fc v vc
Nummer 5 I Seizoen 2016 - 2017

businessclub

Interview met
Rini van Roon
Peter Klabbers:

‘Business Club
belangrijk voor FC VVC’
Hoofdsponsors stellen zich voor
Ter Haar terug
als voorzitter BC

Sportief netwerken
in een prettige ambiance.

Sanne Kelderman:
Eén van onze gastvrouwen

Onze unieke Club.
Het is inmiddels alweer ruim 2 jaar geleden dat ik de
voorzittershamer van de BC heb overgedragen aan Piet
Krop. Het juiste moment om een stapje terug te doen.
De opstartfase was achter de rug en het voorzitterschap
viel niet meer te combineren met mijn werk.
Een aantal weken geleden werd ik
benaderd door Peter Klabbers, de
voorzitter van FC VVC. Of ik met de
overige Business Club bestuursleden
mee wilde denken over de voortgang
van de Business Club. Piet Krop
had aangegeven als voorzitter te
willen stoppen. Na een “brainstorm”
en het verzoek om weer wat voor
de Business Club te willen betekenen
in de rol als voorzitter heb ik de beslissing genomen om de draad weer
op te pakken. Ik wil hierbij Piet dan
ook bedanken voor zijn voorzitterschap van de afgelopen jaren en zijn
bijdrage aan het succesvol voortzetten van de Business Club.

Exclusieve
BC evenementen
seizoen 2016/17

FC VVC zoveel mogelijk ondersteunen.
We hebben een enthousiaste groep bestuursleden en een dito groep
leden waarvan ik er in de afgelopen dagen al weer een aantal heb gesproken. We zijn het er allemaal over eens dat “onze unieke Business
Club” een grote bijdrage levert aan het succes van FC VVC. En dat de
functie van de Business Club binnen FC VVC, maar ook in de regio,
nog belangrijker wordt.

De Business Club organiseert ieder seizoen een
aantal mooie evenementen. Deze evenementen
zijn exclusief voor leden. Zet u de data alvast in
uw agenda?

De club wil naar hoger niveau. Wij als Business Club willen dat ook.
De komende weken gaan we bekijken op welke manieren we de leden
meer met elkaar in contact kunnen brengen, hoe we de inzet en betekenis van de Business Club verder kunnen vergroten en inventariseren
wat de leden van ons als Business Club verwachten. Tevens willen we
de samenwerking met de sponsoren van FC VVC gaan intensiveren.
We hebben allen maar één doel; FC VVC waar mogelijk te ondersteunen.

Om te beginnen organiseren wij:

17 december 2016
FC VVC Business Netwerk Borrel.
Een gezellige netwerkavond in ons eigen clubhuis.

Begin 2017 volgt het traditionele
Business Club Gala.
Later in het seizoen dan u van ons gewend bent
maar zeker niet te missen!
De FC VVC Business Club organiseert naast
bovengenoemde evenementen later in het seizoen
nog een aantal andere evenementen voor haar
leden. Tijdens de evenementen komt u snel en
gemakkelijk in contact met andere leden van
de BC. U ontvangt voor ieder evenement bijtijds
een persoonlijke uitnodiging met meer informatie.
Uiteraard bent u bij iedere thuiswedstrijd
van FC VVC 1 van harte welkom in onze prachtige
Business Club ruimte!

Volop leuke activiteiten.
Voor u als lid zijn er uiteraard weer
een aantal leuke activiteiten.
Als eerste onze eindejaarsborrel op
17 december, waar we dit keer ook
sponsoren en hun partners voor
hebben uitgenodigd. In februari
2017 ons gala, waar we dit keer het
thema Valentijn voor hebben gekozen
hebben. En eind van het seizoen de
BBQ! Natuurlijk is op de zaterdagen
dat het eerste elftal thuis speelt, de
Business Club geopend voor een
hapje en een drankje.
Ons eerste elftal is dichterbij het kampioenschap dan ooit, laten
wij als Business Club daarvan profiteren en hen ondersteunen. Dan
wordt de eind bbq in ieder geval een fantastisch kampioensfeest!
Gerard ter Haar
Voorzitter Business Club FC VVC
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Business Club
belangrijke
sportieve steun.
Beste BC leden,
Het seizoen is al weer een paar maanden
oud en de selectie van FC VVC is bezig aan
een sportief uitstekend seizoen. Promotie,
liefst door het kampioenschap, is de duidelijke ambitie. FC VVC 2 begon het seizoen
goed, een paar lekkere overwinningen en veel
doelpunten.Twee A-junioren hebben gedebuteerd in 2. Ook één van de doelstellingen
van de club: jong talent laten doorstromen.
Doelstelling en plannen Business Club
De doelstelling van de Business Club is de
totale club te ondersteunen met een extra
focus op de selectie. Daarnaast is de BC
zaterdag een ontmoetingspunt voor de BC
leden. Onder het genot van een drankje
en hapje de wedstrijden bekijken.
Ook dit seizoen staan er weer een aantal evenementen op de agenda. Het jaarlijkse Gala
met de verkiezing van de Talent van het jaar,
staat rond Valentijnsdag gepland. Een mooie
wedstrijd bezoeken met leden en sponsoren
is ook altijd een hoogtepunt. Rijnsburgse
Boys, Volendam, SVL, mooie BC reizen.
Het BC team bestaat uit Gerard ter Haar,
(voorzitter), Joost Verdonk, Wim Kroes en
Marianne Vlak. Samen zijn zij de stuwende
krachten van de BC. Ik ben trots op ze! Laten
we er weer een mooi seizoen van maken.
Kampioensfeest FC VVC?
We zijn volop bezig met de nieuwe plannen
van het seizoen. Het gala, bezoeken van
een wedstrijd, netwerkbijeenkomsten en het
presenteren van nieuwe BC leden. We willen
graag met u van gedachte wisselen over
hoe de BC FC VVC verder kan ondersteunen.
En het zou toch prachtig zijn om dit seizoen
af te sluiten met een kampioensfeest en
promotie van FC VVC!
Peter Klabbers
Voorzitter FC VVC

Business Club verwelkomt nieuwe hoofdsponsor van FC VVC als lid.

