belangrijk 

is en we op het moment suprême willen presteren. Wanneer dat lukt is het 

prachtig om dat samen te kunnen vieren. Volgens mij niet heel anders dan op 

het voetbalveld’’, besluit Kok.

‘

VANBEEST.COM
BEKIJK MEER OP

Van Beest is als hoofdsponsor een belangrijke schakel 
binnen voetbalvereniging Sliedrecht. En laat het oer-
Sliedrechtse bedrijf nou net enorm veel verstand hebben van 
schakels, die ze sluitingen noemen. ,,Maar’’, zegt CEO 
Hendrik Kok: ,,Ook wij willen winnen als het erop aankomt.’’

Hendrik Kok
CEO van Van Beest

OOK WIJ WILLEN 
WINNEN ALS HET 
EROP AANKOMT’

‘

DOOR JELLE DEN TOOM



De Basis is een veelzijdig administratie-
en belastingadvieskantoor voor het MKB.
Kies ook voor het gemak van onze 
deskundigheid en persoonlijke
betrokkenheid. Ga naar de website
voor meer informatie of maak geheel 
vrijblijvend kennis met ons. 

EEN ACCURATE
ADMINISTRATIE
IS DE BASIS 
VOOR SUCCES

BONKELAARPLEIN 37
3363 EL SLIEDRECHT
0184 723 930 www.debasisonline.nl

BENIEUWD HOE WIJ  DIT  A ANPAKKEN?
6 websitevanmm.nl�    0184 622 813

Met ons op elkaar ingespeelde team komen wij tot frisse en doordachte 
strategische concepten, die aansluiten bij de doelstellingen van jouw 
bedrijf. Wij helpen je met het optimaal benutten van jouw kansen. 

Benut jij alle 
kansen?

Grondwerken  |  Rioleringen  |  Bestratingen
Sloopwerken  |  Bodemsanering

Lelystraat 101-105  •  3364 AH Sliedrecht
T.: 0184 - 41 62 33  •  E.: w.degroot@degrootschagen.nl  •  www.degrootschagen.nl

0163134.indd   1 2-2-2016   15:45:00
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Van Dijk in 
de basis.
Gewoon voor 
de zekerheid.

www.vandijkverzekeringen.nl

Burg. Ypeijstraat 1 - 3361 HC Sliedrecht - info@vandijkverzekeringen.nl

(0184) 41 02 99

Voor een helder 
en compleet advies
De mensen van Van Dijk zijn een hecht 
team. Vloeiend samenspel zorgt voor een 
helder en compleet advies. Dit geeft
rust en zekerheid. Op het gebied van 
verzekeren, hypotheken, sparen, 
kredieten of pensioenen zijn wij 
u graag van dienst.

En met plezier!

VAN DIJK VERZEKERINGEN EN 
HYPOTHEKEN IN CORONATIJD

In deze 1,5 jaar dat Corona nu heerst, zijn veel mensen getroffen door deze ziekte met 

soms het overlijden tot gevolg. Deze verschrikkelijke ziekte heeft een enorme impact, 

op iedereen!

Helaas heeft het mij en mijn directe omgeving getroffen. Na behoorlijk ziek te zijn 

geweest gaat het nu gelukkig weer de goede kant op.

Dan zijn er in de politiek en de maatschappij sommige mensen die vinden dat er geen 

Corona is, maar een griep. Voor mij een onbegrijpelijke gedachte en echt te gek voor 

woorden.

Gekscherend zeg ik dan, even tussen mijn maatje Theo de Paus en mij in komen zitten 

en iedere keer als ze wat willen zeggen een tetter tegen hun harses geven!

In ons werk hebben we het gezond druk. De afgelopen maanden zijn we vooral druk 

geweest met belastingaangiften die wij voor onze relaties doen. En wat te denken van 

de huizenmarkt, op dit moment booming, er lijkt geen einde aan te komen. Mede door 

de historisch lage hypotheekrente. Hierdoor zijn er veel relaties die hun hypotheek 

omzetten en hierdoor veel minder rente per maand betalen. Verzekeringen zowel 

particulier als zakelijk, blijft altijd. Onze hulp en begeleiding bij schades wordt als erg 

goed ervaren. Ontzorgen blijft ons credo!

