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Zaterdag 2 juni 2018 Special

Steun je favoriete deelnemende club
Voor iedere startende deelnemer ontvangt de club € 5,00 in de clubkas

Voor meer informatie en inschrijvingen: www.fi etsenvoorjeclub.nl

Kijk op facebook, like en  volg  
VLS Fietsen voor je Club voor meer 
informatie en voorwaarden!

Win een weekend
GRATIS CABRIO RIJDEN

FIETS MEE EN WIN!

VV HEERJANSDAM

Kom fi etsen van club naar club... 

Vóór jouw Club!
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Uitgave en organisatie:
VLS Fietsen voor je Club
Middellijn 2
3335 KC Zwijndrecht
E. info@fi etsenvoorjeclub.nl

www.fi etsenvoorjeclub.nl

Volg ons op facebook!
www.facebook.com/
fi etsenvoorjeclub

Fotografi e:
V.V.G.Z
v.v. Heerjansdam
BVV Barendrecht
A.S.W.H.
sv Oranje Wit
Reclamestudio Baasimmedia

Oplage:
52.000 exemplaren

VLS Fietsen voor je Club is een uitgave 
van de Persgroep Nederland bv.
Aangeboden kopij en fotos kunnen zowel 
in de gedrukte als digitale uitgaven van 
de Persgroep Nederland bv.

© De Persgroep BV
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tel. 0180 – 610670
www.carnissemondzorg.nl

 info@carnissemondzorg.nl
Middeldijkerplein 16-18

2993 DL Barendrecht

Erg fijn om zo’n goede 

tandarts in de buurt 
te hebben waar ik 

direct terecht kan ; )
 

Bij Carnisse Mondzorg weten wij 
dat geen situatie dezelfde is. 

Wij zoeken daarom altijd eerst 
samen met u naar de optimale 
combinatie van de beste 
mondzorg, wensen en 
mogelijkheden passend bij uw 
persoonlijke budget

Kijk op onze website carnissemondzorg.nl 
om u direct in te schrijven of bel ons voor een vrijblijvend 
en kosteloos kennismakingsgesprek en een kijkje in onze 
praktijk waar wij werken volgens de hoogste kwaliteits-
normen voor onze behandelingen, hygiëne en het milieu. 
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010 - 767 05 75
kootprofessionals.nl
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Bij Auto Indumij

Renault CAPTUR 
Topdeals  
Al vanaf  

€ 17.190,-
www.ikwileencaptur.nl 

Ven2Cops hanteert een strikt anti-strijkstok beleid.
Alleen daardoor kunnen wij garanderen dat 100% van 
het ingezamelde geld ten goede komt aan ons doel 
en voor het welslagen van onze missie. De meest  
gehoorde kritiek op goede doelen acties is dat er 
geld aan de strijkstok blijft hangen. Terecht of niet 
maar dat maakt dat sponsoren huiverig om geld 
te geven. Wij maken geen of alleen strikt nood-
zakelijke kosten. Als er kosten gemaakt MOETEN  
worden, dan worden deze kosten door ons allen gedra-
gen en vaak betalen wij het uit eigen zak.  

Ieder jaar worden door leden van team Ven2Cops 
evenementen georganiseerd. Zoals in juni de “Ven-
2Cops-proloog”, een pelotonstocht van 100 km voor 
100 deelnemers. Deze tocht wordt begeleid door  
motorrijders, EHBO, reparatie-/bezemwagen en nos-
talgische politievoertuigen uit de Historische Collectie 
Politie-eenheid Rotterdam. De opbrengst van de Ven-
2Cops-proloog 2017 kwam ten goede voor Ride4Kids 
| Pyreneeën-challenge (Kinderen met een energie-
stofwisselingsziekte), “stichting Theater in Kinderzie-
kenhuizen” en “stichting Overleven met alvleesklier- 
kanker/support Casper”. 