Brian IJzebaart van Loogman Carwash BV.

‘Beter voetbal’
brengt FC VVC
hogerop.

Ook dit seizoen heeft de Business Club een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.
Zo is Brian IJzebaart namens Loogman Carwash BV lid geworden. Brian is geen
onbekende op de club. Sinds de F-jes speelt hij voetbal bij de club. Ook trainde hij de
afgelopen drie jaar de D1 jongens. Dit seizoen is hij gestopt met voetballen bij FC VVC.
Niet zonder reden, Brian loopt stage bij Feyenoord in Rotterdam! Gelukkig klopt zijn
VVC hart door. Hij zet zijn betrokkenheid bij onze club voort door sponsor te zijn.
En niet zomaar een sponsor!

‘FC VVC heeft een
hoge gunfactor.’

Loogman heeft zich een paar weken geleden als hoofdsponsor verbonden aan de club voor een periode van
drie jaar. ‘Dat begon allemaal op Koningsdag’, vertelt Brian IJzebaart. ‘Mijn vader kwam George Borst tegen in
het feestgedruis en natuurlijk ging het gesprek binnen no-time over FC VVC.’ Al gauw werd duidelijk dat de
club een nieuwe hoofdsponsor zocht.

U heeft in het voorwoord van onze voorzitter al kunnen lezen wat de hoofddoelstelling
van de Business Club is. Namelijk het ondersteunen van de club. De club kiest voor
‘Beter Voetbal’ en dat is een doelstelling waar de Business Club helemaal achter staat!
Wij maken graag van de gelegenheid gebruikt om u, als lid van de Business Club,
kort te informeren over de keuze voor ‘Beter Voetbal’.

Hoofdsponsor Loogman
FC VVC heeft een hoge gunfactor, zowel bij mijn vader
als bij mij. Wij waren het er dan ook zo over eens dat we
- met Loogman - de komende jaren de hoofdsponsor van
FC VVC wilde zijn. En dat is wel goed te zien,’ lacht Brian.
‘De borden, vlaggen en dug-outs zijn geplaatst en het
kleurt Loogmanblauw op de club.’

Business Club
•

•

•

Op Technisch gebied werkt FC VVC sinds dit seizoen
volgens de AJAX Online leerlijnen. Dit betekent
kortweg dat iedereen op zijn eigen niveau trainingen
krijgt, erop gericht onze spelers individueel beter
en sterker te maken.
Al onze jeugdelftallen worden getraind door gekwalificeerde trainers. Of in het bezit van een KNVB
diploma, dan wel opgeleid binnen onze eigen
vereniging en geholpen door het “Train de Trainer”
programma van AJAX Online.
Voor onze seniorenselectie hebben we een trainer
aangetrokken met een Oefenmeester deel 1 diploma
en een rijke ervaring in de hoofdklasse. Hij moet in
staat zijn om onze ambities, om op korte termijn
hogerop te komen, gestalte te geven.

•

Op sportmedisch gebied dragen we zorg voor een
nog professionelere aanpak dan voorgaande jaren, en
hebben we met MeerMed een partner gevonden, waarbij AL onze spelers in goede handen zijn.

Het zal u duidelijk zijn dat FC VVC investeert in haar
leden zodat iedereen nog beter kan gaan voetballen!
Kortom; FC VVC kiest voor ’Beter Voetbal’ en dat ondersteunen wij als Business Club van harte.

“Al onze jeugdelftallen worden getraind
door gekwalificeerde trainers”

Brian vervolgt: ‘Als hoofdsponsor hoor je natuurlijk ook
lid te zijn van de Business Club. Ik ben zelf nog niet zo
vaak geweest omdat ik tegenwoordig veel bij Feyenoord
te vinden ben. Ik vind het wel een mooi initiatief en ik
ga mijn best doen om af en toe bij de activiteiten van de
Business Club te zijn. Ik heb gehoord dat die steevast
heel gezellig zijn!’

Loogman wasstraten
Brian is in 2007 in het bedrijf gekomen en werkt veelal
op de vestigingen in Rotterdam, Nieuw-Vennep of
Hoofddorp. Af en toe is hij ook te vinden in Aalsmeer.
Kijk voor meer informatie op www.loogman.nl
Brian IJzebaart, bijzebaart@loogman.nl

Loogman is vooral bekend van 8 succesvolle wasstraten
in Aalsmeer, Amsterdam, Almere, Hoofddorp, Lelystad,
Nieuw Vennep, Rotterdam en Utrecht waar dagelijks heel
wat schone auto’s van tevreden klanten de kettingbaan
afrollen. Loogman Carwash blijft zich ontwikkelen door
nieuwe technieken toe te passen, creatieve ideeën om
te zetten in praktische oplossingen en vooral goed te
luisteren naar de wensen van de klant.

Professionele organisatie
Loogman is uitgegroeid tot een professionele organisatie
waarbij ruim 300 medewerkers dagelijks deel uitmaken
van het reilen en zeilen van het bedrijf. De vooruitstrevendheid van Loogman heeft ervoor gezorgd dat naast
de wasstraten en hun innovatieve tankconcept er inmiddels ook een HuurEenBox Self-Storage, een Golfcentrum
(www.amsteldijk.nl), FEBO, Jumpstart en een restaurant
(www.brasserie10.nl) als bedrijfsonderdelen aan de
Loogman Groep zijn toegevoegd.

Hoofdsponsor voor de jeugd: Clean Trend BV - schoonmaak- en glazenwassersbedrijf:

‘Wij zijn lid geworden van
de Business Club om ook op die
manier wat te doen voor de club.’

“Wij zijn natuurlijk
allereerst voor
de gezelligheid
lid geworden.”

Luis en Astrid Trenidad, eigenaren van Clean Trend, zijn voor het derde jaar lid van
de Business Club en sinds dit jaar hebben zij zich ook voor drie jaar als hoofdsponsor
voor de jeugd verbonden aan onze club. Door deze sponsoring kan de club de
volgende stap zetten in het realiseren van de ambities! Tijd om eens wat meer te
weten te komen over deze bijzondere sponsor.