Bij de VV Sliedrecht gaat het mij aan het hart hoe beperkt we de voetbalsport 

momenteel beleven. Ik vind er geen zak aan! Wat zou het toch mooi zijn om weer een 

vol sportcomplex te hebben. Pupillen, junioren en onze meisjes teams met ouders, het 

G-team ons vrouwenteam en alle senioren teams die lekker aan het ballen zijn.

Wat te denken van een baggercup, een tentenkamp, zomeravondvoetbal, een business 

bijeenkomst, het liefst morgen nog.

Als sponsor vind ik het ongelofelijk dat de VV Sliedrecht zo’n slechte accommodatie 

heeft. Dit is VV Sliedrecht onwaardig. De gemeente laat de club echt in de steek. Ik kom 

veel in de omliggende dorpen en niemand heeft zo’n “Oostblok” complex als mijn eigen 

cluppie. De gemeente praat er heel veel over maar er gebeurt helemaal niets.

In deze Corona tijd hadden we mooi de tijd om met onze bouwpartners en de vele 

vrijwilligers iets moois te realiseren!

Het bestuur heeft onlangs het vertrouwen in de gemeente opgezegd en terecht. Geef de 

VV Sliedrecht, die binnenkort 110 jaar bestaat een nieuwe tribune met kleedkamers, een 

nieuwe kantine met een aparte sponsorruimte op de huidige locatie!

André van Dijk

Van Dijk Verzekeringen en Hypotheken

DOOR ANDRÉ VAN DIJK, VAN DIJK VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

VANDIJK
VERZEKERINGEN.NL

BEKIJK MEER OP

Wat leven we momenteel in een rare tijd. Is gewoon, straks, als 
alles weer mag, ook weer gewoon? Laten we hopen van wel en 
dat we weer kunnen doen wat we graag willen doen.



powered by

Hoi, ik ben H@RY 
jouw digitale HR-medewerker.
Ik sta symbool voor alle zaken die rondom personeel geregeld moeten 
zijn. Ik ben jouw salarisadministrateur, digitaal personeelsdossier,  
HRM-adviseur, arbeidsjurist, recruiter, verzuimbegeleider en subsidie-
adviseur on demand.

Nieuwsgierig wat ik voor jouw onderneming kan betekenen? Neem 
dan vandaag nog contact op voor een vrijblijvende demo! Bel naar:  
+31 (0)184 49 68 00 of kijk op 

www.HRY.nl

TROTSE 

SPONSOR  

VAN
 

V.V.
SLIEDRECHT

WENST U EEN
FIJN SEIZOEN!

: 0184 - 41 26 27
: info@druk-print.nl
: www.druk-print.nl

INDRUKWEKKEND 
SNEL GEREGELD!

PERSOONLIJK

KORTE LEVERTIJD

MEEDENKEND
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Het is begin maart 2020 en eindelijk hebben we een 

vrij voetbalweekend. En dat is soms ook weleens 

fijn. Een voetbalseizoen gaat vanaf augustus tot 

en met juni constant door, de winterstop van drie 

weken daargelaten. En dat betekent automatisch 

ook dat voetbalvrije weekenden schaars zijn. Vaak 

als er een voetbalvrij weekend voorkomt ga ik met 

mijn familie een weekendje weg.

Deze keer ook. Op het moment dat we lekker 

aan het genieten zijn van een wandeling langs 

het strand, krijgen we een push-up melding met 

de boodschap dat minister-president Mark Rutte 

dezelfde dag nog een persconferentie gaat geven 

vanuit zijn torentje in Den Haag. 

Een paar weken daarvoor werden de eerste 

maatregelen al bekend om het coronavirus te 

bestrijden: handen wassen, in de elleboog niezen, 

en geen handen meer schudden. Hoewel het geen 

ondenkbaar scenario was, kwam de boodschap 

alsnog hard aan: de eerste ‘intelligente lockdown’ 

was een feit. Vanaf dat moment lag alles (geheel 

terecht) stil. 

De lockdown heeft een grote impact op de 

maatschappij. Hoewel ik weet dat gezondheid het 

allerbelangrijkst is in het leven, heeft het ook een 

grote impact gehad voor onze voetbalvereniging en 

het team waarin ik speel. Trainen in groepsverband 

zat er vanaf dat moment niet meer in. En vrije 

voetbalweekenden werden meer een last dan een 

lust.