In augustus de LingeWaal-tocht. Een tocht van 90 km 
met na 30 km een wielerontbijt op de Grote Markt te 
Gorinchem. Verder benefietdiners, de verkoop van  
wijnen en merchandise. Alleen om zoveel mogelijk geld 
bijeen te brengen voor het goede doel. 

Iedere week worden in Nederland, 1 à 2 kinderen  
geboren met een energiestofwisselingsziekte. Van deze 
kinderen sterft 50% voor de leeftijd van 10 jaar. 75% 
wordt nooit volwassen. Daarom zal Ven2Cops team  
van 12 t/m 14 september 2018 weer deelnemen aan 
de Ride4Kids | Pyreneeën-challenge, een persoonlijke 
uitdaging hardlopend of op de fiets. Over legendari-
sche bergen met namen als Col du Tourmalet, Col d’ 
Ausbisque en Hautacam.

Ven2Cops “Alles voor het 
Goede Doel”

Ven2Cops is powerend by Innovative Facility Solutions - www.ifs.nl

Het team Ven2Cops is in 2008/2009 
ontstaan uit politiemensen van de 
voormalige politieregio ZHZ (Zuid-
Holland-Zuid). Samen met collega’s 
van de voormalige politieregio 
Rotterdam-Rijnmond deed het team 
vanaf het begin (2009) al mee met 
het evenement “Ven2-4Cancer”.  

In verband met de fusie van beide 
politieregio’s bestaat het huidige 
team vooral uit politiemensen van 
politie-eenheid Rotterdam. 
Helaas was de 5e editie van de 
Ven2-4Cancer tevens de laatste. 
De Ven2Cops switchten toen naar 
het evenement “Ventoux3” t.b.v. 
stichting “STOPhersentumoren”. 

Het team was na 7x Mont Ventoux, 
hoe mooi ook, wel toe aan een nieu-
we sportieve uitdaging. 
Daarom werd in 2016 gekozen voor 
“Ride4Kids | Pyreneeën-challenge”. 
(www.ride4kids.nl)

Meer informatie over het team 
of sponsoring van het team:

 www.ven2cops.nl.
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TIPS •  De routes worden aangegeven d.m.v. 
bordjes 

•  Rij op de fi etspaden als dit wordt aange-
geven.

•  Bij de verenigingen zijn toiletten en 
     EHBO-posten aanwezig.

•  Houd je aan de verkeersregels. Je bent 
namelijk gewoon verkeersdeelnemer.

•  Voor alle deelnemers geldt: Ruim je eigen 
afval op. Afval hoort niet op straat. 
Neem je eigen afval mee naar huis 
of gooi het in een afvalbak. 
Zo blijft het parcours voor  
iedereen schoon en veilig!

Het Fietsen voor je club 
evenement belooft een ware 
happening te worden voor jong 
en oud. Tijdens de toertocht 
staan de vijf deelnemende 
voetbal-verenigingen centraal. 
Bij elke club is tijdens en na de 
toertocht een feest gaande en 
dus overal waar jij je stop(s) 
maakt val je met je neus in de 
boter…
Bij de startplaats krijgt iedere 
deelnemer een stempelkaart. 
Daarnaast zorgen wij voor 
begeleiders en verzorgers en is 
uiteraard de EHBO aanwezig.

Starttijden 
en startlocaties
Tussen 10.00 en 11.00 uur 
kun je bij jouw favoriete 
voetbalvereniging van start 
gaan. Wordt het een fi etstocht 
van 30 of 50 km? Het tempo 
is relaxed en onderweg kun  je 

stoppen bij de deelnemende 
clubs voor een hapje en een 
drankje.
Gezelligheid kent geen tijd 
maar zorg er wel voor dat je 
voor 16.30 uur weer terug bent 
op de plaats waar je gestart 
bent. Uiteraard gaat het feestje 

daarna nog gezellig door bij de 
club.