Drie vragen aan Drukkerij van Hulzen.

Astrid vertelt: “We zijn bij FC VVC gekomen omdat
Jay, onze zoon, graag wilde keepen. Wij wonen zelf in
Zwaanshoek. De dichtstbijzijnde voetbalclub is BSM
Bennebroek maar daar kon hij niet keepen. We zijn toen
bij FC VVC gaan kijken en daar beviel ons de sfeer, het
complex en Jay kon er keepen.”

Gezellige sfeer
“Zo is het dus begonnen”, lacht Astrid. “Na een paar
jaar zijn we als ondernemer ook lid geworden van de
Business Club.” We vinden het leuk dat de Business
Club elke seizoen activiteiten organiseert. Wij proberen
er dan ook altijd bij te zijn.”

Clean Trend
Luis heeft 15 jaar geleden ‘voor de grap’ een glazen-was
klus overgenomen van iemand. Al gauw bleek dat zeer
goed te gaan en kwamen er meer en meer opdrachten
binnen. Inmiddels is dat ‘grapje’ uit gegroeid tot een
professioneel schoonmaakbedrijf met 25 personeelsleden
en een prachtig modern eigen kantoorpand in Hoofddorp.
Clean Trend heeft een diversiteit aan klanten; tandartspraktijken, apotheken, scholen, kinderdagverblijven en
natuurlijk diversen kantoorruimtes. Clean Trend biedt de
service die ervoor zorgt dat de klant en haar werknemers
in een prettige en schone omgeving kunnen werken.

En dat werkt positief in de relatie tussen onze klant en
hun personeel. Een prettige werkomgeving draagt bij aan
het bevorderen van de productiviteit.

Wat is jullie binding met FC VVC?

Waarom zijn jullie lid van de Business Club?

‘Ik heb een groot aantal jaren bij de senioren van SMS
gevoetbald.’ vertelt Ron van Hulzen. ‘Toen ik gestopt ben
met voetballen ben ik wel de vereniging blijven steunen
door sponsoring. Eerst shirt sponsoring voor een jeugd
elftal en natuurlijk heb ik ook m’n oude elftal voorzien
van kleding. Leuk detail’, lacht Ron en vertelt verder: ‘Het
eerste de beste jaar dat we zorgde voor shirtsponsoring,
werden ook beide gesponsorde teams kampioen!

‘Natuurlijk allereerst voor de gezelligheid! Veel kennissen
en oud teamspelers zijn nog steeds actief bij FC VVC,
daarom is het ook leuk om regelmatig aanwezig te zijn.
Naast dat er vrijwilligers nodig zijn, is de vereniging ook
afhankelijk van sponsoring. Toen de FC VVC Business
Club werd gestart, voor een nieuwe geldstroom binnen
de vereniging en de intentie om het eerste elftal naar
een hoger plan te krijgen, hebben wij daar direct “JA” op
gezegd. Mijn vrouw Claudia en ik zijn gelijk lid geworden
en gebleven.’

Na de fusie van SMS en Nieuw-Vennep zijn we op dezelfde voet verder gegaan en hebben we de sponsoring
uitgebreid met bordreclames langs de velden. Een leuke
manier om onze naam aan de club te verbinden!’

“Wij zorgen voor een schone en dus
prettige werkomgeving!”

‘We zijn vanaf 1 juni jl. verhuisd naar de Westpoort langs
de A5. Daar zijn we samen gegaan met een collega die
we al vanaf het prille begin kennen.
Door deze samenwerking is ons pakket uitgebreid met
groot formaat drukpersen, groot formaat printers, een
eigen sign-afdeling en een compleet CO2 neutrale
productie. We drukken nu uitsluitend nog met biologische
inkten en zijn FSC gecertificeerd. Door deze en nog vele
andere maatregelen dragen we ons steentje bij aan een
schoner milieu en kunnen we onze klanten optimale
kwaliteit en service bieden.’

Communicatie belangrijk
Astrid vertelt verder: “De communicatielijnen zijn kort
bij ons, ons personeel is goed opgeleid en zij spreken
allemaal de Nederlandse taal. Mede hierdoor verloopt
de communicatie op de werkvloer met de klanten prima.
Ieder heeft zijn vaste werkplek/object. Hierdoor heeft de
klant vrijwel altijd de zelfde persoon die de schoonmaakwerkzaamheden voor verricht en niet steeds een wisselend gezicht. En dat wordt als heel fijn ervaren.
Wij werken niet met standaard schoonmaakprogramma’s
maar maken deze voor onze klanten op maat. Wij stellen
hoge eisen aan de diensten én producten die we gebruiken
en leveren. Ons doel is een goede samenwerking op basis
van vertrouwen zowel als ondernemer met onze klanten
als ook als sponsor met FC VVC.”
Kijk voor meer informatie op www.cleantrend.nl
Telefoon 023 584 12 05 of mail naar info@cleantrend.nl

Jullie zijn met jullie bedrijf recentelijk verhuisd,
kun je daar wat over vertellen?

Drukkerij van Hulzen maakt handels- en reclamedrukwerk
voor het midden- en kleinbedrijf. Dat ons drukwerk van de
hoogst haalbare kwaliteit is, vinden wij vanzelfsprekend.
Daarnaast bieden we een totaalpakket, dat het hele
traject van ontwerp tot afwerking bestrijkt. Het totaalconcept spreekt onze klanten enorm aan.
Kijk voor meer informatie op www.vanhulzen.net
Telefoon 023 565 36 61 of mail naar ron@vanhulzen.net