Om mijn conditie op pijl te houden heb ik veel 

interval workouts gedaan. Niet iets wat echt leuk is 

om te doen, maar wel iets wat je doet, omdat je in je 

achterhoofd houdt dat er toch nog een vervolg kan 

worden gegeven aan het voetbalseizoen. 

In mei 2020 mochten we eindelijk weer het 

voetbalveld op om te trainen. Wel in tweetallen 

en op 1.5 meter afstand. In eerste instantie was 

je natuurlijk hartstikke blij dat je weer het veld op 

mocht. Na een paar weken in tweetallen getraind te 

hebben begon de verveling toch echt toe te slaan. 

Het verlangen naar positiespel, duels uitvechten en 

partijvormen werden met de dag groter. Die zaten er 

helaas niet meer in. Het seizoen werd ook niet meer 

afgemaakt. Het voorbereiden op het nieuwe seizoen 

was begonnen.

Eind juli 2020 viel alle schroom van ons af: we 

mochten eindelijk weer normaal trainen en 

wedstrijden voetballen. Vanaf dit moment konden 

wij ons weer voorbereiden op een leuk seizoen. 

En het had er ook alle schijn van dat het een mooi 

seizoen voor ons kon gaan worden. Als echte 

cupfighters schreven we geschiedenis door voor 

het eerst, de eerste ronde te halen van de KNVB-

beker voor professionele teams. Bovendien wonnen 

we drie van de eerste vier wedstrijden van de 

competitie. 

Maar toen begon alles weer opnieuw: 1.5 meter 

afstand, trainen in tweetallen, geen positiespel en 

geen partijspel. En sindsdien zijn we weer aan het 

roeien met de riemen die we hebben. 

VOETBALLEN IN TIJDEN VAN CORONA: 

ROEIEN MET DE RIEMEN DIE WE HEBBEN
DOOR DENNIS VERHOEF - SPELER SLIEDRECHT 1

 ,,OM MIJN CONDITIE 
OP PIJL TE HOUDEN HEB 

IK VEEL INTERVAL 
WORKOUTS GEDAAN.’’

“In deze moeilijke coronatijd heeft uiteraard ook 

Bano Benelux aan den lijve ondervonden wat het 

betekent als de wereld wordt lamgelegd door een 

pandemie: de doelgroepen van Bano zijn juist de 

mensen die in deze tijd het hardst getroffen zijn: 

ouderen en mensen met een beperking. Hopelijk 

is deze ellende snel voorbij zodat alles weer open 

gaat en we weer bij elkaar op bezoek kunnen zonder 

mondkapje! 

Als trouwe sponsor van de vv Sliedrecht hopen wij 

dan ook weer wedstrijden op sportpark de Lockhorst 

te mogen bezoeken en na de wedstrijd mee te 

doen met de derde helft! Uiteraard zou het mooi 

zijn dat wij als sponsoren nou eens gebruik zouden 

kunnen maken van de ons al zo lang beloofde 

businessclubruimte…helaas is het zover nog lang 

niet: de Sliedrechtse politiek krijgt het maar niet 

voor elkaar om de club de zo fel begeerde ‘stip op 

de horizon’ te geven. Al meer dan 15 jaar wordt 

er gestecheld, waarvan de laatste 8 jaar behoorlijk 

intensief maar dus nog steeds zonder resultaat en als 

trouwe sponsor en supporter van de club vinden we 

dit erg jammer.  Het bestuur is niet te benijden en wij 

wensen hen veel sterkte in de strijd en hopelijk komt 

er snel nieuwbouw op de huidige locatie!

Directie Bano Benelux BV

WENSEN 
VOOR DE 
TOEKOMST
BANO BENELUX BV
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www.leenheerenvandrielen.nl
info@leenheerenvandrielen.nl | 0184 - 499 839 | Sliedrecht

www.slagkrachtpersoneel.nl

 Uitzenden   Detachering   Payrolling 
 Werving & Selectie

Doeltreffend in

T: 085 049 1756

VOOR OPTIMALE 
DIENSTVERLENING
OP HET GEBIED VAN TIJDELIJK TECHNISCH PERSONEEL

Wij leveren vakmensen in de metaalsector: lassers, 
pijpfitters, constructiefitters en ijzerwerkers, en in de bouw: 
tegelzetters, metselaars, loodgieters en elektromonteurs.