Je kunt starten vanaf:

•  V.V.G.Z
 Sportpark De Noord
 Noordpark 5 
 3332 LA  Zwijndrecht

•  v.v. Heerjansdam
 Sportpark De Molenwei
 Molenwei 1
 2995 BL  Heerjansdam

•  BVV Barendrecht
 Sportpark “De Bongerd”
 Dierensteinweg 6
 2991 XJ  Barendrecht

•  ASWH
 Sportpark Schildman
 Reeweg 75A
 3342 AA  Hendrik-Ido-

Ambacht

•  sv Oranje Wit
 Sportpark Stadspolders
 Nieuwe Noordpolderweg 1
 3312 AD  Dordrecht

Steun je club 
en doe mee!
Ga naar fi etsenvoorjeclub.nl en 
schrijf je in voor deze gezellige 
fi etstocht. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 7,50 euro per 
deelnemer, waarvan € 5,00 
naar de club gaat waar je start. 

Fietsen voor je club,
maar ook voor jezelf!!
Naast dat jouw favoriete club 
€ 5,00 ontvangt, maak je zelf 
ook kans op mooie prijzen. 
Iedere deelnemer krijgt bij 
de start een stempelkaart 
waarmee leuke prijzen zijn te 
verdienen. 

Win een gratis 
weekend cabrio rijden!
Maak jij tijdens onze tocht de 
mooiste, leukste, grappigste of 
meest bijzondere foto? 

Like onze pagina op Facebook, 
deel je foto en WIN een gratis 
weekend cabrio rijden met een 
Mercedes-Benz van Auto Wüst.

Reden genoeg om mee te 
fi etsen, wij verwelkomen je 
graag op 2 juni bij de start!

Kom fi etsen van club naar club... 
Vóór jouw Club!
Op zaterdag 2 juni 2018 is het zover, het regionale evenement: “VLS Fietsen voor je club”-
toertocht gaat dan van start. Vanaf vijf voetbalverenigingen in Drechtsteden kun jij starten met 
deze bijzondere fi etstocht. Zeker als jij het regionale voetbal een warm hart toedraagt moet jij 
erbij zijn.  Want van jouw € 7,50 inschrijfgeld gaat er maar liefst € 5,00 naar de clubkas van de 
voetbalvereniging waar jij start. Er zijn twee routes van 30 km uitgezet en een van 50 km.

Op 2 juni 2018 springt jong en oud op de fi ets
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Maak tijdens de fi etstocht de 
mooiste, leukste, grappigste
of meest bijzondere foto!

Van jouw € 7,50 inschrijfgeld 
gaat er maar liefst 

€ 5,00 naar de clubkas

VV HEERJANSDAM
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FIETSROUTES

STARTPLAATSEN
BARENDRECHT HENDRIK-IDO-AMBACHTZWIJNDRECHT DORDRECHT

VV HEERJANSDAM BVV Barendrecht
Dierensteinweg 6 
Barendrecht

A.S.W.H.
Reeweg 75b 
Hendrik-Ido-Ambacht

VVGZ
Noordpark 5 
Zwijndrecht

sv Oranje Wit
Nieuwe Noordpolderweg 1
Dordrecht

De omgeving van de Drechtsteden is met haar openheid, 
grazende koeien en haar vele beboomde weggetjes en dijken 
bij uitstek geschikt voor een mooie fi etstocht. Volop genieten 
van het prachtige Hollandse veenweidelandschap, weidena-
tuur, diverse recreatiegebieden en natuurlijk sfeervolle dorpen 
en een historische stad. En u hoeft uw omgeving niet alleen te 
verkennen.

Pak op 2 juni 2018 uw fi ets en fi ets mee. 
Met Fietsen voor je Club steunt u de voetbalvereniging 
waar u vandaan start.

Er zijn 3 routes uitgestippeld:

 50 km
 30 km
 30 km

HEERJANSDAM

.v. Heerjansdam
Molenwei 1
Heerjansdam

VV HEERJANSDAM

U fietst toch ook mee op zaterdag 2 juni?
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BVV Barendrecht 

v.v. Heerjansdam

Onze vereniging heeft momenteel 
naast 5 seniorenelftallen maar 
liefst 30 jeugdteams, waaronder 3 
meiden teams. Met recht is sprake 
van een bloeiende jeugdafdeling. De 
wedstrijden worden gespeeld op het 
fraaie sportcomplex De Molenwei.