FC V VC selectie seizoen 2016 - 2017
FC VVC Selectie gaat voor kampioenschap.
Het eerste speelt in een rommelige competitie dit jaar. Allereerst
bestond de afdeling uit 13 teams, waardoor er dus regelmatig
een “vrije” zaterdag zou zijn. Toen wisselden Zevenhoven en
Kagia van 3e klasse B en tot overmaat van ramp trok ook de
Koninklijke HFC zich - nog voor de eerste competitie wedstrijd
was gespeeld - terug. Zo hebben we naast de reguliere inhaalen beker (vrije) zaterdagen, ook nog eens de verplichte zaterdag
vrij vanwege het oneven aantal teams bij aanvang én daar
bovenop dus nog de vrije KHFC wedstrijddagen. Geen ideale
situatie, maar we moeten ermee leren omgaan.
Zo kan het dus gebeuren er op moment van schrijven teams
zijn die al 11 wedstrijden hebben gespeeld, terwijl ons
eerste op 9 uitgespeelde duels staat. Ook een geblesseerde
scheidsrechter in de rust bij VEW op 20 september, noopt
ons om de tweede helft pas op 21 januari 2017, in Heemstede,
uit te spelen. Los van de stand, zijn dus ook de periode-

standen tot op heden uiterst onoverzichtelijk en de vrees lijkt
gerechtvaardigd dat dit de hele competitie zal aanhouden.
Bij het ter perse gaan van dit blad staat het team van
Rini van Roon echter bovenaan en worden de titelaspiraties
door goede overwinningen met zeer goed en volwassen spel
kracht bijgezet. Helaas worden dan weer punten gemorst
tegen subtoppers, waardoor het ongemeen spannend blijft
in de 3e klasse B.
Het tweede elftal onder leiding van Rick van IJzendoorn,
wisselt prachtige wedstrijden en dito overwinningen af met
inspiratieloze verliespartijen en houdt zich voorlopig op in
de middenmoot van de Reserve 2e klasse A.
De selectie is met het vertrek van een aantal spelers smaller
dan vorig jaar, maar is fysiek verder en ook meer volwassen.
We hebben van een aantal spelers afscheid moeten nemen

afgelopen zomer, maar gelukkig zijn een aantal nieuwe
gezichten de selectie komen versterken:
Yorbin den Ouden en Jeffrey Wannee (allebei terug van weggeweest), Jesse van Wees, Jasper de Bie, Ibrahim El Ahmadi,
Ralph Noordam, Iwan Vincentie en Elroy Knol, zijn een meer
dan waardevolle aanvulling van de groep. Daarnaast hoopt
Dennis Oolbekkink - na ruim anderhalf jaar revalidatie - na
de winterstop ook weer zijn opwachting te kunnen maken in
de selectie.
Volgens Rini en Rick is de groep verder dan vorig jaar en
moet het met name voor het eerste nu eindelijk maar eens
gebeuren. Niet mikken op promotie via de nacompetitie,
maar via het fel begeerde kampioenschap, moet de weg naar
de 2e klasse gevonden worden.
Het afgelopen jaar werd het eerste met een record aantal
punten nog geen kampioen en moest in de nacompetitie in
een tweeluik met Hellas Sport uit Zaandam uitgevochten
worden wie door kon. Dat werd dus uiteindelijk beslist in

twee zinderende wedstrijden in het voordeel van de Zaandammers en weer was FC VVC een ervaring rijker, maar een
illusie armer.
Dit jaar viel vooral op hoe professioneel er vanuit teamtactisch opzicht tegen de te kloppen ploegen werd gespeeld.
Eerst werd BlauwWit-Beursbengels thuis redelijk kansloos
met 2-0 terug naar Amsterdam gestuurd, waarna ook Kagia
in Nieuw-Vennep met 4-1 aan de zegekar werd gebonden.
Het meeste indruk maakte misschien wel de wedstrijd in en
tegen Zandvoort, waarbij ook het collectief zegevierde en
FC VVC met een verdiende 0-3 overwinning thuis kwam.
Tegen het altijd lastige ASV Arsenal uit Amsterdam, werd
begin december in Amsterdam ook nog een nipte
overwinning behaald!
De weg is nog lang, maar de vooruitzichten zijn goed. Als
de selectie fit blijft in de tweede seizoenshelft kunnen er nog
mooie dingen gaan gebeuren aan de Montreallaan!
Arie-Jaap van Rijn

FC VVC is trots op zijn hoofdtrainer.

Rini van Roon, hoofdtrainer.

in de kinderopvang werkt in Haarlem. En twee prachtige
kinderen. Een zoon van 24 die (helaas?) weinig van voetbal wil weten, maar meer de DJ kant op wil in de muziek.
Dan nog een heerlijke dochter van 11 die fanatiek aan
Streetdance doet.” Dus ook daar is hij regelmatig
coachend te vinden.

Rini van Roon - officieel Marius van Roon - is geboren op 24 januari
1961 in Haarlem. Een stad die hij in vele opzichten trouw is
gebleven, want hij woont er nog steeds met zijn gezin. Haarlem loopt
sowieso als een rode draad door het leven van het voetbaldier.
Lange loopbaan in de voetballerij.
Hij begin al op zijn 8e met voetballen bij DIO en verkast
later naar EDO. Vandaar naar de jeugd van AJAX, het
eerste in 1980 en via avonturen bij PEC, Lierse SK,
RW-Oberhausen, komt hij op zijn 26e weer in het Noord
Hollandse terecht waar Haarlem, AZ en Telstar van zijn
scoringsdrift mogen profiteren. In 1997 stopt hij met
Betaald Voetbal en wordt op zijn 36ste door zijn oude
club EDO in de armen gesloten. Zo is de cirkel ook
voor hem weer rond!
Voor een nadere kennismaking togen wij naar de
Montreallaan op een dinsdagavond in november, waar
Rini voor aanvang van de selectietraining ons opwacht.
Op de vraag wat hem het meeste is bijgebleven van zijn
profcarrière, hoeft hij niet lang na te denken. “Het feit dat
je jongensdroom uitkomt, en je bij AJAX gaat spelen.
Dat is verreweg de mooiste periode geweest, ook al was
het maar twee jaar. Dat gevoel zal me altijd bijblijven”.
Het blijkt een roemruchte periode als profvoetballer.
Trainers als Dick Advocaat, Cor Brom, Johan Boskamp,
Piet Schrijvers, Gerard van der Lem en Leo Beenhakker
passeren de revue.