Kade 40, 3371 EP Hardinxveld-Giessendam
T  0184 - 675 489   
E  info@optimauitzendburo.nl



Het juiste adres voor:
◌ Ondernemingsrecht
◌ Onroerende zaken
◌ Familierecht
◌ Scheepvaart

Molendijk 67   

3361 EL  Sliedrecht

Postbus 249   

3360 AE  Sliedrecht

T:  (0184) 44 41 88   

F:  (0184) 49 01 77

E:  info@koppelaarnotarissen.nl

I:  www.koppelaarnotarissen.nl

De Jong’s Pijpleidingfabriek is een in 1951
opgericht familiebedrijf.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
produceren en installeren van pijplei-

dingsystemen voor de maritieme sector 
en industrie.

Het bedrijf heeft ruime ervaring op 
het gebied van advies en ontwerp tot 
prefabricage en montage.

De werkzaamheden van DJPS, in 
de maritieme sector, omvatten 
complete installaties ten behoeve 
van Baggerbouw, Zeevaart, Vis-
serij, Binnenvaart en Jachtbouw 
zoals Hopper- en Cutterzuigers, 
Containerschepen, Sleepbo-
ten, Chemicaliëntankers en 
Luxejachten.

Voor de industrie worden 
projecten uitgevoerd ten 
behoeve van onder andere 
Aggregatenbouwers, 
Lierenbouwers, Drinkwater-
leidingbedrijven en Afvalwa-
terzuiveringsinstallaties.

Mede door meer dan 60 jaar 
ervaring, beschikt DJPS over 
een grote hoeveelheid prakti-
sche ervaring en inzicht.

www.visscherscheepsreparatie.nl
SERVICE 7/24 0184 496 363

Visscher Scheepsreparatie 

is de perfecte  
combinatie 
met uw motor
Met onze kennis en jarenlange ervaring kunnen 
wij u uit de brand helpen. Het uitvoeren van 
alle reparaties of onderhoud aan uw motor is 
voor ons geen enkel probleem.

Unieke Grand 
Steel Look deuren

De woontrend van dit moment: stalen schuif-, draai- en taatstdeuren met glazen 
panelen. Ze worden toegepast als en-suite deuren, (inloop)kastdeuren of scheidings-
wanden en staan prachtig in diverse interieurstijlen. Wij leveren op maat gemaakte 
Grand Steel Look schuifdeuren met trots! Bezoek onze showroom.

Oranjestraat 5a  Sliedrecht  -  0184 411307  -  info@knaapdhz.nl

www.pietvanderknaapdoehetzelf.nl

UNIEKin deregio!



WWW.REPAIRITNOW.NL

Stationspark 709 
3364 DA Sliedrecht  

klantenbeoord
el

in
g:9,4

TELEFOON 
GEVALLEN?EEEVVVAVAVAVAVALLLL Uitblinken 

op het veld!
bel: 06 361 43 877 
mail: info@sporthuisleoreijnders.nl

Ook sterk in PVC vloeren 
voor particulieren!
Vraag naar de speciale VV Sliedrecht-ledenkorting

Uw stoffering- 
en inrichting 
specialist 
sinds 1936www.tendam.nl

0184 750 750
impulsontwerpt.nl

Het beste team 
voor effectieve 
reclame
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Bekervoetbal

In een gesprek met trainer/coach Dennis van der Steen blikken we nog even een jaartje 

terug op wat wel en ook niet gebeurd is. De echte beperkingen, waarbij wedstrijden 

helemaal niet en trainingen zeer beperkt doorgingen, begonnen zo september/oktober. 

Als eerste zware tegenvaller werd na de fantastische overwinning in de uitwedstrijd op 

Noordwijk besloten dat amateurclubs verder werden uitgesloten van het bekertoernooi, 

juist op een moment dat Sliedrecht gekoppeld werd aan topclub IJsselmeervogels. Een 

zware tegenvaller voor Van der Steen en zijn mannen, want de ploeg zat in een goede 

flow en was tot grote prestaties in staat. “Natuurlijk was dit sportief gezien een zware 

domper, want wanneer krijg je weer zo’n kans. Maar de reden waarom dit besluit werd 

genomen was zeer begrijpelijk” realiseert van der Steen zich.