Het ambitieniveau van ons 1e elftal, 
momenteel uitkomend in de eerste 
klasse KNVB, is om een gezonde en 
stabiele eersteklasser te zijn. We 
streven naar een herkenbaar team 
onder meer bestaande uit een harde 
kern van Heerjansdamse spelers. 
Het sportieve ambitieniveau vereist 
een gezonde doorstroming van de 
jeugd. Er wordt dan ook nadrukkelijk 
ingezet op opleiding van de jeugd 
met behulp van gediplomeerde 
jeugdtrainers.

Vrijwilligers en sponsoren zijn twee 

belangrijke kurken waar de vereni-
ging op drijft. Door de belangeloze 
inzet van vele vrijwilligers en de 
vrijgevigheid van sponsoren wordt 
de vereniging draaiende gehouden 
en worden vele werkzaamheden in 
eigen beheer uitgevoerd.

Respect en integriteit staan hoog in 
ons clubvaandel. Het beleid is erop 
gericht om een verenigingsklimaat 
te creëren waarbij ieder lid zich thuis 
voelt en in een veilige omgeving zijn/
haar sport kan beoefenen.

Het vlaggenschip van Barendrecht 
komt uit in de Tweede Divisie, het 
hoogste amateurniveau, waarin het 
wekelijks strijdt tegen topamateurs 
als Katwijk, Kozakken Boys en HHC 
Hardenberg. Sinds begin deze eeuw 
is Barendrecht ook in het vrouwen-
voetbal een speler van formaat. 
Samen met Excelsior Rotterdam 
speelt het dit seizoen in de Eredivisie 
Vrouwen. 

Met tientallen senioren, G-teams en 
jeugdteams is sportpark De Bongerd 
elke zaterdag afgeladen. Daarbij 
komen drie interne competities: de 
Renes 35+-competitie, de zaalcom-
petitie en de Champions League, voor 
de jongste BVV’ers.

Beroemd en geroemd is Barendrecht 
ook om het G-voetbaltoernooi. Vorige 
zomer was de club voor de 25e keer 
gastheer van deze unieke dag voor 

voetballers met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. Honderden 
spelers uit het hele land worden die 
dag  gecoached door hoofdtrainers 
van betaald voetbal clubs, de bonds-
coach reikt de medailles uit. 

Barendrecht beschikt tenslotte over 
een geweldig netwerk van begun-
stigers die uit clubliefde of zakelijke 
overwegingen de club ondersteunen. 
De Businessclub van meer dan 250 
leden behoort tot de grootste zakelij-
ke netwerken in de regio.

Voetbalvereniging Heerjansdam is een club met een 
rijke historie (o.a. landskampioen zaterdagamateurs 
in 1989). Prestatievoetbal en recreatief voetbal gaan 
bij ons hand in hand en versterken elkaar. Wij zijn een 
vereniging VOOR en DOOR leden.

Dat voetbal een sport is voor iedereen, komt goed tot 
uitdrukking bij BVV Barendrecht. De voetbalclub – één 
van de grootste van Nederland – telt meer dan 2.200 
leden, die dankzij de inzet van honderden vrijwilligers 
wekelijks op hun eigen niveau op De Bongerd acteren.

VV HEERJANSDAM

BVV Barendrecht
Sportpark “De Bongerd”
Dierensteinweg 6
2991 XJ  Barendrecht
T. 0180-613821
www.bvvbarendrecht.nl 

v.v. Heerjansdam
Sportpark De Molenwei
Molenwei 1
2995 BL  Heerjansdam
T. 078 - 677 19 83
www.vvheerjansdam.nl

V.V.G.Z.