Gescout door Sjaak Swart.
Hij vervolgt: “Ook het feit dat je als 18 jarig jochie
gescout word door Mister AJAX - Sjaak Swart - of je een

proeftraining mee wil doen bij AJAX in de Meer. Dan
sta je daar tussen grootheden als Søren Lerby, Frank
Arnesen, Peter Boeve, Piet Schrijvers, Tscheu la Ling,
Simon Tahamata. Onvergetelijk gewoon!”

Tegen Heracles scoorde Rini een fantastische goal.
Daarnaast zijn wij natuurlijk benieuwd, wat dan zijn mooiste
doelpunt is geweest. Aangezien er geen YouTube was in
die tijd, lastig zat. Maar Rini beschrijft de goal precies:
“Het was een wedstrijd van AZ tegen Heracles thuis.
Als diepe spits werd ik ook vaak van achteruit gezocht.
Zo ook nu, toen een lange bal van onze rechtsback werd
doorgekopt door mij en via een één twee combinatie weer
bij mij terug kwam. Ik stond schuin voor de goal op de
rand van het zestienmetergebied en met een heerlijk
stiffie - al zeg ik het zelf - kon ik de keeper verrassen!”
Op de vraag of er nog dingen buiten het voetbal bestaan,
blijft het even stil. Maar natuurlijk is Rini een vertrouwd
gezicht in Uithoorn, waar hij nu fulltime postbesteller is.
Daarnaast kan hij ontspannen, door in de vrije tijd
voetbal te kijken. Ook op zondag, maar nooit zonder een
idee in het achterhoofd te hebben, wat hij zou kunnen
gebruiken voor de club, FC VVC in dit geval!
Toch willen we weten of hij nog iets uit zijn privé leven wil
delen: “Getrouwd met Diane, die als parttimer al 17 jaar

Voorstander van clubcultuur.
Ten slotte willen we weten wat hij voor beeld heeft bij
FC VVC na een paar maanden aan de Montreallaan te
hebben gewerkt. Rini geeft aan buitengewoon content te
zijn met de organisatie die staat rondom de selectie en
verder door de club heen. Ook de beschikbare faciliteiten
bevallen hem, al is er kritiek op de kunstgrasvelden,
maar daarin staat hij niet alleen. De randvoorwaarden
zijn er om de club vooruit te stuwen en ook is hij blij dat
er moeite wordt gedaan om voor de spelers deze randvoorwaarden ook zo te organiseren, dat het aantrekkelijker
is om bij de club te blijven.
Maar tegelijkertijd geeft hij ook aan, dat om de tweede
klasse te halen - en daarin te blijven - er wel een structurele kwaliteitsinjectie nodig is. Zonder daarmee de
clubcultuur te willen verloochenen, want hij is een groot
voorstander van de heersende verenigingscultuur en de
doorstroming van eigen jeugdspelers. Er is heel veel
talent en potentieel binnen FC VVC, maar die moeten
een paar jaar rijpen. En die tijd - die paar jaar - is er
nauwelijks, volgens hem.
Daarom pleit hij ervoor om op korte termijn een paar
spelers op belangrijke posities erbij te halen, al is het
moeilijk genoeg om spelers te porren voor het spelen in
de 3e klasse. Dit ondanks de herhaaldelijk uitgesproken
en geëtaleerde ambities van FC VVC.

Oefenmeester 1, 2 en 3.
Na de actieve loopbaan als prof wordt er nog even afgebouwd bij EDO alvorens het trainersvak ter hand wordt
genomen. Tijdens de actieve carrière is het diploma
Oefenmeester deel 3 en deel 2 al binnen gehaald.
Op zijn 36e is ook Oefenmeester deel 1 in de pocket
en begint hij met het trainen van de EDO D-junioren. Al
snel traint hij de hoofdmacht van EDO en wordt na vier
jaar binnengehaald als assistent coach bij Haarlem BVO.
Dat doet hij 4 jaar. Daarna nog trainer bij Telstar en de
selectie onder 15 aldaar, alvorens hij voor 6 jaar naar de
amateurs van Abcoude vertrekt. En niet zonder succes.

Business Club doet erg veel voor FC VVC.

Overstap van BVO naar de amateurs.
Op de vraag waarom de overstap werd gemaakt van een
BVO naar de amateurs, is Rini resoluut: “Daar waren
twee redenen voor. Ten eerste was de situatie bij de Post
zorgwekkend. Een groot aantal part timers werden ontslagen in die tijd, en toen mij een full time dienstverband
werd aangeboden, greep ik dat met beide handen aan.
Dat bracht een stuk rust in ons leven, maar daarnaast
ambieerde ik het meer, om als eindverantwoordelijke
voor een groep te staan, dan als assistent. Dat kon bij de
amateurs eerder. En zo kon het gebeuren dat ik in 2008
hoofdtrainer werd bij FC Abcoude.”

Aan het eind wil Rini - bevlogen en begaan als hij is - nog
iets kwijt over de Business Club van FC VVC:
“Prachtig dat het er is en er gebeuren zeker hele goede
dingen. Ik wil de Business Club ook meer betrekken bij
het eerste, meer binding creëren. Zo zal in de nabije toekomst iemand van de Technische Staf een korte presentatie geven in de BC aangaande de te spelen wedstrijd.
De te volgen tactiek, analyse tegenstander en strijdplan
zullen dan aan de orde komen!” (Bij voldoende belangstelling wil ik zelfs ook nog wel levend bewijs laten zien van
een aantal van de 188 doelpunten die ik in 382 wedstrijden
als betaald voetballer heb gemaakt, hahaha)
Om 20:00 uur worden we vriendelijk verzocht de kleedkamer te verlaten en plaats te maken voor de rest van
de Technische Staf om de aanstaande training voor te
bereiden. Er gaan nog mooie dingen gebeuren aan de
Montreallaan.

Arie-Jaap van Rijn
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Addition BV Robert Peters

Installatiebedrijf Dijksterhuis André Derks

Addition BV is een bureau voor ontwerp, technische realisatie, engineering en uitvoering van o.a.
interieurs voor kantoor, winkel en woning, beurs stands, (TV) decor evenement design en inrichting,
opslag en afvalverwerking van uw stand, decor of andere goederen, specials en decoraties.