Competitie 2020/21

Dan maar focussen op de start van de competitie. Na een moeilijke eerste wedstrijd 

werden de overige drie wedstrijden gewonnen en de ploeg leek opnieuw hoge ogen 

te gaan gooien voor de promotiekansen. “We hebben een groep die al drie jaar klaar 

is om te promoveren, maar het kwartje moet ook wel de goede kant op vallen. Helaas 

hebben we ook het seizoen 2020/2021 niet kunnen afmaken en zullen we ons weer op 

volgend seizoen gaan richten”.

Trainingen

Met sterk beperkende maatregelen is de selectie continue blijven doortrainen. Zelfs 

drie maal per week werd er getraind, niet omdat dit echt noodzakelijk was want er 

werd tenslotte niet gespeeld. Op zaterdag altijd wedstrijden spelen en dan plotseling 

’s zaterdags vrij is vreemd, vooral als je die vrije tijd niet op een andere manier kan 

invullen omdat er overal beperkende maatregelen zijn. Daarom trainde de groep 

ook ’s zaterdags. De saamhorigheid in de groep heeft er toe bijgedragen dat ze de 

groepstrainingen lang hebben kunnen volhouden zonder wedstrijden te spelen. 

Wanneer de maatregelen zo streng worden dat er slechts met tweetallen op afstand 

getraind mag worden, zelfs dan blijft de selectiegroep doortrainen. “De kunst is dan 

om de trainingen zodanig aan te passen dat het voor spelers toch leuk en attractief 

blijft om te trainen. Het draaide dan hoofdzakelijk om conditionele (interval) training, 

scoringsoefeningen (want dat doet natuurlijk elke speler graag), oefeningen in passen 

en trappen en coördinatie (techniek) oefeningen. Tijdens deze trainingen bleven de 

tweetallen gedurende de gehele training ongewijzigd”.

Voorbereiding seizoen 2021/2022

“Na vanavond (29 april) trainen we drie weken niet. Alleen de geblesseerden blijven 

aan hun herstel werken. Daarna beginnen we weer met tweemaal per week trainen en 

spelen dan hopelijk nog 2 wedstrijden, waarvan één tegen een 3e divisionist. Vanaf 18 

juli tot 9 augustus hebben we dan vakantie, waarna de rest van de voorbereiding voor 

de nieuwe competitie wordt afgewerkt. De selectie blijft op Jordy de Jong na (gaat lager 

spelen – red.) in tact met als nieuwkomer spits Justin Beemsterboer die overkomt van 

Papendrecht”, aldus trainer van der Steen.

Het sportpark De Lockhorst ligt er bijna verlaten bij. Normaal gonst het hier van de 
activiteiten, maar op deze corona-donderdagavond heerst er een haast serene rust. Hier en 
daar worden wat aanwijzingen geroepen door jeugdtrainers die met een groepje spelers aan 
de slag zijn. Spelers van de A-selectie, al uitgedost in hun trainingsoutfit, druppelen één voor 
één binnen. Het is eind april en voorlopig de laatste trainingsavond vóór dat een pauze van 
3 weken wordt ingelast.

CORONAMOE
MAAR WEDSTRIJDFIT
DOOR JOOP HARTOG

Foto: Selectie Sliedrecht 1 - seizoen 2020-2021. In het midden van de onderste rij: hoofdtrainer Dennis van der Steen.



SAMEN BOUWEN 
AAN EEN BETERE 
TOEKOMST.

Klein zakelijke markt, 
vastgoedbeheerders, 
woningbouwverenigingen 
en project ontwikkelaars

idea-nederland.nl
Westwagenstraat 39

4201 HE Gorinchem

DE RIJWIELSPECIALIST 
VAN DE REGIO
Altijd de nieuwste modellen en voor 
onderhoud en reparatie van alle merken

Openingstijden

Maandag:  8:00 - 18:00 uur
Dinsdag:  8:00 - 12:00 uur
Woensdag:  8:00 - 18:00 uur
Donderdag:  8:00 - 18:00 uur
Vrijdag:  8:00 - 18:00 uur
Zaterdag:  8:00 - 16:00 uur

Elke dag tussen 12:00 
en 13:00 uur gesloten.