Het eerste elftal staat onder leiding 
van trainer Danny Mulder en is dit sei-
zoen ingedeeld in de westelijk geori-
enteerde 1e klasse B. V.V.G.Z. heeft op 
dit moment maar liefst 7 senioren-, 
13 junioren- en 21 pupillenteams.

De Mp-afdeling, die inmiddels al 
meer dan 35 minipupillen herbergt, 
heeft een eigen competitie: de Jumbo 
Champions League. Een attractie op 
zich op de zaterdag!

Ook op het gebied van normen en 
waarden, en de waarborging van een 
sociaal veilige omgeving worden snel-
le en grote stappen gezet. V.V.G.Z. is 
zich zeer bewust van zijn belangrijke 

maatschappelijke functie, en probeert 
hier ook op dit vlak een steeds betere 
invulling aan te geven.

Onze basis is amateurvoetbal op 1ste 
klas niveau met zoveel mogelijk spe-
lers uit de eigen jeugdopleiding. On-
dersteund door een solide Technisch 
beleid, een helder Vrijwilligersbeleid, 
in een Veilig en Gezond sportklimaat, 
waarbij we Financieel in balans blij-
ven.

Bij onze Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht 
zijn we al bijna 90 jaar SAMEN Rood en Blauw. Bouwend 
op een rijk verleden werken we SAMEN aan een prach-
tige toekomst. De inzet van onze vrijwilligers onder-
streept het Rood Blauwe familie karakter.

V.V.G.Z.
Sportpark De Noord
Noordpark 5
3332 LA  Zwijndrecht
T. 078 - 612 81 93  
www.vvgz.nl

Ga fietsen voor je club.

www.autowust.nl, 
info@autowust.nl

Dordrecht, Oud-Beijerland, Hellevoetsluis

Je kunt in 3 regio’s tw Alblasserwaard 30 september 2017, 
Hoeksche Waard 5 mei 2018 en Drechtsteden 2 juni 2018.
Auto Wüst wenst je veel succes.

Ford Wensveen B.V.
Ohmweg 1
Alblasserdam
T. 078 - 691 39 22
www.wensveen.nl
info@wensveen.nl

De leukste nieuwtjes en 
verhalen uit jouw stad

indebuurt.nl

De leukste nieuwtjes en 
verhalen uit jouw stad

indebuurt.nl

Ga fietsen voor je club.

www.autowust.nl, 
info@autowust.nl

Dordrecht, Oud-Beijerland, Hellevoetsluis

Je kunt in 3 regio’s tw Alblasserwaard 30 september 2017, 
Hoeksche Waard 5 mei 2018 en Drechtsteden 2 juni 2018.
Auto Wüst wenst je veel succes.

Auto Wüst wenst 
de deelnemers 
veel plezier en 
succes!
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sv Oranje WitASWH

Het eerste elftal staat onder leiding 
van trainer Cesco Agterberg en 
komt uit in de derde divisie bij de 
zaterdagamateurs. De vereniging telt 
daarnaast nog acht seniorenteams, 
waarvan het tweede elftal al veel-
vuldig kampioen werd van de reser-
vehoofdklasse Zuid I, en een vetera-
nenteam. Voorts beschikt ASWH over 
een bloeiende jeugdafdeling met 
ruim vijftig jeugdteams, waaronder 
ook enkele meisjesteam, en nog een 
voetbalschool voor de allerjongsten. Wekelijks zijn er bovendien ‘oudere’ 

voetballiefhebbers actief op de vel-
den van ASWH. Iedere dinsdagavond 
wordt er fanatiek gespeeld in de 
35+-competitie. Deze zogenaamde 
‘Old Stars’ komen uit diverse gele-
dingen van de vereniging – jeugdtrai-
ners, ex-spelers van het eerste elftal, 
etc. – en van buitenaf. Zij koppelen 
sportiviteit aan gezelligheid. Dat 
doen ook de 60+-spelers in het Wal-
king Football team, die elke maan-
dagochtend samen deze bijzondere 
manier van voetbal beoefenen. 