Deskundig, allround installatiebedrijf, tot de werkzaamheden behoren o.a.: centrale verwarming,
onderhoud CV, loodgieterswerk, sanitair, dakwerk, zonnestroom, riolering. Servicegericht en ervaren!

HOOFDWEG OOSTZIJDE 1060, 2152 LN, NIEUW-VENNEP (BEZOEK ALLEEN OP AFSPRAAK)

RIJKSSTRAATWEG 66, 2241 BW, WASSENAAR. T 070 511 01 06 GRENADIERSPOORT 16, 2152 EE, NIEUW VENNEP

T 023 565 11 93 - M 06 524 271 16 - INFO@ADDITION.NL - WWW.ADDITION.NL

T 025 270 25 11 - ANDRE@DIJKSTERHUISBV.NL - WWW.DIJKSTERHUISBV.NL

Ippel Consulting Niels Ippel

Veenex Wim Wesmaas

Senior HR Analyst en Microsoft Excel specialist met ruime corporate ervaring in verandertrajecten
en organisatie transformaties bij globale spelers als ING, ABN AMRO en Liberty Global. Breed
inzetbare professional met Can Do-mentaliteit, commercieel inzicht en creatief denkvermogen.

Veenex Buigmachines in Nieuw-Vennep is een uitstekende keuze wanneer u op zoek bent naar
metaalbewerking machines of buigmachines! Buigmachines, Veenstra buigmachines, Doorn
Buigmachines, Draad buigmachines, Hydrobend, Dorobend en Flexobend.

VENNEPERWEG 669 | 2152 CD NIEUW-VENNEP

VOOR MEER INFORMATIE: T 025 267 57 35 - INFO@VEENEX.NL

T +31 6 47 46 48 24 - NIELS@IPPEL.CONSULTING - WWW.IPPEL.CONSULTING - WWW.LINKEDIN.COM/IN/NIELSIPPEL

VEENEX, ROGGESTRAAT 9, 2153GC, NIEUW-VENNEP

BEMA Reuben Lange

Drukkerij van Hulzen Ron van Hulzen

Waar standaard en confectie niet toereikend is, is BEMA uw ideale partner. Ongeacht of het nu
om de inrichting of aanpassing van een bestaande ruimte gaat, of een totaalconcept voor
nieuwbouw, met ons specialisme bereikt u altijd uw doelstellingen.

Drukkerij van Hulzen maakt handels- en reclamedrukwerk voor het midden- en kleinbedrijf. Drukwerk
van de hoogst haalbare kwaliteit, dat is vanzelfsprekend. Daarnaast bieden zij een totaalpakket, dat
het hele traject van ontwerp tot afwerking bestrijkt. Het totaalconcept spreekt klanten enorm aan.

VLASSTRAAT 4, 2153 GA, NIEUW-VENNEP
T 0252 675 592 - INFO@BEMA-INTERIEURBOUW.NL - WWW.BEMA-INTERIEURBOUW.NL

DONAUWEG 2C, 1043 AJ AMSTERDAM
T 023 565 36 61 - F 023 565 53 66 - INFO@VANHULZEN.NET - WWW.VANHULZEN.NET

Ab InBev Nederland NV Jeroen Passchier

EversPartners Industrie BV Piet krop

AB InBev is een grote brouwer met (inter)nationale merken als Budweiser, Beck’s en Stella Artois,
Jupiler, Hertog Jan, Dommelsch, Leffe, Hoegaarden en Beck’s. In Nederland heeft AB InBev een
brouwerij in Dommelen (De Dommelsche Bierbouwerij) en Arcen (De Hertog Jan Brouwerij).

Ingenieursbureau dat op een persoonlijke en creatieve manier omgaat met vraagstukken op
het gebied van retail, techniek, funderingsherstel, woningbouw, BIM, vastgoed, industrie, beheer en
onderhoud en andere bouw gerelateerde onderwerpen. Kennispartners met pragmatische inslag.

POSTBUS 3212, 4800 MA, BREDA - T 076 760 22 03 (BESTELLINGEN/LEVERANTIES)

LEIDSEVAARTWEG 1, 2106 NA HEEMSTEDE

T 076 525 38 00 CUSTOMER SERVICE CENTER - TELESALES.WEST@AB-INBEV.COM - WWW.AB-INBEV.NL

T 025 128 47 00 - INFO@EVERSPARTNERS.NL - WWW.EVERSPARTNERS.NL

Wim Kroes Vormgeving Wim Kroes

Griffione Consulting Jeroen Griffioen

Communicatiebureau voor reclame en grafische vormgeving. U kunt voor elke communicatievraag
bij ons terecht: of u nu een advertentieconcept nodig heeft, een ontwerp voor uw huisstijl of ondersteuning wilt bij een brochurelijn. We houden van korte lijnen waardoor we alert kunnen reageren.

Griffione Consulting offers consultancy services on the common ground of HR (Cloud), Payroll and
related IT in general and especially in HR & Payroll BPO and HR Transformation. Griffione Consulting
is the ideal partner for supporting the improvement of your human capital services with e-HRM,
Management information and HR Analytics.

PAPAVERSTRAAT 27, 2153 BB, NIEUW-VENNEP
T 06 542 552 92 - WIM@WKVORMGEVING.NL - WWW.WKVORMGEVING.NL

T 06 215 341 58 - JEROEN@GRIFFIONE.NL - WWW.GRIFFIONE.NL - WWW.LINKEDIN.COM/IN/JEROENGRIFFIOEN

TeamQ14 Peter Klabbers

Gromax Piet van Maris

TeamQ14 zorgt dat talent en ervaring worden gecombineerd. Op zoek naar talent?
Gemotiveerde Q1-ers. In eerste instantie kennis en ervaring nodig? Onze Q4-ers wijzen de weg.
Samen vormen zij het perfect team! TeamQ14.

Verhuur van onbemand grondverzetmaterieel van 1 tot 10 ton. Jonge professionele machines die
gericht zijn op efficiënt en rendabel gebruik. Tegen marktconforme prijs, korte of lange termijnhuur,
desgewenst met roetfilter, overdruk of vonkenvanger. 24/7 service en kennis van het materieel.