Rivierdijk 380 Sliedrecht
T  0184  412 172
E  info@karelvanderaa.nl

WWW.KARELVANDERAA.NL

KIJK VOOR 

MEER INFORMATIE 

OP ONZE WEBSITE 

OF KOM LANGS 

IN DE WINKEL



KOM LANGS BIJ RENO AUTOSERVICE
Lelystraat 24 · 3364 AJ Sliedrecht

Tel 0184-411662 · www.renoauto.nl

RENO SLIEDRECHTONTDEK SUZUKI BIJ

Gespecialiseerd in het tekenen en modelleren van prefab beton

Kom jij 
ons team 
versterken?
www.takraaijeveld.nl

AANNEMINGSBEDRIJF

AANNEMINGSBEDRIJF
A A N N E M I N G S B E D R I J F

BETON- STEL EN TIMMERWERK
AANNEMINGSBEDRIJF

BOUWBEDRIJF

AANNEMINGSBEDRIJF
A A N N E M I N G S B E D R I J F

BETON- STEL EN TIMMERWERK
AANNEMINGSBEDRIJF

En je uitvaart-
verzekering...

www.onderlingfonds.nl

Goed voor elkaar
Het Onderling Fonds is een uitvaartverzekering die 
de zekerheid biedt dat financiële zaken bij overlijden 
goed geregeld zijn. Met een lage premie, een hoge 
betrouwbaarheid en zonder winstoogmerk. De winst 
is dat dit voor de leden weer een zorg minder is.

Heb je die al geregeld?



 GLAS / VERFVAN

Sportlaan 351
3364 DK Sliedrecht

0184 413 630
info@vanes-sliedrecht.nl
www.vanes-sliedrecht.nl

GLAS- EN BEGLAZINGSPRODUCTEN SCHILDERSPRODUCTEN

Al meer dan 95 jaar 
een begrip in Sliedrecht!

• Jaarrekening en fi scaal advies
• Administratieve ondersteuning
• Salarisadministratie
• Begeleiding van starters
• Bedrijfseconomische advisering

Postbus 1205, 3360 BE Sliedrecht
Stationsweg 10, 3363 GA Sliedrecht 
T  (0184) 890 999, E  info@avezet.nl

www.avezet.nl

Uw deskundig 
     en betrokken 
adviseur Op het gebied van:



LBS.nl

BINNEN & BUITEN
RECLAME

“WE DRESS YOUR BUILDING”

Professionele 
zonwering 
voor binnen 
en buiten
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GESPECIALISEERD IN 
MIG/MAG LASSEN VAN 
DIVERSE STAALSOORTEN.
OOK VOOR KLEIN IJZERWERK EN CONSTRUCTIEWERK 
KUNT U BIJ ONS TERECHT.

Lelystraat 51a
3364 AH Sliedrecht
vss@kpnmail.nl

Voor meer informatie

06 579 341 97

we share our skills with you
T +31 (0)184 642 343
F +31 (0)184 642 269
E info@have-digitap.nl
I   www.have-digitap.nl

Havé-Digitap is al ruim 25 jaar uw technisch adviserende partner op het gebied 
van test- en meetinstrumenten met een breed assortiment innovatieve producten: 

Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam
0184 - 61 31 50
WWW.DA-CAPOBV.NL

TRADITIE
EN DE KENNIS
VAN NU
Da-Capo is een gespecialiseerd bedrijf in 
scheepsbetimmering en interieurbouw. 
Op luxe passagiers- en binnenvaartschepen,
grote jachten en winkels bouwen wij 
volledige interieurs naar de wensen van onze 
opdrachtgevers. 

Wij verenigen de eisen die aan beide 
plaatsen worden gesteld. Duurzaamheid, 
kwaliteit, gemak en comfort gecombineerd 
met de persoonlijke wensen.

belastingadvies & administratie
Atenta

belastingadvies & administratie
Atenta

belastingadvies & administratie
Atenta
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atenta.nl
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Baanhoek 128
3361 GM Sliedrecht

0184 – 420774
info@sloepenspecialist.nl

Bekijk het volledige aanbod op 
www.sloepenspecialist.nl

Het grootste aanbod van 
nieuwe en gebruikte sloepen, 
tenders en consoleboten. 

Kies uit meer dan 40 modellen 
van diverse topmerken!

NIEUW EN GEBRUIKT

Meer dan 1.250m2 sloepplezier!

ELEKTRISCHE

BUITENBOORDMOTOREN

Baanhoek 152
3361 GN Sliedrecht
NEDERLAND

Postbus 265
3360 AG Sliedrecht
NEDERLAND

+31(0)184 - 412332
info@drinkwaard.com
www.drinkwaard.com