De teams van Oranje Wit, prestatief 
en niet-prestatief, spelen op hoog ni-
veau. Het eerste seniorenteam speelt 
in de 1e klasse, de top van de junio-
ren - pupillen speelt op divisieniveau 
en de top van de E en F pupillen 
speelt op het hoogste niveau in de 
regio. Het huidige niveau van Oranje 
Wit is enerzijds een gevolg van de 
talentvolle spelers uit eigen kweek, 
maar is anderzijds een uitvloeisel van 
de sterke organisatie en de professio-
nele trainingsaanpak.

Het sportcomplex huisvest de voet-
bal, tennis- en biljartvereniging. Voor 
de voetbalvereniging zijn 7 velden 
(waaronder twee kunstgrasvelden en 
drie velden met een lichtinstallatie), 
19 kleedlokalen en een zeer moder-
ne kantine beschikbaar.

Op het hoofdveld beschikken we 
over een tribune met 300 zitplaatsen. 
Voor de sponsors van de vereniging 
is een sponsorhome beschikbaar met 
alle faciliteiten, dat tevens in gebruik 
is als biljartzaal, uitgerust met drie 
professionele tafels.

Oranje Wit biedt meer dan alleen 
voetbal. De nevenactiviteiten staan al 
jaar en dag in hoog aanzien, zowel bij 
de leden als bij de ouders/verzorgers. 
Jaarlijks is er bijvoorbeeld een pupil-
len Jeugdkamp, het Sinterklaasfeest. 
de Kampioenenparade en voor de 
hele familie de Mathijs Mensendag.

ASWH is een voetbalvereniging met een rijke historie. 
Al bijna 90 jaar biedt de club jong én oud – er wordt im-
mers ook ‘Walking Football’ voor zestigplussers aange-
boden – de mogelijkheid om op prestatief en recreatief 
niveau te voetballen.

De sportvereniging Oranje Wit uit Dordrecht is een 
bloeiende zaterdagvereniging. De vereniging functio-
neert op basis van één van haar uitgangspunten “voor 
en door de leden”. 

sv Oranje Wit
Sportpark Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD  Dordrecht
T. 078 - 613 52 87 
www.oranjewit.nl

ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75A
3342 AA  Hendrik-Ido-Ambacht
T. 078 - 681 09 88
www.aswh.nl

Leer uw kind
stap voor stap

met geld omgaan

De Veldoven 5, 3342 GR Hendrik Ido Ambacht, tel. 078 - 681 18 30

Het is fijn als u kunt sparen voor uw 
kind, zodat hij of zij een mooie buf-
fer heeft voor een studie, een eigen 
huis of om de wereld te gaan ont-
dekken. Ook wilt u dat uw kind zélf 
leert wat goed omgaan met geld is.
Want ooit gaat uw kind op eigen 
benen staan en moet uw kind zijn 
eigen geld beheren. 
Tot die tijd kan hij of zij oefenen.

U wilt dat stimuleren en uw kind 
spelenderwijs met geld leren 
omgaan. 
Het verjaardagsgeld sparen, een 
aantrekkelijke rente ontvangen 
en straks zelf pinnen en Internet 
Bankieren. 

Wij kijken graag naar uw wensen 
en die van uw kind.

uw verfafhaalcentrum

openingstijden: 
maandag t/m vrijdag
7.30 - 17.00 uur
Flensburg 11, 
2993 LS Barendrecht 
0180-623 799
balieverkoop@versluis-bv.nl 

verfmengservice
Bij verSLuiS mengen we verF in iedere 
gewenSte kLeur. er iS keuze uit 50.000 

verSchiLLende kLeuren. 

Ikea

koopmans verf

met korting tot 20%

sikkens lakken

korting 
tot 30%

verSchiLLende kLeuren. 

sikkens latex

korting tot 40%
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Aankomende tocht
Rotterdam-Oost / Zuidplas

Zaterdag 23 juni

Voor meer informatie en inschrijvingen: www.fi etsenvoorjeclub.nl
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