BURGEMEESTER PABSTLAAN 10E2, 2131 XE HOOFDDORP

MARKWEG 51, 2153 PG, NIEUW-VENNEP

T 06 534 988 81 - PETER@TEAMQ14.NL - WWW.TEAMQ14.NL

T 025 262 40 04 - F 025 262 50 97 - NIEUWVENNEP@GROMAXWEST.NL - WWW.GROMAXVERHUUR.NL

Autobedrijf Dirk Barten Riepke Hollander

Keurslagerij Oudshoorn Remco Oudshoorn

Autobedrijf Dirk Barten BV is Hyundai dealer met vestigingen in Alkmaar, Amsterdam (West en
Zuidoost), Heerhugowaard, Hoofddorp en Zaandam. Wij zijn hèt vertrouwde adres voor alle Hyundai
modellen en betrouwbare occasions. Missie: topkwaliteit leveren voor een redelijke prijs!

Keurslagerij Outshoorn is al meer dan 50 jaar een begrip in Nieuw-Vennep. Wij staan bekend om
onze eigengemaakte producten. Van rookworst tot onze overheerlijke erwtensoep, die dagelijks vers
wordt gemaakt. Maar ook voor salade-, gourmet- of hapjesschotel kunt u bij ons terecht.

OPAALLAAN 8, 2132 XT, HOOFDDORP

DE SYMFONIE 53, 2151 ME, NIEUW-VENNEP

T 023 563 04 25 - INFO@DIRKBARTEN.NL - WWW.DIRKBARTEN.NL

T 0252 672 239 - WWW.OUTSHOORN.KEURSLAGER.NL

Horesca Patrick van der Meer

Kooning Schiphol Gerard ter Haar

Horesca is een groothandel met een totaalpakket voor de horeca. Wij gaan voor kwaliteit in alle
opzichten. Al met al bieden we zo een compleet en eigentijds assortiment om van te smullen.
Een assortiment waarmee u als horecaondernemer het verschil kunt maken.

Groothandel voor de bouw en industrie. Bij Kooning vindt u op één adres - op Schiphol - alle soorten
gereedschappen, kleding, schoenen, sleutels, ijzerwaren en artikelen voor professionals in de bouw
en industrie. Topkwaliteit tegen scherpe prijzen!

VELPERENGH 2A, 3941 BZ DOORN

CATERINGWEG 7, 1118 AM , SCHIPHOL NOORD - OPEN VAN MA. T/M VR. VAN 07.00 TOT 17.00 UUR

T 06 50 94 84 1 - P.VANDERMEER@HORESCA-HORECAVO.NL - WWW.HORESCA.NL

T 020 406 60 66 - F 020 406 60 60 - E-MAIL: VERKOOP@KOONING.NL - WWW.KOONING.NL
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De Leden van de Business Club van FC VVC willen zich op deze pagina’s graag aan u voorstellen.

JAN© Accountants & Belastingadviseurs Jolanda van der Maden

Logisch Verzekerd Roy Mulder

JAN© zorgt dat ondernemers hun zaken op orde hebben op allerlei gebieden: administratie,
belastingen, personeel, salarissen, recht, overname en pensioen.
En JAN© gaat verder. Hij helpt ondernemers ook om hun doelen te bereiken.

Logisch Verzekerd is onderdeel van RMV-C. RMV-C staat voor Roy Mulder Verzekeringsoplossingen
& Consultancy. RMV-C is geen traditioneel tussenpersoon, maar online intermediair die zich
voornamelijk bezig houdt met het vergelijken en afsluiten van bedrijfsverzekeringen via internet.

RIJNSBURGERWEG 108, 2231 AG, RIJNSBURG

LEDEN 7, 2151 SB, NIEUW-VENNEP

T 088 220 22 00 - WWW.JAN.NL

T 023 711 04 66 - INFO@LOGISCHVERZEKERD.NL - WWW.LOGISCHVERZEKERD.NL

Multivos sport Leon van Dijk

Advies Combinatie V M P – Koophuis Makelaars Joost

Leverancier voor verenigingen, bedrijven, stichtingen en instellingen als het gaat om sportkleding/
artikelen, bedrijfs- en promotiekleding, bedrukkingen, reclameborden, merchandising en relatiegeschenken. Sportshirts, tassen, bekers, vaantjes etc. Een snelle levering, hoog service gehalte.

Allround verzekerings- en financieel adviesbureau. Behartigt de verzekerings- en financiële belangen
van bedrijven en particulieren. Een persoonlijke benadering en het opbouwen van een vertrouwensrelatie staan centraal. Koophuis Makelaars, professioneel en klantgerichte werkwijze!

VAN DER BURCHSTRAAT 36, 2132 RN, HOOFDDORP

SCHOOLSTRAAT 12, 2151 AA, NIEUW- VENNEP

T 023 561 46 47 - VERKOOP@MULTIVOSSPORT.NL - WWW.MULTIVOSSPORT.NL

T 025 267 55 90 - INFO@VMP-ADVIES.NL - WWW.VMP-ADVIES.NL

Loogman Carwash BV Brian IJzerbaart

Meer Med Clinic

Loogman heeft 8 succesvolle wasstraten, o.a. in Hoofddorp en Nieuw Vennep. Loogman Carwash
blijft zich ontwikkelen door nieuwe technieken toe te passen, creatieve ideeën om te zetten in
praktische oplossingen en vooral goed te luisteren naar de wensen van de klant.

Meer Med Clinic is hét sportmedisch centrum van Haarlemmermeer met sportfysiotherapeuten,
sportartsen, orthepedisch chirurgen en cardiologen. Zowel voor topsporters als voor recreatieve
sporters bieden wij het juiste advies en de juiste behandeling.

AALSMEERDERWEG 497, 1432 ED, AALSMEER

SPORTCOMPLEX KONING WILLEM-ALEXANDER, BENNEBROEKERWEG 800, 2134 AB, HOOFDDORP

BIJZEBAART@LOOGMAN.NL - WWW.LOOGMAN.NL

T 023 554 10 49 OF 023 555 52 90 - INFO@MEERMEDCLINIC.NL - WWW.MEERMEDCLINIC.NL

Verdonk

Toine van de Berg

P. Vonk Montage Patrick Vonk

Recycling.nl Eric Alders/Gerard Nijssen

P. Vonk Montage monteert allerlei soorten daglicht constructies. Glas, Lexan en Polycarbonaat. Wij
leveren en plaatsen nu ook alles op het gebied van glas. Vraag vrijblijvende een offerte aan.

Bedrijf uitgegroeid tot een van de toonaangevende partijen in de Randstad, actief op het gebied
van inzamelen en verwerken van vrijwel alle soorten secundaire grondstoffen. Primaire focus op het
gebied van de inzameling van papier, plastics, hout en groenafval.

ATHENELAAN 53, 2152 KL, NIEUW-VENNEP

NIJSSEN RECYCLING B.V., RIJNLANDERWEG 1427, 2153 KE, NIEUW-VENNEP

T 06 81 42 95 39 - VONK_PATRICK@GMAIL.COM - FACEBOOK: P. VONK MONTAGE

T 025 267 40 41 - F 025 268 96 27 - INFO@RECYCLING.NL - WWW.RECYCLING.NL

Meeús Marc Heisterkamp

Aspider Solutions / Tsunami BV Luis Carrera

Meeùs Bouw & Infra bekleedt een leidende en innovatieve positie als partner op het gebied
van risicobeheersing binnen de bouw- en infrabranche. Motto is naast de klant te staan!
Met goed advies een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van klanten.

Luis Carrera steunt FC VVC graag met zowel kennis als met zijn bijdrage aan onze Businessclub.
Hij is strateeg en een visionair en sinds kort betrokken bij FC VVC als Communicatieadviseur
Luis is CEO Europe bij Aspider Solutions. Hij is lid van de BC met Tsunami BV.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP MEEUS.COM/BOUWENINFRA
T 06 250 862 33 - MJC.HEISTERKAMP@MEEUS.COM

MARCOM@FCVVC.NL

SABA Benelux B.V. F. Sabanovic

Vleesschouwerij de Scharrelaer Pieter Modderman

Saba Benelux B.V. is gespecialiseerd in het uitzenden, detacheren en werven en selecteren van
geschikte gekwalificeerde kandidaten voor opdrachtgevers in alle sectoren en beroepsgroepen. Saba
Benelux biedt continuïteit en handelt volgens de richtlijnen van NBBU CAO, NEN 4400-1 en VCU.

De Scharrelaer, een begrip in Nieuw-Vennep en omstreken, is hét adres voor vlees en vleeswaren.
Sinds 1890 is de slagerij hier al gevestigd. De worstmakerij, waar alles op de ouderwestse wijze
wordt gemaakt is één van onze speerpunten net als bijvoorbeeld onze superieure kwaliteit rundvlees.

VENNEPERWEG 583, 2152 CC, NIEUW-VENNEP

HOOFDWEG 1336, 2153 LT NIEUW-VENNEP

T 025 262 04 03 - F 0252 620612 - F.SABANOVIC@SABABENELUX.COM - WWW.SABABENELUX.COM

T 025 267 22 42 INFO@DESCHARRELAER.NL - WWW.DESCHARRELAER.NL

Rob Blom Tuinen Rob Blom

Clean Trend BV Astrid en Luis Trenidad

Zoekt u een allround hovenier als het gaat om het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van uw tuin
of zakelijk terrein? Met meer dan 20 jaar ervaring en een professioneel team kunnen wij u veel werk
uit handen nemen. Van kleine onderhoudsklussen tot omvangrijke projecten..

Clean Trend is een schoonmaakbedrijf dat in en om de Haarlemmermeer hard aan de weg
timmert en bestaat 15 jaar. Samenwerken met Clean Trend staat garant voor een schone werkomgeving, korte lijnen en een goede communicatie.

WETERINGWEG 17A, 2155 MV, LEIMUIDERBRUG

JACOBUS SPIJKERDREEF 260, 2132 PZ, HOOFDDORP

T 017 250 77 16 - WWW.ROBBLOMTUINEN.NL

T 023 584 12 05 MAIL: INFO@CLEANTREND.NL - WWW.CLEANTREND.NL

Levelnext-ICT Hans Knibbe

Restaurant Orries eten & drinken Jordi Oudhuizen

Bedrijven zien vaak op het gebied van ICT door de bomen het bos niet meer. Hoe zit het met
mijn security? Dataopslag? Innovatie? Gebruik? Levelnext ICT is de helpende hand voor al uw ICT
gerelateerde zaken. Voldoet uw ICT wel aan de juiste verwachtingen? Wij zijn uw partner.

Restaurant Orries is trendy en eigentijds met een menukaart voor iedere trek. Borrel gezellig
aan onze bar en geniet daarna van de heerlijkste gerechten. Orries onderscheidt zich door echte
aandacht voor de gasten en en bij Orries wordt alleen gewerkt met echt verse producten.

VOOR MEER INFORMATIE OF EEN KENNISMAKING GESPREK:

VENNEPERWEG 481, NIEUW-VENNEP T 025 267 41 91 INFO@ORRIES.NL - WWW.ORRIES.NL

HANS KNIBBE T 06 301 400 11 - INFO@LEVELNEXT-ICT.NL - WWW.LEVELNEXT-ICT.NL

GEOPEND VAN WOENSDAG T/M ZONDAG VAN 16.00 TOT 23.00 UUR.

De Business Club heet
u van harte welkom.

Steun FC VVC, word lid van de enige echte Business Club van de Haarlemmermeer
en combineer sportief netwerken met gezelligheid in een prettige ambiance.
Meld u aan via businessclub@fcvvc.nl Of bel Gerard ter Haar: 06 109 147 22

Makkelijk scoren
met uw drukwerk.
WIM KROES VORMGEVING BV
Reclame I Ontwerp I Productie
Tel. 06 54 255 292 I www.wkvormgeving.nl
Speciale dank aan Arie Jaap van Rijn voor teksten en interviews.
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